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ค าน า 

 
คู่มือวิจัยเล่มนี้ จัดท าขึ้นส าหรับคณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการงานวิจัย นวตกรรม และการเขียนต ารา ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไป ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายด้านการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาล  
              บรมราชชนนี สงขลา 
ส่วนที่ 2 : - นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

     - ทิศทางวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
ส่วนที่ 3 : จรรยาบรรณนักวิจัย 

- ระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยและภาคผนวก เป็น ค าสั่งและ
ประกาศ แบบฟอร์มต่างๆ ระบบและกลไกการด าเนินงานวิจัย  concept ของ
ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม 20 ปี และ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการงานวิจัยและวารสาร การด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากร
ได้ใช้ประกอบการด าเนินการวิจัย 

 
  

   งานวิจัยและวารสาร 
  ตุลาคม 2564 
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1. ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เดิมชื่อ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยภาคใต้ สังกัด         
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงเรียนพยาบาลล าดับที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่
บ้านเลขที่ 64  ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 15 ไร่ 1 งาน 1.15 ตารางวา 
ต่อมาได้ขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมคือบ้านเลขที่ 667  ถนนสงขลา - เกาะยอ หมู่ที่ 2 ต าบลพะวง อ าเภอเมือง 
จงัหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 23 ไร่  2 งาน  เป็นที่ตั้งหอพักนักศึกษา 

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย นักศึกษารุ่นแรกจ านวน 50 คน 

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ท าพิธีเปิดโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยภาคใต้โดยรัฐมนตรี
ว่า การกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น คือ พระบ าราศนราดูร 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง
รับเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน    เครื่องหมายให้แก่โรงเรียนพยาบาล ผดุง
ครรภ์และอนามัยภาคใต้ คือ สว.ไขว้ เป็นรูปดอกบัว ซึ่งเป็นนามาภิไธยย่อของพระองค์ 

เครื่องหมายวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม  ตรงกลางเป็นอักษร สว.ไขว้ เป็นรูปดอกบัว 
-  อักษร “ส”  สีแดง  ซึ่งเป็นสีประจ าพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
-  อักษร “ว”  สีขาว 

รูปดอกบัว คือ เครื่องหมายแห่งปัญญา 
วงกลมรอบนอก มีหอยสังข์อยู่บนพานแว่นฟ้า เป็นเครื่องหมายประจ าจังหวัดสงขลา ซึ่ ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ พ.ศ. 2517 ได้ยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาล
สงขลา สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. 2536  มีการรวมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตและการผลิตก าลังคนด้านสุขภาพใน
หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในหลายกรม กองเข้าด้วยกันโดยใน           

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงให้สถาบันพัฒนาก าลังคนด้าน
สาธารณสุขเป็นราชการบริหารส่วนกลางมีฐานะเป็นส านักงานต่ ากว่ากรม สูงกว่ากองงานวิทยาลัยพยาบาล 

14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขเป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” ดังนั้น วิทยาลัย
พยาบาล สงขลา จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา”  

27 กันยายน พ.ศ. 2537  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขเป็น         

“สถาบันพระบรมราชชนก” ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ .  2540  วิ ทย าลั ยพยาบาลบรมราชชนนี  ส งขลา  ได้ เ ข้ า เป็ นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับอนุมัติให้รับปริญญา
บัตรตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2541  เป็นต้นมา 

พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)  
เข้าสมทบ  

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2549) เข้าสมทบอีกหนึ่งหลักสูตร 
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 ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 
ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คือ ดอกแก้ว ซึ่งเป็นดอกไม้ไทย สีขาวสะอาด  

มีดอกเกือบตลอดปี เมื่อถึงฤดูกาลก็จะผลิดอกเป็นช่อสวยงาม เปรียบได้กับการแสดงออกซึ่งความสามัคคีเป็น
อันหนึ่ง อันเดียวกันของวิชาชีพพยาบาล และสีขาวสะอาดของกลีบดอกแก้วเปรียบเสมือนจิตใจที่สะอาด  
เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาของบุคลากรทางการพยาบาล 
 
ปรัชญา 
 ความส าเร็จที่แท้จริง อยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน า  ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงด้าน
ผู้สูงอายุเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน” 
 
ความหมาย 

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ หมายถึง พยาบาลที่ผ่านระบบการศึกษาของสถาบัน มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และวิชาชีพการพยาบาลทุกด้านมีอัตลักษณ์ คุณลั กษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในการบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพที่เคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม  

มีสมรรถนะสูงด้านผู้สูงอายุ หมายถึง พยาบาลที่ผ่านระบบการศึกษาของสถาบัน มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ทักษะ ความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ สูงอายุ โดยมี
สมรรถนะครอบคลุมทั้ง 4 ด้านได้แก ่

1. สมรรถนะการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
2. สมรรถนะด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
3. สมรรถนะด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจและคุณภาพการดูแล 
4. สมรรถนะด้านจริยธรรม 
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน  หมายถึง องค์ความรู้  นวัตกรรมทางด้านการจัด

การศึกษาและการบริการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ ที่เป็นผลงานของบุคลากรของวิทยาลัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ มีความโดดเด่นในระดับประเทศ
และอาเซียน ผลงานทางวิชาการของบัณฑิตได้รับการยอมรับในระดับประเทศและเผยแพร่ในระดับประเทศ
และอาเซียน         

                                                                                                                                                                       
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
 2. วิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน  เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
 4.  ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 5.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
        “สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” (Community Health System) 
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อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 วิทยาลัยก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนกที่กล่าวว่า “บริการ
สุขภาพด้านหัวใจความเป็นมนุษย์”และให้ความส าคัญกับเรื่องการดูแลเอ้ืออาทร จึงก าหนดอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตไว้ว่า      การดูแลอย่างเอ้ืออาทรสู่การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
  

     S  = Service mind 
  SAP-C                           A  = Analytical thinking 

    P  = Participation 
                                                C  = Caring 

   บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา 
ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของ
ผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ประกอบด้วยจิตบริการ (S = Service 
mind) การคิดวิเคราะห์ (A = Analytical thinking) และการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม                 
(P= Participation) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตต้องมีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงภายใต้บริบทการ
จัดการเรียนการสอนและสาระรายวิชา รวมทั้งท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีสมรรถนะดังนี้ 
 

 1. จิตบริการ (Service Mind) 
 การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรักความเมตตา ใส่ใจในความทุกข์ที่เป็นปัญหาของผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการให้บริการ 
โดยค านึงถึงความเป็นเหตุ เป็นผลบนพื้นฐานของความเข้าใจคนอ่ืนตามความเป็นจริง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยเข้าใจผู้อ่ืนตามเงื่อนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆ ยอมรับในความคิด 
พฤติกรรมและความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 
 2) ให้บริการ หรือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน 
 3) ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู้รับบริการ ด้วยความใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงเพ่ือเป็นการวิเคราะห์ปัญหา

และความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ อย่างมีวิจารณญาณ โดยเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่การแก้ปัญหาของ
ผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทสภาพการด ารงชีวิต โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มองความจริงตามความเป็นจริงของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณ์ตามความจริงอย่างเป็น
ระบบ 

2) รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ 
4) เชื่อมโยงความรู้วิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการโดย

สอดคล้องกับบริบท 
5) สามารถวางแผนให้บริการสุขภาพได้อย่างสอดคล้องกับบริบทชีวิตจริง 
6) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือความรู้วิชาการ หรือประสบการณ์ของตนเองเพียง

อย่างเดียว 
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 3. การส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (Participation) 
 เป็นการให้บริการสุขภาพที่ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล ซึ่งเกิดจากความเข้าใจ สภาพการ
ด ารงชีวิต บริบท เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการ
สามารถกลั่นกรอง คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือก เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมรับรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ โ ดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
 1) ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ 
 2) ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
 3) ผู้ให้บริการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแก่
ผู้รับบริการ แต่มิใช่เป็นผู้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน 
 4) กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้   
 

4. ความเอื้ออาทร (Caring)  
เป็นพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการใช้ความรู้ทักษะเชิงวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล

ที่แสดงความรู้สึกอย่างจริงใจ มีความเป็นกัลยาณมิตร เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ภายใต้
มาตรฐานของวิชาชีพและระบบคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
2. วิสัยทัศน์ของสถาบันพระบรมราชชนก 
 

วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน าทางสู่อนาคต เป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความส าเร็จที่มุ่งหวังของระบบ
การศึกษาท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สถาบันฯ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อสร้างก าลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ 
สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ย่ังยืน” 
 
นโยบายการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา   
            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา มีนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ ในการบริหารงาน ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
     1.1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล 
     1.2 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทั้งด้านการเรียน
การสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
     1.3 สร้างบัณฑิตให้มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
     1.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     1.5 เน้นการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
 2. นโยบายด้านการวิจัย การวิจัยถือเป็นภารกิจของอาจารย์ทุกคน โดยเน้นประเด็นการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุและตอบโจทย์ปัญหาในพ้ืนที่เป็นหลัก โดยให้ความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่าย ในงานวิจัย
แก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน รวมทั้งให้มีการตีพิมพ์/เผยแพร่/และน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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 3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ เน้นการบริการวิชาการเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่และสร้างรายได้
ให้องค์กร โดยการบูรณาการบริการวิชาการในรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพชุมชน 
 4. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และน าภูมิปัญญาไทย
มาประยุกต์สู่การพยาบาล สนับสนุนการใช้ศิลปะให้เกิดสุนทรียภาพ 
 5. นโยบายด้านการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ บูรณาการงานประกันคุณภาพและงาน
จัดการความรู้กับงานประจ าในทุกพันธกิจ โดยมุ่งเป้าหมายที่บัณฑิตและผลประโยชน์วิทยาลัยฯ เป็นหลัก 
 6. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร ก าหนดให้มีแผนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงการจัดระบบการติดตามหลังการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 7. นโยบายด้านการบริหาร  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานรวมทั้งน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ 
 8. นโยบายด้านการบริหารการเงิน เน้นการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 9.  นโยบายการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
  1.)  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในสถาบันมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการ 
  2.)  จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญาของสถาบัน  จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
นโยบายของชาติ  แผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
  3.)  ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  4.)  แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ 
  5.)  ผลักดันให้กลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์  ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร     
ทุกระดับ 
  6.)  ก ากับ  ติดตาม  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการ 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและ
สังคมอาเซียน  
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพ่ือสุข
ภาวะชุมชน ประเทศและอาเซียนอย่างยั่งยืน                                                     
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล 
 
กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและได  
มาตรฐานสากล 
 ๒. พัฒนากระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ  
สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
 ๓. พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา 
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 ๔. เรงรัดการผลิต เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและ 
นานาชาติ 
 ๕. เรงรัดการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 
 ๖. พัฒนาความรวมมือการผลิตผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกทั้ง 
ในและตางประเทศ 
 ๗. พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 
 ๘. ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
 ๙. พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย 
 ๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของ 
สถาบัน 
 ๑๑. พัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 ๑๒. สงเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตส านึกของความเปนไทยของอาจารย บุคลากร และ 
นักศึกษา 
  
 

เป้าประสงค์ 
 ๑.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลดวย 
หัวใจความเปนมนุษยและมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอยางยั่งยืน 
 ๒.มีผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใชประโยชน เพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 
 ๓. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
 ๔. เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล 
 ๖. บุคลากรในองคกรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
ไทย 

 
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1: เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น
เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่ 1:เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพ่ือมุ่งเป้า
สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2:ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามกรอบวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทายไทยที่เป็น
ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี และ 20 ปี หรือการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 3:เสริมสร้างสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มีศักยภาพเข้มแข็งในการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
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 กลยุทธ์ที่ 4:ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาให้สามารถได้รับการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะยาว เพ่ือให้ได้นวัตกรรม ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2:ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
 กลยุทธ์ที่ 1:ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนและขยาย การวิจัยและ
พัฒนาภายในองค์กร ในการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ด้านการผลิต พาณิชย์และบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 2:ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ และการ
บังคับใช้ให้สามารถเอ้ือต่อการลงทุน/ร่วมลงทุน การด าเนินการวิจัยและพัฒนา และการจดสิทธิบัตรของ
ภาคเอกชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมระบบและกลไกความร่วมมือ และร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชน 
ภาครัฐ และภาคการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาและการใช้ประโยชน์ รวมถึงกลไกการด าเนินการวิจัยร่วม
ระหว่างบุคลากรของภาครัฐต่างหน่วยงาน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคการศึกษากับภาคเอกชน ที่ได้ผล
ในทางปฏิบัติ 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยต่อยอด เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์หรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยอย่างท่ัวถึงด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชนวิชาการ และนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการและการ
บังคับใช้ให้เอ้ือต่อการนาผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เพ่ือน า
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4 : เรง่รัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพและ
ยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยท่ีเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 1:เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 
ปี และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่
เหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 2:ทบทวนและปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ให้ปรับ
บทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการทางาน เพ่ือให้มีความชัดเจน เชื่อมโยง เข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพ บูรณาการและร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและการใช้ประโยชน์ให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5:พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย และ
พัฒนาของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1:พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีจานวนที่เพียงพอและได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2:พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางกลไกด้านการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เอ้ือและสนับสนุน ต่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในทุก
ภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 3:พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศการวิจัย รวมถึงระบบฐานข้อมูล
การวิจัยของชาติให้เชื่อมโยง ครอบคลุม สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกกับผู้ใช้ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ท่ัว
ประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 6:เพิ่มจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1:เร่งรัดการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ 2:พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริหารโครงการวิจัย การจัดการ
ความรู้ การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 3:พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย และอัตราค่าตอบแทน  
เพ่ือจูงใจและเก็บรักษาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
 กลยุทธ์ที่ 4:พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้เยาวชนและบุคลากรในภูมิภาคและท้องถิ่น/
ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5:ยกย่องเชิดชูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และบุคลากร ที่มีความโดด
เด่นและสร้างประโยชน์ในวงกว้างสาหรับทุกภาคส่วน 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 7:พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1:พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยของ
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่ 2:ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย ทุกภาคส่วนและ
ทุกระดับในรูปแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborative Partnership) 
 กลยุทธ์ที่ 3:พัฒนาและขยายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ นักวิจัยต่างประเทศ และ
นักวิจัยไทยในต่างประเทศ รวมถึงกลไกข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือ การร่วมลงทุนวิจัย และ
ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ 
 
4. ทิศทางวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา   
 
 จากการทบทวนสถานการณ์ท่ัวไป นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 (พ.ศ. 2560 - 2579) ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาการพยาบาล ทิศทางวิจัยของสถาบัน 
พระบรมราชชนกวิสัยทัศน์ของสถาบันพระบรมราชชนก และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ฯ สรุปได้ประเด็นทิศทาง
วิจัยที่ควรส่งเสริมทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้ 
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1. การเรียนการสอน เน้นการพัฒนาทักษะทางปัญญา (Analytical Thinking) และการพัฒนาทักษะทาง
คลินิก 

2. การวิจัยในคลินิก (เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์) 
3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน เน้นการน าไปใช้ประโยชน์ 
4. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  

 
 
5. โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานของงานวิจัยและวารสาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

นางสาวศุลีพร  เพชรเรียง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

นางศิริวรรณ  ชูก าเนิด 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

นางสาวผาณิต  หลีเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวารสาร 

งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
นางสาวผาณิต  หลีเจริญ 

นางสาวเกษศิรินทร์  ภู่เพชร 

งานวารสาร 
นายกิตติพร  เนาว์สุวรรณ 
นางปฐมามาศ  โชติบัณ 
 

งานการจัดการความรู้และวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาวผาณิต หลีเจริญ 

นางวรงรอง  เนลสัน 
 

งานนวัตกรรม 
นางสาวนวพร ด าแสงสวัสดิ์ 
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6. นโยบายงานวิจัยและวารสาร  

1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา 
2. น ากระบวนการจัดการความรู้เพื่อผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการให้ได้รับการ 
 ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย งานนวัตกรรม และผลงานวิชาการทั้งใน 
     ประเทศและต่างประเทศ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้ท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ  
     ผลงานวิชาการและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

5. จัดหาแหล่งทุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและ  
     ขั้นตอนการได้รับทุน ตลอดจนเอื้ออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับทุนการวิจัย 

6. จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานวิชาการ 
7. ดูแล/ควบคุมวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ให้คงอยู่ใน  

TCI กลุ่มท่ี 1     
8. ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคคลภายนอกใน 

แหล่งฝึกต่างๆ 
 
7. จรรยาบรรณนักวิจัย 
  

"นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือตอบประเด็นที่สงสัยโดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้องระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิดมโนทัศน์ 
และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 
ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  

สภาวิจัยแห่งชาติจึงก าหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย"  ไว้เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการดังนี้  
 

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อข้อตกลงในการวิจัย ต่อหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อ

หน่วยงานที่สังกดั 
3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าวิจัย 
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
7. นักวิจัยต้องน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8. นักวิจัยต้องเคาระความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
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(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ) 
 
8. แนวทางการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

1. คณะกรรมการวิจัย ก าหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ โดย ก าหนดให้อาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นผู้ได้รับสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ผลิตขึ้น  
 

     2. คณะกรรมการวิจัยติดตามการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธ์และผลงานวิจัยและการสร้างสรรค์ 
ได้แก่ 

2.1 ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
2.2 เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2.3 ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว 
2.4 แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ าทั้งหมดหรือบางส่วน 
2.5 จัดให้ประชาชนฟังและชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ 

อ่ืนในทางการค้า 
2.6 แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
2.7 น าเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ “มาตรา 32 การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของอ่ืน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายใต้
บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 

(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิท 
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ในงานนั้น 

  (4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในงานนั้น 
(5) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน 

ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 
(6) ท าซ้ าดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการสอนของตน  

อันมิใช่การกระทาเพ่ือหาก าไร 
(7) ท าซ้ าดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือท าบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันศึกษา เพ่ือแจกจ่าย

หรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระท าเพื่อหาก าไร 
(8) น างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 

2.8  คณะกรรมการวิจัยรายงานผลการติดตามการน างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
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9. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 
  ด้วยงานวิจัยและวารสาร กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
ได้จัดท าหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัย ควบคู่กับการ
พัฒนาวิชาการ และได้อ้างอิงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามหนังสือที่ กค. 0406.4/14358 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
เงินรายได้ใช้คู่มือแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557   
ซึ่งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย ได้ผ่านการรับรองจากมติคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาล  
บรมราชชนนี สงขลา แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 กันยายน 2563  ดังนี้ 
 

รายการ เงินรายได้ เงินอุดหนุน   หลักเกณฑ์ 
1) งบด้านบุคลากร 
1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย  ค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 30 

ของวงเงินงบประมาณแต่ละ
โครงการ 

- ปริญญาตรี/เทียบเท่า
ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 
10,000 บาท 
- ปริญญาโท ไม่เกินเดือน
ละ 15,000 บาท 
-ปริญญาเอก ค่าจ้างไม่เกิน
เดือนละ 20,000 บาท 
แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 
10 ของวงเงินโครงการวิจัย 

1.2 ค่าตอบแทนนักวิจัย - ค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ 
10 ของวงเงินโครงการ 
- ค่าตอบแทนไม่เกินเรื่องละ 
10,000 บาท (เบิกได้เฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนเกิน
ภาระงาน ตามเกณฑ์ของ
วิทยาลัย ฯ) 

ค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ 
10 ของวงเงินโครงการวิจัย 
และต้องไม่เกินคนละ 
50,000 บาท/โครงการ 

-ต้องเป็นโครงการวิจัยที่
ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา และได้รับการอนุมัติ
จริยธรรมแล้ว 
-ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการเพ่ือใช้ใน
การรับรองสถาบันจากสภา
การพยาบาล 

1.3 ค่าตอบแทนที่
ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3,000 
บาท/คน (ไม่เกิน 2 คน) 

จ่ายครั้งละไม่เกิน 2,000 
บาท แต่รวมกันไม่เกินร้อย
ละ 10 ของวงเงิน
โครงการวิจัย 

ที่ปรึกษาวิจัย/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  
(คุณสมบัติจะต้องตรงสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ)  
ปีละไม่เกิน 2 เรื่อง 

1.4 ค่าตอบแทนผู้เก็บ
ข้อมูลทางคลินิก 

ค่าตอบแทนผู้ช่วยเก็บข้อมูล 
ชุดละไม่เกิน 50 บาท 

- แพทย์ ทันตแพทย์  
สัตวแพทย์ เภสัช ไม่เกิน 
200 บาท/ราย 
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ไม่เกิน 200 บาท/ราย 

การเก็บข้อมูลทางคลินิก 
เช่น การตรวจร่างกาย เก็บ
เลือด สารคัดหลั่ง กรณี
บุคคลภายนอก จ่ายตาม
ความเหมาะสม แต่ไม่เกิน
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รายการ เงินรายได้ เงินอุดหนุน   หลักเกณฑ์ 
- พยาบาลไม่เกิน 150 
บาท/ราย 
- ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ป่วย และ
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ไม่เกิน 
100 บาท/ราย 

อัตราที่ก าหนด 

1.5 ค่าตอบแทนเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 

ค่าตอบแทนผู้ช่วยเก็บข้อมูล 
ชุดละไม่เกิน 50 บาท 

- แบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ไม่เกิน 25 บาท/
ชุด 
- ข้อมูลเชิงคุณภาพไม่เกิน 
150 บาท/ตัวอย่างหรือ
แบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ 

การเก็บข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่
ทางคลินิก กรณี
บุคคลภายนอกจ่ายตาม
ความเหมาะสมแต่ไม่เกิน
อัตราที่ก าหนด 

1.6 ค่าชดเชย
อาสาสมัครที่เข้าร่วม
โครงการวิจัย/ผู้ให้ข้อมูล 

100 – 200 บาท/คน - กรณีเดินทางมาพบผู้วิจัย
ไม่เกิน 200 – 500 บาท/
ครั้ง 
- ผู้วิจัยไปพบเอง ไม่เกิน
100 – 300 บาท/ครั้ง 

พิจารณาการจ่ายตามความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1.7 ค่าตอบแทนผู้
ประสานงานในพ้ืนที่ 

300 – 500 บาท/คน  
(เรื่องละไม่เกิน 2,000 บาท) 

  

1.8 ค่าตอบแทนล่าม
แปลภาษาต่างประเทศ
ท้องถิ่น 

 ไม่เกินวันละ 500 บาท/คน  

1.9 ค่าตอบแทนผู้ลง
รหัสข้อมูล 

10 – 30 บาท/ชุด        ค่าจ้างเหมา 
     - จ้างวิเคราะห์ข้อมูล 
       จ่ายตามความ 
       เหมาะสมแต่ไม่เกิน 
       ร้อยละ 10 ของ 
       โครงการ ไม่เกิน  
       50,000 บาท/ 
       โครงการ 

(งบอุดหนุนเริ่มตั้งแต่การ
เลือกใช้สถิติ การบันทึก
ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 
จนถึงการวิเคราะห์ 
สรุปผล) 
-เงินรายได้เบิกจ่ายได้เรื่อง
ละไม่เกิน 10,000 บาท 

1.10 ค่าตอบแทนผู้
ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- สถิติเชิงพรรณนาไม่เกิน 
3,000 บาท/เรื่อง 
- สถิติเชิงคุณภาพ ไม่เกิน 
4,000 บาท/เรื่อง 
- สถิติขั้นสูง ไม่เกิน 6,000 
บาท/เรื่อง 

1.11 ค่าตอบแทนผู้
บันทึกข้อมลู 

30 บาท/ชุด ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลง
คอมพิวเตอร์ตามความ
เหมาะสมแต่ไม่เกินอัตรา 
Variable x record x 
0.50 บาท แต่ไม่เกินชุดละ 
50 บาท 
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รายการ เงินรายได้ เงินอุดหนุน   หลักเกณฑ์ 
2) ค่าเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

จ่ายตามจริง ใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 
0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 
กันยายน 2553 ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินในการ
บริหารงานส่วนราชการ 

-เบิกจ่ายตามจริงโดยอยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการ 
-ต้องเป็นโครงการวิจัยที่
ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา และได้รับการอนุมัติ
จริยธรรมแล้ว 
-ต้องเป็นบทความที่
เผยแพร่ในวารสารเพื่อใช้ใน
การรับรองสถาบันจากสภา
การพยาบาล 

3) ค่าตอบแทนค่าถอด
เทป 

ชั่วโมงละ 300 บาท ค่าจ้างเหมาถอดเทป      เงินอุดหนุนเบิกตาม  
  ระเบียบกระทรวงการคลัง  
     ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
     บริหารงานของส่วน 
     ราชการ 

4) ค่าจ้างพิมพ์ แผ่นละ 15 บาท/หน้า ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารไม่
เกิน 20 บาท/หน้า 

5) ค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

ไม่เกิน 1,000 บาท/คน 
และไม่เกิน 5 คน /เรื่อง 

 ผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
(คุณสมบัติจะต้องตรงสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

6) ค่าตอบแทนการแปล
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
แปลบทความเพ่ือ
เผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 

หน้าละไม่เกิน 500 บาท เบิกตามความเหมาะสม 
ประหยัด และเพ่ือประโยชน์
ทางราชการ 

 

7) ค่าวัสดุ 
7.1 ค่าถ่ายเอกสาร ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกินแผ่นละ 

0.50 – 1.00 บาท/แผ่น 
ไม่เกิน 500 บาท/เรื่อง 

       
      เบิกเท่าที่จ่ายจริง 
      เหมาะสม และ 
      ประหยัดเพื่อ 
      ประโยชน์ราชการ 

      
     ด าเนินการจัดซื้อ  
     จัดจ้าง ตามระเบียบ 
     พัสดุ 7.2 ค่าจัดท ารูปเล่มและ

ปก 
100 – 250 บาท/เล่ม 
จ านวน 2 เล่ม (ส่งแผ่น CD 
จ านวน 2 แผ่น พร้อมทั้งส่ง
ไฟล์มาที่ e – mail : 
vijai.bcnsk@gmail.com) 

8.อ่ืน ๆ  
8.1 ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 

บาท (พร้อมหลักฐาน) 
เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  
(พร้อมหลักฐาน) 
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รายการ เงินรายได้ เงินอุดหนุน   หลักเกณฑ์ 
8.2 วัสด ุ   ต้องระบุไว้ในโครงการให้

ชัดเจน ปฏิบัติตามระเบียบ
จัดซื้อ จัดจ้าง ฯ 

 
หมายเหตุ : - กรณีมีการประชุม อบรม ในโครงการวิจัย เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
                 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
               - กรณีมีการเดินทางไปราชการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทาง 
                 ไปราชการ พ.ศ. 2560 

  

10. การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

10.1 รูปแบบโครงสร้างการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ตามมาตรฐานสากลโครงสร้างของรายงานการวิจัยฉบับวิทยานิพนธ์  หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นี้จะ

ประกอบด้วย  3  ส่วนใหญ่  ๆ คือ  ส่วนน า  (Preliminaries)  ส่วนเนื้อความหรือส่วนเนื้อหา  (The  text)  และ
ส่วนประกอบตอบท้าย  (Reference  section) 
1.  ส่วนน า  (Preliminaries) 

เป็นส่วนส าคัญที่จะบอกถึงเค้าโครงของรายงานทั้งหมดรวมถึงผลการวิจัยพอสังเขป  ประกอบด้วยส่วน  
ต่าง  ๆ  ดังนี้ 

ปกนอก  (Cover) 
ใบรองปก  (Fly page) 
ปกใน  (Title  page) 
ใบรับรองหรือใบอนุมัติ  (Approval  page) 
บทคัดย่อ  (Abstract) 
กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgement) 
สารบัญ  (Table of contents) 
สารบัญตาราง  (List of tables) 
สารบัญภาพประกอบ  (List of figures) 

 
2.  ส่วนเนื้อหา  (The  text) 

เป็นส่วนตัวเรื่องของรายงานการวิจัยที่แสดงสาระส าคัญของรายละเอียดต่าง ๆ  ทั้งหมดของการวิจัย 
โดยทั่วไปผู้วิจัยจะเขียนเป็นบท  ส่วนมากท าเป็น  5  บท  ดังนี้ 

บทที่  1   บทน า 
บทที่  2   การทบทวนวรรณกรรม 
บทที่  3   วิธีด าเนินการวิจัย 
บทที่  4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่  5   สรุป  อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
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3.  ส่วนประกอบตอนท้าย 
เป็นส่วนที่แสดงหลักฐานที่ใช้ในการค้นคว้าเพ่ือท าการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย ทั้งหมดส่วนนี้

ประกอบด้วย 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ประวัติผู้ท าวิจัย 

 
10.2 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1.  รูปแบบและการเขียนส่วนน า 
1.1  ปกนอก  (Cover) 
ลักษณะของปกนอกจะเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้   ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์จะเป็นปกแข็งเพ่ือความคงทนและ

สวยงาม  ส่วนประกอบที่ปรากฏในส่วนปกนอกมี  4  ส่วน  ดังนี้ 
      1.1.1  ส่วนบน  เป็นชื่อเรื่องวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  กรณีชื่อเรื่องมีความยาวมากกว่า  1  

บรรทัด  ให้แบ่งบรรทัดพิมพ์ในลักษณะรูปสามเหลี่ยมกลับหัวเพ่ือความสวยงาม 
      1.1.2  ส่วนกลาง  ส่วนนี้ประกอบด้วย  ชื่อผู้วิจัยจะมีหรือไม่มีค าน าหน้าก็ได้  ในกรณีมีผู้วิจัยหลายคน

ให้ใส่ชื่อเรียงล าดับตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ  หรือเรียงล าดับชื่อตามสัดส่วนของผลงานจากมากไปน้อย 
     1.1.3  ส่วนล่าง  ส่วนนี้ประกอบด้วยชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัย  หรือหน่วยงานที่ผู้วิจัย

สังกัด  ปี  พ.ศ. ที่ผู้วิจัยท าวิจัยส าเร็จและหมายเลขประจ าหนังสือสากล  (ISBN) 
     1.1.4  ส่วนสันปก  ส่วนนี้ประกอบด้วย  ชื่อเรื่องวิจัย,  ชื่อผู้วิจัย,  ปีที่ผู้วิจัยท าวิจัยส าเร็จ 
1.2  ใบรองปก   (Fly page) 
ใบรองปกจะเป็นกระดาษว่างเปล่า  ซึ่งอยู่ระหว่างปกนอกและหน้าปกใน 
1.3  ปกใน   (Title page) 
โดยทั่วไปจะอยู่หลังใบรองปก  รูปแบบการเขียนและส่วนประกอบของข้อความในส่วนนี้จะเหมือนปกนอกทุก

ประการ 
1.4  บทคัดย่อ   (Abstract) 
ข้อความในส่วนนี้เป็นการสรุปเนื้อหาของงานวิจัยให้สั้นกะทัดรัดแต่ชัดเจน  เพ่ือให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของ

รายงานการวิจัยอย่างรวดเร็ว  ในรายงานการวิจัยที่พิมพ์เป็นภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย  
โดยให้บทคัดย่อภาษาไทยไว้หน้าและบทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็นหน้าถัดไปการเขียนบทคัดย่อต้องมีหัวข้ อที่ส าคัญ
ครบถ้วน  ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย   วิธีด าเนินการวิจัยโดยย่อ  สรุปผลของการ
วิจัย  และข้อเสนอแนะเฉพาะประเด็นส าคัญความยาวประมาณ  1  หน้า  หรือ  1  ½  หน้า 

1.5  กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgement)  
เป็นข้อความที่แสดงความขอบคุณต่อผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือ ให้ความร่วมมือในการท าวิจัย รวมถึงผู้

อนุญาตให้ท าวิจัย  ท าให้งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี  ท้ายกิตติกรรมประกาศให้ลงชื่อผู้เขียนไว้ด้วย 
1.6  สารบัญเรื่อง   (Table of contents) 
แสดงถึงต าแหน่งหน้าของส่วนประกอบต่าง ๆ  ของรายงานการวิจัย  ตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงหน้าสุดท้าย 

เพ่ือให้ผู้อ่านสะดวกควรใส่บทที่, ชื่อบท, หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย พร้อมระบุเลขหน้าของแต่ละบท และ แต่ละหัวข้อ  
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาหัวข้อที่ต้องการศึกษา 

1.7 สารบัญตาราง  (List of tables) 
แสดงถึงต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานการวิจัย  รวมถึงตารางในภาคผนวก  (ถ้ามี) พร้อม

ระบุเลขหน้า การพิมพ์รายงานในส่วนนี้ถ้าชื่อตารางยาวเกินกว่า  1  บรรทัด  ให้พิมพ์ข้อความในบรรทัดต่อไปให้ตรง
กับเนื้อหาในบรรทัดแรก  ชื่อของตารางที่ปรากฏในสารบัญตารางต้องตรงกับที่ปรากฏในส่วนของเนื้อหา 
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1.8  สารบัญภาพประกอบ  (List of figures) 
ในส่วนนี้แสดงถึงต าแหน่งของภาพ  (รูปภาพ, แผนภูมิ,  แผนที่,  กราฟ  ฯลฯ)  ทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานการ

วิจัยรวมถึงที่ปรากฏในภาคผนวกด้วย   พร้อมระบุเลขหน้า  ชื่อภาพที่ปรากฏในสารบัญภาพต้องตรงกับที่ปรากฏใน
ส่วนของเนื้อหา 

การเขียนส่วนประกอบของส่วนน าที่กล่าวมาแล้วส่วนมากจะเขียนภายหลังที่ผู้วิจัยได้เขียนส่วนเนื้อหาและ
ส่วนอ้างอิงแล้ว   และเมื่อปรากฏในรายงานการวิจัย  ส่วนน านี้จะไม่ใช้ตัวเลขในการก ากับหน้า  จะใช้ตัวอักษรตั้งแต่  
ก, ข, ค…..  รายงานที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  ส่วนน านี้จะใช้ตัวเลขโรมันในการก ากับหน้า  และจะเริ่มใช้ตัวเลขก ากับ
หน้าตั้งแต่ส่วนเนื้อหา 

 
 

2.  ส่วนเนื้อหา 
ส่วนเนื้อหาจะมีส่วนประกอบส าคัญ  5  บท  ดังนี้ 

บทที่  1  บทน า  (Introduction) 
เป็นบทแรกของส่วนเนื้อเรื่องของรายงานการวิจัยมีส่วนประกอบส าคัญดังนี้ 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เป็นการเขียนเพ่ือชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนว่าปัญหาการวิจัยเรื่องนั้นคืออะไร  เหตุใดผู้วิจัยจึง 

สนใจศึกษา  โดยแสดงหลักฐานและข้อมูลมาสนับสนุน  อาจอ้างอิงทฤษฎี  กฎเกณฑ์   หรือค ากล่าวที่เชื่อถือได้ของ
บุคคล  หรือจากผลการวิจัยของผู้ อ่ืน  ข้อควรระวั งในการเขียนส่วนนี้ไม่ควรเขียนความเป็นมาให้กว้างเกินไป  
หลักฐานและข้อมูลที่สนับสนุนต้องไม่ล้าสมัย 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการหรือเป้าหมายในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  หลักการ 

เขียนต้องเขียนให้สัมพันธ์  และครอบคลุมประเด็นปัญหาของการวิจัย รูปแบบการเขียน  นิยมเขียนเป็นประโยคบอก
เล่า  และต้องเขียนให้ชัดเจน  ใช้ภาษาถ้อยค ารัดกุม  กะทัดรัด  และเข้าใจง่าย  กรณีท่ีวัตถุประสงค์มีมากกว่า  1  ข้อ  
ควรเขียนระบุเป็นข้อ ๆ  อย่างชัดเจน 

3.  สมมติฐานการวิจัย 
เป็นข้อความที่คาดคะเนผลการวิจัยไว้ล่วงหน้า  โดยใช้หลักเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้   โดยมี 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานความคิด   หลักการเขียน ควรเขียนในรูปข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม   โดยระบุทิศทางของความสัมพันธ์  หรือบอกถึงความแตกต่างระหว่างตัวแปรก็ได้  และ
ทีส่ าคัญเขียนให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 
เป็นการเขียนข้อความแสดงกรอบในการศึกษาวิจัยว่าครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้าง   เพ่ือให้ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การเขียนส่วนนี้โดยทั่วไปจะก าหนดให้ครอบคลุมเรื่องประชากร  ตัวแปรที่
ศึกษา  ระยะเวลา  หรือช่วงเวลาที่ท าการวิจัย  และพ้ืนที่ที่ท าการวิจัย 

5.  ข้อตกลงเบื้องต้น 
เป็นการเขียนเงื่อนไขบางประการของการท าวิจัย  ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องพิสูจน์  แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก
เหตุผล มีหลักฐานข้อเท็จจริงสนับสนุนที่เชื่อถือได้  หลักการเขียนต้องเขียนไว้ล่วงหน้า   เขียนเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ  
และไม่เกินขอบเขตที่ควรจะตกลงได้  เพราะจะเป็นตัวท าลาย  ความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยได้ 

6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
เป็นการให้ความหมายของค า หรือข้อความ หรือตัวแปรที่ศึกษา เฉพาะงานวิจัยเรื่องนั้น  
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 เพ่ือให้ผู้อ่านงานวิจัยเข้าใจตรงกันกับผู้วิจัย   หลักการให้ค านิยามศัพท์เฉพาะ  ต้องให้ความหมายตรงกับความหมาย
ตามหลักวิชาการ  แต่มีลักษณะเฉพาะส าหรับการวิจัยแต่ละเรื่อง  มีความชัดเจนที่สามารถวัดหรือสังเกตได้  หรือ
เรียกว่า  ค านิยามเชิงปฏิบัติการ  (Operational  definition) 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เป็นการเขียนถึงผลที่ได้จากการวิจัย  ในการเขียนส่วนนี้ควรเขียนระบุถึงประโยชน์ใน  

2  ลักษณะ  คือ  ประโยชน์โดยตรงเป็นการย้ าให้ผู้อ่านทราบถึงผลการวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
อย่างไร  และประโยชน์สืบเนื่องจากการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไร   ใครเป็นบุคคลที่จะน าไปใช้ และใครจะ
เป็นผู้ได้รับประโยชน์ 
 
บทที่  2  การทบทวนวรรณกรรม 

การเขียนบททบทวนวรรณกรรม  เป็นการน าเสนอแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่   เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท า
วิจัย   ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเห็นสภาพปัญหาการวิจัยได้เด่นชัดและเห็นผลที่น าไปสู่   จุดมุ่งหมายของการวิจัย ในการ
เขียนนิยมเขียนน าว่า  การวิจัยเรื่องนี้มีการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้ออะไรบ้าง  จากนั้นจึงเขียนตามล าดับหัวข้อที่
ก าหนด  โดยเขียนในลักษณะสังเคราะห์เนื้อหาให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน  พร้อมทั้งสรุปแต่ละหัวข้อบน
พ้ืนฐานทฤษฎีด้วยข้อความที่เป็นส านวนของผู้วิจัยในส่วนของการเขียนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นควรกล่าวถึงประเด็น
ที่ส าคัญ  เช่น  วัตถุประสงค์การวิจัย  การด าเนินการวิจัยและผลที่ได้รับจากการวิจัย แล้วสรุปเชื่อมโยงด้วยส านวน
ผู้วิจัยว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องที่จะวิจัย   เช่น  ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะศึกษา  เมื่อเขียนครบทุกหัวข้อตามที่
ก าหนด ให้เขียนสรุปรวมเพ่ือชี้ให้ผู้อ่านเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัย  ให้ชัดเจนเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย 

 
บทที่  3  วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยว่ามีรูปแบบใดและมีขั้นตอนวิธีการด าเนินการ
อย่างไร  โดยทั่วไปในการเขียนจะมีหัวข้อส าคัญดังนี้ 

3.1  รูปแบบของการวิจัย  เป็นการระบุถึงรูปแบบและวิธีการวิจัยของรูปแบบนั้นว่าท าอย่างไร  เช่น  การ
วิจัยเชิงบรรยาย  การวิจัยเชิงพัฒนา  การวิจัยแบบทดลอง  ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ต้องเขียนรูปแบบการทดลอง 
หรือ แบบแผนการทดลองให้ชัดเจน 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ในการเขียนต้องระบุให้ชัดเจนว่า  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้คืออะไร  
หรือ  คือใคร มีคุณสมบัติหรือลักษณะอย่างไร อยู่ที่ไหน  เวลาใด  มีจ านวนเท่าไร  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร
หรือใช้กลุ่มตัวอย่าง  ถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างให้ระบุขนาดตัวอย่างมีจ านวน  เท่าไร วิธีก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธี
ใด  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  เลือกด้วยวิธีใด มีขั้นตอน  อย่างไร 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ให้เขียนระบุเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่ามีอะไรบ้างให้
บอกประเภท ลักษณะของเครื่องมือ   วิธีการสร้างเครื่องมือ  วิธีทดสอบคุณภาพ  วิธีการทดลองใช้   ข้อมูลแสดง
คุณภาพของเครื่องมือโดยเฉพาะค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  หากใช้เครื่ องมือที่มีอยู่แล้ว จะต้องระบุถึงเหตุผลที่
เลือกใช้เครื่องมือนั้นให้ชัดเจน 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการเขียนบอกเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการเก็บ  รวบรวมข้อมูลว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร  มีขั้นตอนอย่างไร  รวมทั้งบอกวิธีการควบคุมและการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพในกรณี
ที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองจะต้องกล่าวถึงข้ันตอนการด าเนินการทดลอง  พร้อมระบุการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ด้วย 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการเขียนอธิบายขั้นตอนและวิธีการจัดกระท ากับข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  และควรระบุสูตรสถิติท่ีใช้ด้วย 
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บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนส่วนนี้ต้องเขียนอย่างละเอียดด้วยความระมัดระวัง  ตามข้อเท็จจริงหรือข้อค้นพบ  จากข้อมูลและ

ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิจัยเท่านั้น  สาระส าคัญในบทนี้ที่จะต้องน าเสนอให้ผู้อ่านทราบ ประกอบด้วย  2  ส่วน  
ได้แก่ 

ส่วนที่  1  ส่วนที่เป็นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ อาจน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายที่สุด 
และ เป็นข้อสรุปที่สนับสนุนผลการวิจัยที่ได้ 
ส่วนที่  2  ส่วนของการแปลความหมายข้อมูล เป็นการขยายหรือแปลความหมาย  ค่าสถิติที่เป็นผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลนั้นให้อ่านเข้าใจว่าการวิจัยนั้นได้ข้อค้นพบอย่างไร 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเสนอทั้ง  2  ส่วนนี้พร้อมกันไป  มีหลักเกณฑ์ในการน าเสนอดังนี้  (พิชิต  
ฤทธิ์จรูญ,  2543: 385) 

1.  น าเสนอเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัย 
2. ต้องเสนอผลการวิเคราะห์ภายใต้ขอบเขตที่ค้นพบไม่น าความคิดเห็นส่วนตัวไปตีความหรือขยายความ

เพ่ิมเติม 
3.  น าเสนอในลักษณะที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายอาจเสนอในรูปของแผนภูมิ  กราฟ  หรือ  ตาราง  ประกอบ

ค าบรรยายโดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย 
บทที่  5  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

เป็นการเขียนสรุปการท าวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ  การอภิปรายผลและการเขียนข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
5.1  การสรุปผลการวิจัย  การเขียนส่วนนี้จะแบ่งเนื้อหาเป็น  2  ส่วน  คือ  สรุปส่วนน า  ในส่วนนี้จะเขียน

เกี่ยวกับ  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   วิธีด าเนินการวิจัย  กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือ  การ     รวบรวมข้อมูลและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยสรุปย่อสาระส าคัญของหัวข้อต่าง ๆ  ดังกล่าวที่ได้เขียนไว้ในบทที่  1  บทที่  3  และบทที่  4  
มาสรุปย่ออีกครั้งในบทที่  5  ส่วนสรุปผลการวิจัย  เขียนระบุผลการวิจัยที่ค้นพบตามล าดับขั้นตอนและครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5.2  การอภิปรายผลการวิจัย  เป็นการเขียนขยายความเพ่ือวิจารณ์หรือเสนอความคิดเห็นในเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับผลการวิจัยที่ได้ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน  การวิจัยที่ตั้งไว้หรือไม่  ถ้าสอดคล้องก็เป็นการ
ยืนยันผลการวิจัยนั้น  ด้วยการน าผลจากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลักฐานสนับสนุน  แต่
ถ้าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  จะต้องให้เหตุผลว่าท าไมจึงไม่สอดคล้อง  เป็นเพราะอะไร  พร้อมหา
หลักฐานมาสนับสนุน 

5.3  ข้อเสนอแนะ  การเขียนข้อเสนอแนะในรายงานผลการวิจัยจะต้องระมัดระวังให้ อยู่ในขอบเขตบน
ฐานข้อมูลหรือข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่องนั้นเท่านั้น   โดยทั่วไปจะเสนอแนะใน 3  ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่  1  เสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  การเขียนเสนอแนะในประเด็นนี้เน้นให้ผู้อ่านและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรได้บ้าง  และจะน าไปใช้อย่างไร 

ประเด็นที่  2  เสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่าการวิจัยเรื่องนี้
มีปัญหาอะไร และแก้ไขหรือควรแก้ไขอย่างไร  รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในเรื่องนี้ 

ประเด็นที่  3  เสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิจัยต่อไปเพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าควรจะท าวิจัยในประเด็นปัญหาอะไร  
หรือการศึกษาค้นคว้าในลักษณะอะไร  จึงจะท าให้การวิจัยเรื่องนี้สมบูรณ์ 
3.  ส่วนประกอบตอนท้าย 

ส่วนประกอบตอนท้ายประกอบด้วย  3  ส่วน  ดังนี้ 
3.1 บรรณานุกรม  คือ  รายการวัสดุที่น ามาอ้างอิงเป็นที่รวมหลักฐานทั้งที่ได้รับการอ้างอิง และที่ผู้เขียนได้

ค้นคว้าในการท ารายงานการวิจัยนั้น  บรรณานุกรมจะอยู่ต่อจากบทสุดท้ายของรายงานการวิจัย ซึ่งจะต้องรวมวัสดุ
ทุกประเภทที่ผู้เขียนได้แนวคิดมาหรืออ้างอิง 
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3.2 ภาคผนวก  คือ  ส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่เนื้อหา  เป็นส่วนที่น ามาเพ่ิมข้ึนในตอนท้าย  จัดไว้ในหน้าต่อไป
จากบรรณานุกรม  ภาคผนวกมีไว้ส าหรับเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมูล แบบสอบถาม  ฯลฯ 

3.3 ประวัติย่อของผู้วิจัย  คือ  รายละเอียดส่วนตัวบางประการของผู้วิจัยที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนที่
ต้องการติดต่อกับผู้วิจัย  ซึ่งถือเป็นภาคผนวกส่วนหนึ่ง 

 

11. การเขียนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 

     ค าแนะน าการเตรียมและส่งต้นฉบับ 
    วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 

กองบรรณาธิการ วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ขอเชิญสมาชิกและ ผู้สนใจ
ทุกท่านร่วมส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการสอน การพยาบาล การสาธารณสุข 
การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งนี้ผลงานที่ส่งมาให้พิจารณา
เพ่ือตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร อ่ืนเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผู้เขียน
จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร ฯ 

 
ชนิดของเรื่องท่ีจะตีพิมพ์ 

1. บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข  การศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข  การศึกษาใน
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ต้องมีหนังสือรับรอง และ ลงนามทั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก และนิสิตผู้ท าวิทยานิพนธ์ 

3. บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ และปกิณกะ 
การเตรียมต้นฉบับบทความ 

1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป MS Word 97/03 for Windows ขนาด 15 แบบ
อักษรใช้ TH SarabunPSK (ในตารางขนาด 14) พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษ ด้านบน– ล่าง 
2.54 cm. ด้านซ้าย 3.17 cm. ด้านขวา 2.54 cm. จ านวน 12 หน้า (ไม่รวมรายการอ้างอิง) และรายการ อ้างอิงต้อง
ไม่เกิน 40 รายการ รวมรายการอ้างอิง ไม่เกิน 15 หน้า 

2. ชื่อเรื่อง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดอักษร 17 
3. ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 อยู่ใต้ชื่อเรื่อง ให้ระบุ ตัวเลข

เป็นตัวยกท้าย และสถานที่ท างาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 12 ให้ระบุตัวเลขเป็น
เลขยกท้ายให้ตรง กับชื่อผู้นิพนธ์ ทั้งนี้เฉพาะผู้วิจัยหลักเพ่ิมเบอร์โทรศัพท์และ e-mail ในส่วนล่างสุด 

4. มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1 หน้าต่อบทคัดย่อ (ไม่เกิน 350 ค า)  
5. ก าหนดค าส าคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (จ านวน 3 – 5 ค า) 
6. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ขนาดอักษร 16 (หนา) 
7. การเรียงหัวข้อ หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า 1.25 ซม. ขนาดอักษร 15 (หนา 
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8. การใช้ตัวเลขค าย่อ และวงเล็บควรใช้เลขอารบิคทั้งหมดใช้ค าย่อที่เป็นสากลเท่านั้น การวงเล็บ
ภาษาอังกฤษ ควรใช้ Capital Letters เช่น Student Centered Learning 

9. การก าหนดเลขหัวข้อ หัวข้อใหญ่ให้ย่อหน้า 1.25 ซม. หัวข้อย่อยใช้หัวข้อหมายเลขระบบทศนิยม หัวข้อ
ย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2.5 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 3 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้
ย่อหน้า 2ซม. หลังจากนั้นถัดมาหัวข้อละ 0.5 ซม. และใช้ “-” แทนการก ากับแทนตัวเลข เช่น  

  1............................... 
       1.1........................ 
   1.1.1.................. 
        1.1.1.1................... 
            1)................... 
        1.1)................. 
           -……………….. 

 10. ตารางและรูปภาพประกอบ ให้ระบุชื่อตารางไว้เหนือตารางแตะละตารางและระบุชื่อภาพแต่ละภาพนั้น 
ๆ เว้นบรรทัดเหนือชื่อตาราง และเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง และใต้ชื่อภาพ 1 บรรทัด และจัดเรียง
ตามล าดับหรือหมายเลขที่อ้างถึงในบทความ ค าบรรยายประกอบ ตารางหรือภาพประกอบควรสั้นและชัดเจน 
ภาพถ่ายให้ใช้ภาพขาวด าหรือสีก็ได้ ภาพต้องเป็นภาพที่มีความคมชัด ส่วนภาพเขียนลายเส้นต้องชัดเจน มีขนาดที่
เหมาะสม กรณีคัดลอกตารางหรือภาพมาจากที่อ่ืน ให้ระบุแหล่งที่มีใต้ตารางและภาพประกอบนั้น ๆ ด้วย 

11. บทความวิจัย ให้เรียงล าดับสาระ ดังนี้ 
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
- บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
- บทน า 
- วัตถุประสงค์วิจัย 
- สมมติฐาน (ถ้ามี) 
- กรอบแนวคิดการวิจัย 
- ระเบียบวิธีวิจัย 

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

- จริยธรรมวิจัย/การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
- ผลการวิจัย 
- อภิปรายผล 
- การน าผลการวิจัยไปใช้ 
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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- References 
บทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

  - Abstract (in Thai) 
  - Abstract 
  - Introduction 
  - Objectives 
  - Hypotheses (if available) 
  - Conceptual Framework 
  - Methods 
  - Population and Sample 
  - Research Instrument 
  - Validity and Reliability of the Research Instrument 
  - Data Collection 
  - Data Analysis 
  - Ethical Consideration/Informed Consent 
  - Results 
  - อภิปรายผล (Discussion) 
  - การน าผลการวิจัยไปใช้ (Implication of the Results) 
  - ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป (Recommendation for Further Study) 
  - References  

12. บทความวิชาการ ประกอบด้วย 
- บทคัดย่อ (Abstract) 
- บทน า (Introduction) 
- เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระส าคัญท่ีต้องที่ต้องการน าเสนอตามล าดับ 
- สรุป (Conclusion) 
- ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
- References 
13. การเตรียมเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ระบบอ้างอิงแบบ APA Formatted References, 5th Edition  

โดย ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.wooster.edu/psychology/apa-crib.html. 
  
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิงในเนื้อหา  
ใช้ระบบนาม- ปี (Name – year system) ชื่อผู้แต่งภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและผู้แต่ง

ภาษาอังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล ทุกคน ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก ตามด้วย et al., ดังตัวอย่าง 
(Nawsuwan, 2015) 
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(Nawsuwan, Chotibun, & Singsri, 2015) 
(Nawsuwan, Chotibun, Singsri, Singhasem, Suwannaraj, Janpes et al, 2015) 
การคัดลอกข้อความ ใช้ระบบนาม-ปี และข้อความที่คัดลอกมาอยู่ในเครื่องหมาย “…………..” กรณีชื่อผู้แต่ง

ภาษาไทย ให้แปลเป้นภาษาอังกฤษเช่น 
Bandura (1991) ให้นิยามว่า “จริยธรรมคือ กฎส าหรับการประเมินพฤติกรรม”… 
“พยาบาลจึงจะต้องเป็นนักคิด และมีการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ความสงสัยที่เกิดขึ้นตลอดเวลา” 

(Kunaviktikul, 2007) 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Nawsuwan (2017) 
 
การอ้างอิงท้ายบทความ 
1. บทความทั่วไป ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและผู้แต่งภาษาอังกฤษ ใส่ชื่อสกุลผู้ร่วมงานทุกคน ถ้าไม่เกิน 6 คน ให้

ใส่ชื่อทั้ง 6 คน หากมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรกตามด้วยค าว่า “et al.,” ส าหรับบทความ หนังสือหรือเอกสาร 
ที่เป็นภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งข้อความ และให้วงเล็บ (in thai) ดังตัวอย่าง 
Nawsuwan, K., Chotibun, P., & Singsri, T. (2015). Identity of Nursing Students in Boromarajonani 

College of Nursing, Songkhla. Songkhla: Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. (in 
Thai) 

Fraenkel, R. J., Wallen, E. N., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in 
Education. (8th ed). New York: McGraw-Hill. 

 
2. ผู้เขียนเป็นกลุ่มหน่วยงาน 

Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. (2013). Collection of Academic 
Performance in Humanized Service Mind. Nontaburi: Ministry of Public Health. (in Thai) 

 
3. การอ้างอิงเฉพาะบทในหนังสือ 

Waite, J. (2011). “Information and Documentation. In Potter, A. P., Perry, G. A., Stockert, A. P. & Hall, 
A.” Basic Nursing Challenge. (pp. 142-164). Missouri: Mosby/Elsevier.                

 
4. การอ้างอิงเอกสารจากอินเตอร์เน็ต 

Heubecke, E.  (2008). The New Face of Nursing: Expanding Patient Advocacy with Leadership, 
Creativity, and Vision. Johns Hopkins Nursing Magazine.  Retrieved November 3, 2013 from 
https://magazine.nursing.jhu.edu/. 

 
5. การอ้างอิงจากวารสาร 

Sheiham, A. (2006). Dental Caries Affects Body Weight, Growth and Quality of Life in Pre-School 
Children. British Dental Journal, 201(10), 625-626. 
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6. วิทยานิพนธ์ 

Nawsuwan, K. (2015). Indicators Development of Nursing Students’s Identities in Nursing Colleges, 
Ministry of Public Health. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement 
for the Doctor of Education Degree in Educational Administration Faculty of Education and 
Liberal Arts, Hatyai University. (in Thai). 

 
12. การส่งบทความ 
 ให้ส่งทางระบบออนไลน์มาที่ วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต ้
ผ่านเว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/scnet หรือ https://www.tci-thaijo.org/ โดย 
ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ของผู้นิพนธ์ เพ่ือวารสารฯ ติดต่อกลับวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้ มีก าหนดออก 3 ฉบับต่อปี คือฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ฉบับที่ 3 
(กันยายน – ธันวาคม)  
รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ   

1. บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
2. หากเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
3. บทความจะต้องพิมพ์ภายใต้รูปแบบตามที่วารสารก าหนดอย่างเคร่งครัด 
4. บทความที่ออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ก่อนมีการเผยแพร่จะต้องแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ 

ทรงวุฒิหรือกองบรรณาธิการก่อนจึงจะถือว่าหนังสือรับรองการตีพิมพ์จะสมบูรณ์ หากไม่แก้ไขจะถือสิทธิ์ 
ว่าไม่สมบูรณ์ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของบทความ 
          1. บทความต้องผ่านการกลั่นกรองและการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล
และการสาธารณสุขภาคใต้ และวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ เป็นวารสารที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา บทความเพ่ือลงตีพิมพ์จ านวน 2 ท่านต่อบทความโดยผู้พิจารณาบทความ (Peer - 
review) จะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาเช่นกัน(Double blind) และบทความหรือข้อคิดเห็น
ใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ที่เป็นวรรณกรรมของผู้เขียน 
บรรณาธิการหรือเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย 
           2. บทความต้องได้รับการยอมรับการตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน จึงจะได้รับการตีพิมพ์หาก
ผู้ทรงคณุวุฒิท่านใดท่านหนึ่งปฏิเสธการตีพิมพ์ (Reject) ถือว่าบทความนั้นปฏิเสธการตีพิมพ์ 
           3. บทความต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่วารสารก าหนด 
           4. ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ด้วยระบบออนไลน์ 
           5. วารสารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียบเรียง และอาจจะปรับปรุงการน าเสนอบทความตามความเหมาะสมและ
ความคิดเห็นของผู้เขียน 
           6. ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ  
                    -  ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ (ส าหรับการเลือกผู้ทรงฯ 2 ท่าน) ส าหรับบุคคลภายนอก เป็นเงิน 
4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) บทความภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
                     - ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ (ส าหรับการเลือกผู้ทรงฯ 3 ท่าน) ส าหรับบุคคลภายนอก เป็นเงิน 
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) บทความภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
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13. ระเบียบการลาผลิตผลงานวิชาการ (โดยไม่นับวันลา)  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการวิจัย/ต ารา/นวัตกรรม  ลาได้เรื่องละ 10 วัน 
2. บทความวิจัย/บทความวิชาการ ลาได้เรื่องละ 5  วัน 
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ภาคผนวก ก. 

ค าสั่ง 
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ภาคผนวก ข. 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการวิจัย 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 

โครงการล าดับที่.........../ปีงบประมาณ................... 
พันธกิจที่ 2 การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย (สกอ.ระดับสถาบัน) 

 
 

1.  โครงการวิจัยเรื่อง....................................................................................................... ................................. 
     ชื่อโครงร่างวิจัยภาษาอังกฤษ.................................................................................................... .................. 
2.  ชื่อผู้เสนอโครงร่างวิจัย สดัส่วนผลงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่สังกัด
...................................................................... ............................................................................... ..................... 
3.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
........................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
4. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง....................................................................................................... .............. 
5. วัตถุประสงค์การวิจัย/ค าถามการวิจัย........................................................................................ .................. 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย...................................................................................................... ......................... 
7.  ค าส าคัญ............................................................................................. ......................................................... 
8.  นิยามเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย

............................................................................................................................. ...................................... 
9.  ขอบเขตการวิจัย........................................................................................................... .............................. 
10. ระเบียบวิธีวิจัย........................................................................... ............................................................... 
       10.1 รูปแบบการวิจัย................................................................................................. ........................... 
 10.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง..................................................................................... ...................... 
 10.3 เครื่องมือวิจัย..................................................................................... ........................................... 
 10.4 การรวบรวมข้อมูล (วิธีการด าเนินการวิจัย) ..................................................... ............................ 
       10.5 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง..................................................................................... .................... 
11. การวิเคราะห์ข้อมูล................................................................................ ................................................... 
12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย....................................................... .............................................. 
13.ระยะเวลาการด าเนินการวิจัย............................................................ ........................................................ 
14. การบริหารงานวิจัยและตารางปฏิบัติงาน (การบริหารการวิจัยคือกิจกรรมที่ท าให้งานวิจัยนั้นลุล่วงไปด้วยดี โดยมี

การวางแผน ด าเนินตามแผน และประเมินผล ตั้งแต่เริ่มท าโครงการวิจัยจนสิ้นสุด
โครงการวิจัย)........................................................................................................................................... 

15.งบประมาณ..................................................................................... .......................................................... 
16.เอกสารอ้างอิง (อ้างอิงแบบAPA).............................................................................................................. 
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17.ประวัติผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การท าวิจัย............................................................................. 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
หน่วยงานที่

สังกัด 
เบอร์มือถือ
และอีเมล์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่อโครงการที่เสนอ 

บทบาท
หน้าที่ 

คิดเป็น
สัดส่วน (%) 

       
       
       
 
18. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน 
   มี (ระบุชื่อแหล่งทุน)................................................................ .......................................... 
   ไม่มี 
 
 
 

ผู้จัดท าโครงการ……………………………………………………. 
                       (……………………………………………..) 
         ต าแหน่ง.....................................................................  
 
ผู้เสนอโครงการ..........................................................................                                                                          

         (                                 )  
      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวารสาร 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ .................................................................... 

       (                                )  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวชิาการ 

   
ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................... 
                                (                                      )              
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 
  วันที่อนุมัติโครงการ ................../......................./...................... 

 
     
 
 
 

 

โครงการล าดับที่..................ปงีบประมาณ..................... 
ตรวจสอบโครงการแล้วถูกต้อง สามารถเบิกจ่ายได้ 

 

......................................................... 
( นางปราณี  วีรเดชะ ) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
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แบบเสนอโครงการผลิตผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินอุดหนุน  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ประจ าปี ............ 
 
๑. ชื่อผลงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: ถ้ามี)  
๒. ประเภทผลงาน 

  ต ารา      หนังสือ       เอกสารประกอบการสอน           เอกสารค าสอน 
  บทความวิชาการ 
  ผลงานสร้างสรรค์    

๓. ผู้รับผิดชอบผลงาน (ระบุสัดส่วน) 
 ............................................................................................. หัวหน้าโครงการ  (.........%) 
 ................................................................... .......................... ผู้ร่วมโครงการ  (.........%) 
 ............................................................................................. ผู้ร่วมโครงการ  (.........%) 
(โปรดระบุชื่อทุกคนที่จะร่วมผลิตผลงานเล่มนี้เรียงตามล าดับที่จะปรากฏในต ารา พร้ อมทั้งคุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ และรายชื่อผลงานทางวิชาการท่ีเคยผลิตพร้อมปี: ไม่เกินคนละ 3 รายการ) 

๔. หลักการและวัตถุประสงค์ของผลงาน  
(โปรดระบุหลักการและวัตถุประสงค์ในการผลิตผลงานเล่มนี้โดยสรุป อาทิ ความส าคัญและความจ าเป็นในการ
เขียนหรือแปล แนวคิด (Concepts) หรือหลัก (Principles) ในการเขียน ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งต่อตนเอง 
นักศึกษา อาจารย์ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยและอ่ืนๆ ตามท่ีผู้เสนอขอทุนเห็นสมควรระบุ) 

๕. เค้าโครงส่วนเนื้อหา (Outline of Contents) พร้อมสรุปสาระส าคัญในแต่ละบท/ตอน (Synopsis)  
    (ผู้เสนอขอทุน จะต้องจัดท ารายละเอียดของเค้าโครงส่วนเนื้อหาของผลงานที่จะเขียน โดยแบ่งเป็นบท   

(Chapter) หรือตอน (Part) ระบุชื่อบทหรือตอน หากมีหัวข้อย่อย ๆ ในแต่ละบทหรือตอนก็ให้ระบุไว้ด้วย    
พร้อมทั้งต้องสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาที่จะเขียนในแต่ละบทหรือตอนนั้นอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน และ 
ความยาว (จ านวนหน้า) ของแต่ละบทหรือตอนโดยประมาณ) 

๖. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 
(ผู้เสนอขอทุนจะต้องระบุรายชื่อต ารา งานวิจัย บทความ หรือเอกสารต่างๆ ที่จะใช้อ้างอิงในการเขียน โดย 
เขียนในรูปแบบของรายการบรรณานุกรม (Bibliography) หรือ รายการเอกสารอ้างอิง (References)  
เอกสารอ้างอิงควรเป็นเอกสารที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสาขานั้นๆ และมีความ 
ทันสมัยสอดคล้องกับสาขาวิชา) 

๗. แผนการด าเนนิการ  
 (ระบุกิจกรรม และช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการพิจารณา) 
๘. งบประมาณ จ าแนกเป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 

- ค่าตอบแทน (เช่น ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าพิมพ์เอกสาร) 
- ค่าใช้สอย (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ) 
- ค่าวัสดุ (เช่น กระดาษ flash drive) 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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ผู้จัดท าโครงการ……………………………………………………. 
                       (……………………………………………..) 
         ต าแหน่ง.....................................................................  
 
ผู้เสนอโครงการ..........................................................................                                                                          

         (                                 )  
      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวารสาร 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ .................................................................... 

       (                                )  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวชิาการ 

   
ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................... 
                                (                                      )              
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 
  วันที่อนุมัติโครงการ ................../......................./...................... 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการล าดับที่..................ปงีบประมาณ..................... 
ตรวจสอบโครงการแล้วถูกต้อง สามารถเบิกจ่ายได้ 

 

......................................................... 
( นางปราณี  วีรเดชะ ) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
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แบบประเมินผลโครงร่างงานวิจัย 
 

ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ลักษณะและความสมบูรณ์ของโครงการ  
ประเด็น เหมาะสม ปรับปรุง 

1.1 ช่ือโครงการวิจัย   
      1.1.1 ช่ือโครงการวิจัยสื่อความหมายดี มีความกะทัดรดั และครอบคลุมครบถ้วน   
      1.1.2 ช่ือโครงการมีความสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์   
      1.1.3 ช่ือภาษาอังกฤษมีความถูกต้องตรงกับช่ือภาษาไทย   
1.2 บทน าและการทบทวนวรรณกรรม   
        1.2.1 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรปูธรรม   
        1.2.2 มีผลการวิจัยที่เกี่ยวขอ้งและเอกสารอ้างอิง   
              (1) แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดเดมิที่ 
                     เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่ท าวิจัย 

  

                (2) มีการอ้างอิงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนิยม   
        1.2.3 จัดท าแผนการด าเนนิงานตลอดโครงการวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
                (1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาท าการวิจัยของโครงการวิจัยโดยละเอียด  เหมาะสมกับเวลาและ 
                      สถานท่ี 

  

                (2) แสดงความพร้อมในการท าวิจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ใน 
                     การติดตามประเมินผล  

  

        1.2.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องโครงการ   
1.3 กระบวนการวิจยั    
        1.3.1 ระบุขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์  ถูกต้อง  ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
                 วัตถุประสงค์หลัก 

  

        1.3.2 เครื่องมือการวิจัย/การวิเคราะห์ข้อมลู  ถูกต้องเหมาะสม   
 
2. งบประมาณ     (           )  เหมาะสม         (           )  ควรปรับปรุง 

งบประมาณหมวดใดที่ควรปรบัปรงุ       .............................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
3. โครงการนี้เห็นสมควร  (          ) ด าเนินการได้ทันที  (           )  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 
 

แบบประเมินผลโครงร่างงานวิจัย   
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
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4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับนักวิจัย 

การรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง 
(ระบุเลขหน้า) 

4.1 ชื่อโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 บทน าและการทบทวนวรรณกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 กระบวนการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับนักวิจัย 
การรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง 

(ระบุเลขหน้า) 

4.4 อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                              ลงช่ือ................................................................  
                                                                            (................................................................) 

                                                                        (ผู้ประเมินโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 



41 

  

 

 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ 

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
1. ชื่อผลงาน………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ประเภทผลงาน 

              ต ารา ในรายวิชา…………………………………………….หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่……… 
     หนังสือ               เอกสารประกอบการสอน            เอกสารค าสอน 
     บทความวิชาการ    ผลงานสร้างสรรค์ 

3. ผู้ผลิต/จัดท าผลงาน…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ผู้ตรวจอ่านผลงาน……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. หน่วยงานที่สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ( โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ) 

  ดีเด่น 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

7. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง/แก้ไข และพัฒนาผลงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หมายเหตุ  *  ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถเขียนข้อเสนอแนะลงในเล่มของผลงานทางวิชาการได้ 

                                                                 ลงชื่อ……………………………………………..ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                           (………………………………………………………) 

                                                                       ประทับตรา (ถ้ามี) 
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แบบประเมิน (ร่าง) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

 
 

ชื่อผู้ประเมิน................................................................................................ ................................................................... 
ชื่อโครงการ.................................................................................................................................... .................................. 
ความเห็นทางวิชาการที่มีต่อรายงานการวิจัย บทคัดย่อ และผลการวิจัย 
๑. รายงานการวิจัย ระบุเรื่อง/ ประเด็น ดังนี้ 

๑.๑ งานนี้ท าการวิจัยเกี่ยวกับอะไร  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................................... .................................... 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
๑.๒  ท าตามข้อเสนอโครงการวิจัยหรือไม่/ ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการหรือไม่ 
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ........................................................................................... 
๑๓. บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยหรือไม่ 
........................................................................................................................ .................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
๑.๔  ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในวงวิชาการหรือไม่ 
............................................................................................................................. ............................................................
.............................................................................................................................................................. ........................... 
๑.๕  ความเห็นอื่น ๆ ทางด้านวิชาการ 
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
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๑.๖  ข้อควรปรับปรุงแก้ไขและค าแนะน าเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
๒. บทคัดย่อ ความถูกต้องและครอบคลุมของบทคัดย่อทั้งในด้านเนื้อหาและภาษา 
 สมบูรณ์ ระดับดีมาก 
 สมบูรณ์ ระดับดี 
 สมบูรณ์ ระดับพอใช้ 
 ควรปรับปรุงแก้ไข 

(ระบุ)............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
๓. ผลงานวิจัย 

๓.๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิจัย........................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
. ๓.๒ หน่วยงานที่ควรน าผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ (ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน)............................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
           
 ๓.๓ เรื่องท่ีควรท าวิจัยต่อไป (ถ้ามี)... 

๑. มาตรฐานการบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในมุมมองของพยาบาลวิชาชีพ  
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
๒. การพัฒนารูปแบบการสอน 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

 ๓.๔ ระดับคุณค่าของผลงานวิจัยโดยสรุป 
  เป็นรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ ระดับดีมาก 
  เป็นรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ ระดับดี 
  เป็นรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ ระดับพอใช้ 
  เป็นรายงานการวิจัยที่มีจุดอ่อน หรือบกพร่อง 
  เป็นรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ ระดับดีมากควรปรับปรุงแก้ไข  
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 (ระบุ).............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ .........................
.......................................................................................................... ............................................................................... 
 
  อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................................................. . 
........................................................................................................................................ .................................................
.................................................................................. .......................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 

๓.๕ ข้อคิดเห็นในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  เผยแพร่ได้ 
  ปรับปรุงแก้ไขแล้วเผยแพร่ได้ โดยควรปรับปรุง (ระบุ) 
  ไม่สมควรเผยแพร่ 
  เป็นรายงานการวิจัยที่มีจุดอ่อน หรือบกพร่อง 
  อ่ืน ๆ(ระบุ).................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................................................... ................................... 

(ลงชื่อ)......................................................................... 
              (.............................................................) 

        ผู้ประเมิน 
          ................../..................../................. 
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ส่วนราชการ  งานวิจัยและวารสาร  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ที่  สธ 1103.19/............วันที่ .......................................................................  
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย/สัดส่วนวิจัย 
เรียน  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาโครงการวิจัย   จ านวน  1 ชุด 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................................ผูว้ิจัยหลัก  สัดสว่น...............................%  
ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เลขที่โครงการ............/.............หนังสือรับรองวิจัย เลขท่ี................วันที่รับรอง....................วันสิ้นสุด.......................... 
โดยมีผู้วิจัยร่วม คือ 

1. ……………………………………………..…….สัดส่วน........................%      
2. ……………………………………………..…….สัดส่วน........................% 
3. ………………………………………………..….สัดส่วน........................% 
4. ………………………………………………...…สัดส่วน........................% 
5. ……………………………………………………สัดส่วน........................% 

ในการนี้ ข้าพเจ้า ขอเปลี่ยนแปลงผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
1. ……………………………………………..…….สัดส่วน........................%      
2. ……………………………………………..…….สัดส่วน........................% 
3. ………………………………………………..….สัดส่วน........................% 
4. ………………………………………………...…สัดส่วน........................% 
5. ……………………………………………………สัดส่วน........................%                           
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ      

                                                                                                        
(.............................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 
                        หวัหน้าโครงการวิจัย 
 
 

 
.............................................. 
   (                              ) 

       หวัหน้ากลุ่มงานวิจัยและวารสาร 

    
   
 

  ................................................... 
 (                                   ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

 
บันทึกข้อความ 



46 

  

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัย ครั้งที่............วันที่............เดือน.....................พ.ศ......................... 
 

1. ชื่อโครงการ /หนังสือ  .......................................................................................................... .................... 
2. เลขที่โครงการวิจัย.........../................... 
3. ชื่อผู้วิจัย 

3.1 ชื่อ – สกุล .............................................................. สัดส่วน..........................................% 
3.2 ชื่อ – สกุล .............................................................. สัดส่วน..........................................% 
3.3 ชื่อ – สกุล .............................................................. สัดส่วน..........................................% 
3.4 ชื่อ – สกุล .............................................................. สัดส่วน..........................................% 
3.5 ชื่อ – สกุล .............................................................. สัดส่วน..........................................% 
 

4. ได้รับเงินสนับสนุนวิจัย จาก 
 4.1   ทุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา   
 4.2   ทุนภายนอก ระบุ ............................................................................................................... ....... 

5. จ านวนเงินที่ได้รับทุน .................................................บาท  ประจ าปีงบประมาณ  ................................... 
6. ระยะเวลาด าเนิน

โครงการวิจัย ................................................................................................................ .............................. 
7. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานวิจัย ณ ช่วงเวลาที่รายงานผลโครงการ 

7.1  เสร็จแล้ว     

7.2  เสร็จบางส่วน ขณะนี้อยู่ในข้ันตอน............................................................................................. .. 

7.3  ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก.............................................................. .......................................... 

      8.   การบริหารงบประมาณ 

 8.1  เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด  เป็นเงิน..................................บาท 

 8.2  เบิกจ่ายแล้วบางส่วน เป็นเงิน..................................บาท  คิดเป็นร้อยละ....................... ............. 

 8.3  ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจาก.................................................................................................. ........... 

      9.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย 

 .....................................................................................................................................................................  

          ............................................................................................................................. ........................................ 

     10. คาดว่าจะสิ้นสุดการวิจัย เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)............................................................................. .................. 

     11. ท่านมีแผนน าเสนอผลงานวิจัยอย่างไร 

          11.1  เสนอตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ระบุ...................................................................... ........... 

          11.2  เสนอตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ระบุ...................................................................................... 

          11.3  น าเสนอด้วยวาจา ระบุ................................................................................... .............................  
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          11.4  น าเสนอด้วยโปสเตอร์ ระบุ.......................................................................................................... 

 11.5  เสนอตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ระบุ............................................................................ 

     12. ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในขณะนี้ 

 12.1  ก าลังเขียนบทความ 

 12.2  เสนอบทความไปยังกองบรรณาธิการของวารสาร ระบุชื่อวารสาร.................................................... 

   ได้รับการตอบรับแล้ว ลงตีพิมพ์ปีที่ ...................................ฉบับที่................................... 

   ยังไม่ได้รับการตอบรับ 

 

 

       (ลงชื่อ)................................................... 
                  (.....................................................) 
         หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

       (ลงชื่อ)................................................... 
                           (                                  ) 
                                   หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวารสาร  

 

       (ลงชื่อ)................................................... 
                         (                                      ) 
                        รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา   โทร. ๐๗๔  - ๓๑๑๘๙๐ – ๑ 

ที่  สธ 1103.19/..................                  วันที.่..................................................         
เรื่อง    ขอส่งใบส าคัญค่าวิจัยเพ่ือเบิก-จ่าย เงินค่าวิจัย     เงินงบรายได้    เงินงบประมาณ     เงินงบอุดหนุน 
เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา(ผา่นรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 
 
ข้าพเจ้า........................................................................ต าแหน่ง..............................................................ได้ท าวิจัยเรื่อง 
............................................................................................................................................................................................. 
โครงการล าดับที่............ปีงบประมาณ...............โครงการอนุมัติวันท่ี..........................ระยะเวลาที่ด าเนนิการวิจัย................ 

บัดนี้งานวิจัยได้ด าเนินการ งวดที่...........เดือน.....................  เสร็จสิ้น จึงขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิก-จ่าย 
(กรณีเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องส่งเอกสารแนบ ดังนี้  )  

 โครงร่างวิจัย ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัย และได้รับรหัสจริยธรรม
การวิจัย   จ านวน   ๑  ชุด                                                               

 รูปเล่มงานวิจยัฉบับสมบูรณ์      จ านวน   ๑   เล่ม 
 บทความทางวิชาการ              จ านวน   ๑   ชุด 
 แผ่น CD บรรจุข้อมลูงานวิจัย   จ านวน   ๑   แผ่น 

ในการนี้ จึงขออนุมัติเบิก – จ่าย   เงินรายได้   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
ดังกล่าว ดังรายการค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้ 

 ๑. ....................................................................บาท  6. ................................................................................บาท 
 ๒. ....................................................................บาท  7. ................................................................................บาท 
 ๓. .................................................................. .......บาท   8. .......................................................................................บาท                

๔. ...........................................................................บาท  9. ........................................................................................บาท                
                   รวม................................................................บาท (.............................................................................) 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเบิก-จ่าย เงินค่าวิจัย   เงินงบรายได้  เงินงบประมาณ  เงินงบอุดหนุน ดังกล่าวต่อไปด้วย จะ
เป็นพระคุณยิ่ง          

จ านวนที่
ได้รับ 

สนับสนุน 

จ านวนเงิน 
ที่เบิกใช้

แล้ว 

จ านวน
เงินงวด 
สุดท้าย
คงเหลือ 

จ านวนเบิกใน
ครั้งนี้ (บาท) 

รวมทุนวิจยัที่
ใช้ไปทั้งหมด 

(บาท) 

     

 
ผู้ตรวจสอบ  .............................................. 
           (                              ) 
                     หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวารสาร 
 
 
 
 
 
 

 

 

              ลงชื่อ..................................................................... 

                   (.....................................................................) 
     ต าแหน่ง............................................................................ 

            หัวหน้าโครงการวิจัย 

เรียนผู้อ านวยการ   เห็นสมควรอนุมัต ิ
                 ลงช่ือ............................................. 
                       (                                  )   
        รองผู้อ านวยการกลุ่มวจิัยและบริการวิชาการ 

 

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณในโครงการแล้วพบว่า 

  ไม่ต้องแก้ไข 

  ต้องแก้ไขงบประมาณ............................................................................................ 

ผลการแก้ไข...................................................................................................................... 
                                 

                        …………………………………………… 
                                    (                                    ) 

                                 รองผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ 

 
     อนุมัติ          ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .........................    

 
  .............................................. 

           (                                 ) 
  ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา   โทร. ๐๗๔  - ๓๑๑๘๙๐ – ๑ 

ที่  สธ 1103.19/..................                  วันที.่..................................................         

เร่ือง    ขอส่งใบส าคัญชดใชห้นี้ค่าวิจัย  เงินงบรายได ้   เงินงบประมาณ     เงินงบอุดหนุน 
เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา(ผา่นรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 
 

 ตามบันทึกท่ี สธ 1103.19/…………………..ลงวันท่ี.............................................ได้อนุมัติให้ยมืเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
โครงการวิจัย เรื่อง..................................................................................................................................................................................
ช่ือผู้วิจัย.................................................................................................. ต าแหน่ง................................................................................. 
โครงการล าดับที่............ปีงบประมาณ..............โครงการอนุมัติวันท่ี......................ระยะเวลาทีด่ าเนินการวิจัย....................................... 
จ านวนเงินยืม..........................................(...................................................) ได้ด าเนินการ  งวดที่..............เดือน.............................. 
 เสร็จสิ้น   (กรณีเสรจ็สิ้นแล้ว จะต้องส่งเอกสารแนบ) ดังนี้  

 โครงร่างวิจัย ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัย และได้รับรหัสจริยธรรม
การวิจัย   จ านวน   ๑  ชุด                                                               

 รูปเล่มงานวิจยัฉบับสมบูรณ์      จ านวน  ๑   เล่ม 
 บทความทางวิชาการ             จ านวน   ๑   ชุด 
 แผ่น CD บรรจุข้อมลูงานวิจัย     จ านวน   ๑  แผ่น 

ในการนี้ ขอส่งใบส าคัญเพื่อใช้หนี้ เงินยืม   เงินรายได้   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวิจัยดังกล่าว ดังรายการค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้ 

 ๑. ....................................................................บาท 6. ................................................................... ......บาท 
 ๒. ....................................................................บาท 7. ..........................................................................บาท 
 ๓. ...........................................................................บาท 8. ..................................................................................บาท                

๔. ..........................................................................บาท 9. ..................................................................................บาท               
๕. ...........................................................................บาท ๑0. ...............................................................................บาท                 

                    รวม...........................................................บาท (...............................................................................) 
   พร้อมนี้ขอส่งคืนเงินเหลือจ่าย/บวกเพิ่ม จ านวน.....................................(.............................................................................................) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดหักล้างเงิน   เงินงบรายได้  เงินงบประมาณ  เงินงบอุดหนุน ดังกล่าวต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
          
 
  

จ านวนที่
ได้รับ 

สนับสนุน 

จ านวนเงิน 
ที่เบิกใช้

แล้ว 

จ านวน
เงินงวด 
สุดท้าย
คงเหลือ 

จ านวน
เบิกในครั้ง
นี้ (บาท) 

รวมทุนวิจยัที่
ใช้ไปทั้งหมด 

(บาท) 

     

 
ผู้ตรวจสอบ  .............................................. 

        (                                 ) 
                      หวัหน้ากลุ่มงานวิจยัและวารสาร 

 
 

 

 

              ลงชื่อ..................................................................... 

                   (.....................................................................) 
     ต าแหน่ง............................................................................ 

            หัวหน้าโครงการวิจัย 

เรียนผู้อ านวยการ   เห็นสมควรอนุมัติ 
                 ลงชื่อ................................................ 
                   (                                     )                                                             
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

 

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณในโครงการแล้วพบว่า 

  ไม่ต้องแก้ไข 

  ต้องแก้ไขงบประมาณ.............................................................................. 

ผลการแก้ไข.......................................................................................................     

             …………………………………………… 
                 (……………………………………………………..) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

      อนุมัติ          ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .........................    
  .............................................. 

         (..............................................) 
  ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานวิจัยและผลงานวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ที่  สธ 1103.19/............       วันที่ .................................................................................  
เรื่อง ขอลาท าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ โดยไม่นับเป็นวันลา 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
เนื่องด้วย ข้าพเจ้า .................................................................................. ต าแหน่ง................................................ 

และผูร้่วมวิจัยคือ..................................................................................................................................................................... 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย/ผลงานวิชาการ จากวิทยาลัยฯ/จากแหล่งทุน ..........................................  ในการท าวิจัย
เรื่อง...........................................................………………………………………………........................  และก าลังอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ............................................................................................................................  ซึ่งข้ันตอนต่อไปในการท าวิจัย 
คือ................................................................................................................................................................................... 
 ดังนั้น จึงใคร่ขอลาท าวิจัย/ผลติผลงานวิชาการ  โดยขออนุมัติใหค้ณะผู้วิจัยดังรายนามต่อไปนี้  

๑. ........................................................................... ต าแหน่ง .......................................................... 
๒. ........................................................................... ต าแหน่ง .......................................................... 

 ลาท าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ ระหว่างวันท่ี ...................................... ถึงวันท่ี.................................. เปน็เวลา..................วัน 
ซึ่งในวันดังกล่าว คณะผู้วิจัยไม่ไดต้ิดภารกิจใดๆของวิทยาลัยฯ และเมื่อข้าพเจ้ากลับจากการลาท าวิจยั/ผลิตผลงานวิชาการแล้ว จะส่ง
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ ท่ีได้ท าในช่วงวันลา ท่ีกลุ่มวิจัยทันที 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงช่ือ........................................... 

                       (.....................................................) 
หัวหน้าโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการ 

สถิติการลาท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 
    ลงช่ือ .......................................... 
     (...................................................) 

หัวหน้าภาควิชา....................................................... 
 
            

ลงช่ือผู้ตรวจสอบ.............................................                    เรียน ผู้อ านวยการ เห็นสมควรอนุมัต ิ
             (                                 )                                            ลงช่ือ.............................................. 
            หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวารสาร                                               (                                   )   
                รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 
                          อนุมัติ                  ไม่อนุมัติ         
                                                                                             ..............................................   

                (                                        ) 
  ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 

ใช้มาแล้ว 
(วัน) 

ใช้ครั้งนี ้
(วัน) 

รวมเป็น 
(วัน) 

เหลือ 
(วัน) 
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ส่วนราชการ งานวิจัยและผลงานวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ที่  สธ 1103.19/............       วันที่ .................................................................................  
เรื่อง ขอยกเลิก/แก้ไข วันลา ท าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ โดยไม่นับเป็นวันลา 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
เนื่องด้วย ข้าพเจ้า .................................................................................. ต าแหน่ง.................................................. 

ผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ เรื่อง...........................................................……………………………………………….................................   
 ได้รับอนญุาตให้ ลาท าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ ระหว่างวันท่ี ........................................................................... ถึง
วันท่ี.............................................. เป็นเวลา........................วัน เนื่องจาก .............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
จึงขอยกเลิกวันลา วันท่ี....................................................................และแก้ไขวันลา เป็นวันท่ี................................................ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงช่ือ........................................... 
                            (.....................................................) 

หัวหน้าโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
 

         ลงชื่อ .......................................... 
           (...................................................) 

หัวหน้าภาควิชา....................................................... 
 
                  
                        เรียน ผู้อ านวยการ เห็นสมควรอนุมัติ 
 

                                                          ลงชื่อ.............................................. 
                                                             (                              )   
               รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
     
                          อนุมัติ                  ไม่อนุมัติ  

              
                                                                                ..............................................   

                (                                        ) 

  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
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แบบติดตามความก้าวหน้าผลงานวิชาการ 
 

เรียน  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

 
เนื่องด้วย ข้าพเจ้า .................................................................................. ต าแหน่ง...................................................... 

และผูร้่วมวิจัยคือ........................................................................................................................................................................... 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย/ผลงานวิชาการ จากวิทยาลัยฯ/จากแหล่งทุน ..........................................................  ในการท าวิจัย
เรื่อง...........................................................………………………………………………......................................................................... 
ขอรายงานความก้าวหน้าผลงานวจิัย/ผลงานวิชาการ ดังนี้   
 

ก่อนลา วัน เดือน ปี 
ที่ขอลา 

หลังลา 
สถานะผลงานวิชาการ ความก้าวหน้าผลงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ลงช่ือ............................................             
(.....................................................)   
หัวหน้าโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการ  

      
   

                                                                                             ลงชื่อ...............................................  
                                                                                                   (                                  )                                                                   

                  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ   
 

หมายเหตุ  : ขอให้อาจารย์แนบเอกสารความก้าวหน้าของการด าเนินงานผลงานวชิาการ จ านวน 1 ฉบับ ด้วยค่ะ 
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                                                                                           เลขที่............ 
แบบฟอร์มค าร้องขอปรึกษา 

คลินิกวจิัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 

วันที่..…….เดือน.................พ.ศ......................... 
 

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับค าปรึกษา …………………………………………………………………………………………......................  
กลุ่มงาน/ฝ่าย  …………………………………………………………………………………………………………………...................... 
มือถือ.................................e-mail… …………………………………   โทรภายใน........................................................ 
 
ท างานวิจัยเรื่อง   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
รูปแบบของการวิจัย        DESCRIPTIVE STUDY 

 ANALYTICAL STUDY 
 EXPERIMENTAL STUDY 
 อ่ืนๆ……………………………………………………………… 

 
ท่านต้องการรับค าปรึกษาในเรื่อง (กรุณาขีด  ลงใน  ที่ต้องการ) 
         ๑.การวางแผนการวิจัย      ๕.การแปลผลการวิเคราะห์               
         ๒.การเก็บข้อมูลสร้างแบบสอบถาม    ๖.ตรวจแก้ภาษาอังกฤษ 
         ๓.การค านวณขนาดตัวอย่าง              ๗. การหาแหล่งทุนวิจัย 
         ๔.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์                       ๘. การเผยแพร่และการตีพิมพ์ 
 

หมายเหตุ 

๑.กรุณายื่นแบบฟอร์มในการขอรับบริการล่วงหน้า ๓ วัน เพ่ือทางคลินิกจะได้ท าการนัดหมายเวลาในการ  
   ให้บริการ 
๒.กรุณาแนบส าเนาโครงร่างงานวิจัยของท่านที่ต้องการปรึกษาด้วย จ านวน ๓  ชุด 
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แบบฟอร์มบันทึกค าปรึกษา 
คลินิกวจิัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  

 
วันที่……....เดือน............... ..........พ.ศ.................................. 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับ.................................................................................................................................. ....................
ค าปรึกษา……………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
กลุ่มงาน/ฝ่าย ………………………………………………………………………………………………………………................................... 
มือถือ.............................e-mail… ………………………………. โทรภายใน.............................................................. ........... 
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้ค าปรึกษา............................................................................................... 
 
ประเด็นที่เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................. 
เริ่มให้ค าปรึกษาเวลา...............จ านวนเวลา........-.............ชัว่โมง……………….....นาที 
 
การนัดปรึกษาครั้งต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                                             
..................................................                                        …………………………………………………. 
   (……………………………….……..)                                       (……………………………………………) 
 
       ผู้ขอรับค าปรึกษา                                                            ผู้ให้ค าปรึกษา 
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หนังสือรับรอง 
ข้อมูลการน างานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 
 ตามท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ได้ส่งรายงานวิจัย เรื่อง...................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
ด าเนินการวิจัย โดย...............................................และคณะ ซึ่งด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ..................... นั้น 
  

หน่วยงาน  ได้น าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ............................................................ 
           (                                  ) 

                  ต าแหน่ง................................................................ 
   (ประทับตราหน่วยงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หมายถึง การน าไปใช้ประกอบเป็นข้อมลูการประกาศใช้กฎหมาย หรือ  
 ก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
   2. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑซ์ึง่ก่อให้เกิดรายได้ 
 หรือน าไปสู่การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

  3. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง การน าผลการวิจยั น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน หรือสื่อการ 
เรียนรูต้่าง ๆ  

  4. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ หมายถึง การน าไปใช้ในเรื่องต่างๆ ท่ีท าให้ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ 
ประชาชนดีขึ้น ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบรหิารจัดการส าหรับรัฐวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
              5. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ หมายถึง เป็นการน าผลงานการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเจาะจงพ้ืนท่ีนั้น ๆ   
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ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. ชื่อ – สกุล .............................................................. ต าแหน่ง ............................................................................. 
      สถานที่ปฏิบัติงาน.................................................................................................................................................  
      ที่อยู่ ........................................................................................................ .............................................................  
      โทรศัพท ์…………………………………………………… e –mail  .................................................................................. 
2. ประวัติการศึกษา : 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ความเชี่ยวชาญ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ผลงานวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อวิจัยภาษาไทย ................................................................. 
ชื่อวิจัยภาษาอังกฤษ............................................................ 

 
 
 

ชื่อผู้นิพนธ์..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานวิจัยฉบับน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ปีงบประมาณ ............................ 
 

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
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ภาคผนวก ค. 

- ระบบและกลไกการด าเนินงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ 
- ระบบและกลไก ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการวิจัย เพื่อขอทุน

สนับสนุนวิจัยงบประมาณภายใน  
- ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 
- ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
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ระบบและกลไกการด าเนินงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ 

ระบบ กลไก  

ขั้นตอน 
รายละเอียดการ

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

 
 

   

 
 

 
 

คณะกรรมการวิจัย
ประชุมก าหนดประเด็น/

ปัญหาวิจัย 

คณะกรรมการวิจัย  รายงานการประชุม 
 

 
 

 
 

งานวิจัยประกาศ
ประเด็น/ปญัหาการวิจยั 

/  
งานสร้างสรรค ์

เลขานุการ
คณะกรรมการวิจัย 

เอกสารประกาศทุน
สนับสนุนทุน ประเด็น/
ปัญหาการวิจยั 

 
 
 

งานวิจัยฯประชาสัมพันธ์
ให้อาจารย์ส่งโครงร่าง

วิจัย 

อาจารยผ์ู้สนใจ
ผลิตผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์
 

แบบฟอร์มการส่งโครงรา่ง
การวิจัย/งานสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 

คณะกรรมการวิจัย
พิจารณาโครงรา่งวิจัย 

คณะกรรมการวิจัย รายงานการประชุมการ
พิจารณาโครงรา่งการ
วิจัย/งานสร้างสรรค ์

 
 
 

 

เจ้าของโครงร่างวิจัย
ปรับแก้ไขตามที่

กรรมการวิจัยวิพากษ์
และพร้อมท้ังส่งแบบ

จริยธรรมวิจัยในมนุษย ์

อาจารย์เจา้ของโครง
ร่างวิจัย 

 

โครงร่างวิจัยที่ปรับแก้ไข
และแบบจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย ์

 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย ์
ประชุมเพือ่พิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย ์

คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรม
วิจัยในมนุษย ์
 

แบบแจ้งผลการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย ์
(เอกสารหมายเลข 6) 

    

 

เริ่มต้น 

 

ปรับแก้โครงร่างวิจัยและเขียน
แบบจริยธรรมวิจัยในมนุษย ์

 

พิจารณาโครงร่าง 
วิจัย/งานสร้างสรรค ์

 

 

a 

พิจารณาจริยธรรมวิจยัใน
มนุษย ์

 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

ก าหนดประเด็น/ปัญหาการวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

 

ประกาศทุนสนบัสนุน ประเด็น/
ปัญหาการวิจยั /  
งานสร้างสรรค์  

 

ส่งโครงร่างวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

 

แก้ไขปรับปรุง 
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ระบบ กลไก  

ขั้นตอน รายละเอียดการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

อาจารย์เจา้ของโครง
ร่างวิจัยปรับแกไ้ข
ตามที่กรรมการ
จริยธรรมวิจัย ฯ

เสนอแนะ 

อาจารย์เจา้ของโครงร่าง
วิจัย 

 

แบบจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ท่ีปรับแก้ไขแล้ว 

 
 
 
 
 

อาจารย์เจา้ของโครง
ร่างวิจัยส่งโครงร่าง
วิจัย พร้อมทั้งแนบ
แบบฟอร์มใบเสนอ
โครงการเพื่อขอ

อนุมัติ และส่งมาที่
เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย 

อาจารย์เจา้ของโครงร่าง
วิจัย 
 

โครงร่างวิจัย 

 
 
 
 
 

งานวิจัยติดตามให้
ผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัย
รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ท าวิจัยทุก 3 เดือน  

งานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

รายงานความก้าวหน้า
การท าวิจัย 

 
 
 

-อาจารย์เจ้าของ
โครงการวิจัยส่ง
รูปเลม่ฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมท้ัง CD มายัง
งานวิจัย 
 

อาจารย์เจา้ของโครงร่าง
วิจัย 
 

- รูปเล่มงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์
- บทความวิจัย 
- CD รูปเล่มและ
บทความวิจัย 

 
 
 
 

 

 อาจารย์เจา้ของโครงร่าง
วิจัย 
 

รายงานสืบเนื่อง 
เนื่องจากท่ีประชุม
วิชาการ หรือ
วารสารวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

 
 

   

 
 

ส่งโครงร่างวิจัย 

เพื่อขออนุมัติรับทุนภายในวิทยาลยั 
 

สิ้นสุด 

 

a 

ด าเนินการวิจยัและรายงาน
ความก้าวหน้าการท าวิจยั  

- เบิก – จ่าย งบประมาณงวดที่ 1 
 

 

- สรุปรูปเล่ม,CD บทความวิจัย 

- เบิก – จ่าย งบประมาณงวดที่ 2 
 
 

 

ตีพมิพ์เผยแพร่งานวิจัย/ 
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 
และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ/

นานาชาติ 
 

ส่งแก้ไข 

 
ปรับแกไ้ขแบบจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

และส่งโครงร่างวิจัยทีผ่่านการวิพากษ์แล้ว 
ภายใน 1 สัปดาห ์
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ระบบและกลไก ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมาณภายใน  

 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการ 
ท างาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลา 

สิ่งที่อ้างอิง/
เอกสารแนบท้าย 

ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 

1. เสนอโครงร่างวิจัย 
- งานวิจัยส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ภายในพิจารณา 
2. เสนอพิจารณาจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ แก่
คณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์  
3. เสนอโครงร่างวิจัยที่ผ่าน
การพิจารณาต่อ
ผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

- ผู้รับผิดชอบ 
งานวิจัย 
 
 
- ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัย 
 
 
- ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัย 

- โครงร่างวิจัย 
- เอกสารพิจารณาโครงร่างวิจยั
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
- เอกสารจริยธรรมวจิัยในมนุษย ์
 
 
 
- โครงร่างวิจัย 

เดือนกันยายน 
 
 
 
เดือนพฤศจิกายน 
 
 
 
เดือนพฤศจิกายน 
 

 
 
 

1. ด าเนินงานวิจัยตาม
แผนการด าเนินงานใน
โครงการวิจัย 
2. คลินิกวิจัยติดตามให้
ค าปรึกษาด้านวิจยั 

- เจ้าของ
โครงการวิจัย 

- แผนการด าเนินงานใน
โครงการวิจัย 

ระยะเวลาตาม
แผนการด าเนินงาน
โครงการวิจัย 

 
 
 
 

1. ก ากับติดตาม
ความก้าวหนา้ ในการ
ด าเนินงานโครงการวิจัย ทุก 
ๆ 6 เดือน 

- รองผู้อ านวยการ
กลุ่มวิจยัและบริการ
วิชาการ 
- ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัย 

- แผนก ากับติดตามงาน 
- เอกสารทางอิเล็กทรอนิคส์ไฟล์ 

- ครั้งที่ 1 เดือน
มีนาคม 
- ครั้งที่ 2 เดือน
กรกฎาคม 

 
 
 
 
 
 

1.  ประเมินผลการ
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ คือ 
   1) จัดท าเล่มวิจยั เพือ่ส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
   2) ตพีิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
   3) จัดท ารายงานสรุป
โครงการผลการวิจยัเพื่อ
เบิก/จ่าย งบวิจยั 

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัย 
  

 
 
- เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 
 
- เอกสารผลงานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร ่
- เอกสารที่เกีย่วข้องที่ใช้ส าหรับ
การเบิก-จ่าย งบวิจยั 
 

 
 
- เดือนกรกฎาคม 
 
 
 
 
- วันที ่1 – 15 
สิงหาคม 

 
 
 
 

    

     

จัดท าโครงการ
พิจารณาอนุมัต ิ

ด าเนินงาน 

ก ากับและติดตามงาน 

ประเมินผล 

จัดเก็บ และ
เผยแพร่ 
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ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

ระบบ 
กลไก 

รายละเอียดการปฏิบัติ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

    

 
 
 
 

หน้างานโครงการวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ จัดท ารายงานวิจยั /
สร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม
เครื่องมือวิจัย ส่งมายังงานวิจัย 

ต.ค.-ก.ย. 
(ตลอดทั้งปี) 

หัวหน้างานวิจยั 
/งานสร้างสรรค์ 

- รายงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ 
- เครื่องมือการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการวิจยัพิจารณา
ตรวจสอบการแสดงลิขสิทธิ์ของ 
วพบ.สงขลาในหน้าปก รูปเล่ม
งานวิจัยหรือการขอจดสิทธบิัตร
ในงานสร้างสรรค์  

ต.ค.-ก.ย. 
(ตลอดทั้งปี) 

คณะกรรมการ
วิจัย 
 

- หน้าปกรูปเล่ม
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ที่มีลิขสิทธิ์ วพบ.
สงขลา 

 
 
 

หัวหน้างานวิจยัและนวตกรรมน า
รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ที่ระบุ
ลายน้ าขอ้ความลิขสิทธิ์ของ 
วพบ.สงขลา ขึ้นบนฐานข้อมูล
วิจัยของวิทยาลัย 

ต.ค.-ก.ย. 
(ตลอดทั้งปี) 

หัวหน้างานวิจยั
และนวัตกรรม 

- รายงานวิจยัที่ระบุ
ลายน้ า 
 

 
 
 
 
 

เลขานุการกลุ่มวิจัยส่งรายงาน
การวิจยัเผยแพร่พร้อม
แบบฟอร์มการขอน าผลการวจิัย
น าไปใช้ประโยชน์ใหก้ับ
หน่วยงานที่ขอ 
 

ต.ค.-ก.ย. 
(ตลอดทั้งปี) 

เลขานุการกลุ่ม
วิจัย 

-หนังสือราชการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั/
งานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 

บุคคล/หน่วยงานภายนอกที่
ต้องการใช้ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
(ตลอดทั้งปี) 

บุคคล/
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ต้องการใช้
ผลงานวิจัย 
 

-หนังสือขอน า
ผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน ์

 
 
 
 

- คณะกรรมการวิจัยพิจารณา
การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
(ตลอดทั้งปี) 

คณะกรรมการ
วิจัย 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
 
 
 

 
 

    

ส่งรายงานวิจัยพร้อมเครื่องมือวิจยั/งาน
สร้างสรรค์ 

น ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โดยระบุลายน้ าขอ้ความลิขสิทธิ์

ของ วพบ.สงขลา ขึ้นบน
ฐานข้อมูลวิจยัของวิทยาลยั 

พิจารณาการน า
ผลการวิจยัไปใช้

ประโยชน ์

ไม่อนุญาต 

อนุญาต 

ตรวจสอบการแสดง “ลิขสิทธิ์ของ วพบ.
สงขลา”ในหน้าปก รูปเล่มงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์หรือขอจดสิทธิบัตรในงาน
สร้างสรรค์ 

 
 

   เร่ิมต้น 

ส่งรายงานการวจิัยเผยแพร่พร้อม
แบบฟอร์มการขอน าผลการวจิัย

น าไปใช้ประโยชน ์

กรอกแบบฟอร์มการขอน า
ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

กลับมายังวิทยาลยั 

a 
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ระบบ 
กลไก 

รายละเอียดการปฏิบัติ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

 
 

    

 
 
 
 

- บุคคล/หน่วยงานภายนอกที่
ต้องการใช้ผลงานวิจัย 

ต.ค.-ก.ย. 
(ตลอดทั้งปี) 

บุคคล/หน่วย 
งานภายนอกที่
ต้องการใช้
ผลงานวิจัย 
 
 

- หนังสือการน าการ
วิจัยไปใช้ประโยชน ์

 
 
 
 
 

 
- คณะกรรมการวิจัยจัดเก็บ
ข้อมูลและผลการพิจารณาการน า
ผลการวิจยัไปใช้ประโยชนจ์าก
หน่วยงานภายนอก 
 
 

 
ต.ค.-ก.ย. 

(ตลอดทั้งปี) 

 
คณะกรรมการ
วิจัย 

 
- รายงานการ
พิจารณาผลการน า
วิจัยไปใช้ประโยชน ์

  
- รองผู้อ านวยการกลุ่มวจิัย
สรุปผลการน าไปใช้ประโยชน์
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั 
 

ต.ค.-ก.ย. 
(ตลอดทั้งปี) 

รองผู้อ านวยการ
กลุ่มวิจยั 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

 - หวัหน้าโครงการวิจยัน า
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารไปปรับปรุง 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
(ตลอดทั้งปี) 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

 

  
 
 

   

 

 
 
 
 

 
 
 

ส่งรายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์
กลับมายังวิทยาลยั 

จัดเก็บข้อมูลและผลการพิจารณา
การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

จากหนว่ยงานภายนอก 

สรุปผลการน าไปใช้ประโยชน์เสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

น าข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 

a 
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ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

ระบบ 
กลไก 

รายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
จัดโครงการสนับสนุน
ผลิตผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ เพื่อให ้
อาจารย์เขียนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

1. อาจารยผ์ลิตผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
2. งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 

1. โครงการ
สนับสนุนการ
ผลิตผลงาน
วิชาการและงาน
สร้างสรรค ์
2. ผลงานวิชาการ
และงาน
สร้างสรรค ์

    
 งานวิจัยและผลงานวิชาการ

ประชาสมัพันธ์การประชุม
วิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ และวารสาร
ระดับชาต/ินานาชาต ิ
 

งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 

ข้อมูลงานประชุม
วิชาการ/วารสาร
ระดับชาต/ิ
นานาชาติ 
เช่น เว็บไซต์  

 
 
 
 
 
 

จัดโครงการสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค ์

1. รองผู้อ านวยการกลุม่
ยุทธศาสตร์ วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้างานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

โครงการสนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
และงาน
สร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดส่งผลงาน
วิชาการ/งานสร้างสรรค์เพื่อ
น าเสนอ/ตีพิมพ์ เผยแพร ่
 

1. อาจารยผ์ูผ้ลติผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์
2. งานวิจัยและผลงานวิชาการ 

รายชื่อผลงาน
วิชาการที่จะส่ง
น าเสนอประชุม
วิชาการและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ลง
วารสารวิชาการ 

 อาจารยผ์ู้ผลิตผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ 
เขียนของบประมาณ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร ่

1. วิทยาลัย ฯ 
2. อาจารย์ผูผ้ลติผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค ์

โครงการสนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
และงาน
สร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้ผลิตผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ 
น าผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือ 
เวทีการน าเสนอระดับชาติ/  
นานาชาติ 

1.อาจารย์ผูผ้ลิตผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค ์
2. งานวิจัยและผลงานวิชาการ 

ผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์

    

   เร่ิมต้น 

ประชาสมัพันธ์เวทีการน าเสนอ,

วารสารระดับชาติ/นานาชาต ิ

จัดเวทTีrainingเพื่อน าเสนอและปรบัปรุง
บทความวิจัย 

เขียนบทความวิจัยหรือบทความวชิาการ 
เพื่อตีพิมพ ์

 

สนับสนุนงบประมาณการ
น าเสนอผลงาน 

ด าเนนิการจัดส่งผลงาน
วิชาการ/งานสร้างสรรค์
เพื่อน าเสนอ/ตีพมิพ์ 
เผยแพร ่

1. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
2. เวทีการน าเสนอระดับชาติ/  นานาชาติ 
3. ใช้ประโยชน์กับองค์กรชุมชน หน่วยงาน
ภายนอก 

 
 

a 
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ระบบ 

กลไก 

รายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

    
    

 อาจารยผ์ู้ผลิตผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ มาเขียนแบบฟอรม์ขอรับ
เงินรางวัลเผยแพรผ่ลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนบผลงาน 
เพื่อเสนอให้ รองผู้อ านวยการกลุ่ม ฯ 
และผู้อ านวยการ พิจารณาลงนาม 

1.อาจารย์ผูผ้ลติผลงาน
วิชาการ/งานสร้างสรรค ์
2. งานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

ผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 

งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ประชาสมัพันธ์โดยการตดิประกาศ
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
งานวิจัย ฯ 

งานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

ผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a 

 

พิจารณา 

ให้ขวัญก าลังใจ 

ประกาศเชิดชูเกยีรต ิ

สิ้นสุด 


