
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 

การด าเนินงานโครงการวิจัย 

เงินรายได้โรงพยาบาลชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า นางเปมิกา  โพธิสกุล 



 
            
 
แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยมี ทนุสนับสนุน 3 แหลง่ ได้แก่ 

1. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
2. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท  

 ทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 
 ทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ (เงินวิจัยร้อยละ 5) 

3. แหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 
แหล่งทุนสนับสนนุการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 โครงการวิจัยที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จะต้องเป็นโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการวิเคราะห์
และตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเป็นข้อเสนอที่ปรากฏในค าขอตั้งงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีเท่านั้น ข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนจะต้องเป็นข้อเสนอโครงการที่สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ซึ่งมีก าหนดการรับข้อเสนอโครงการในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน ของทุกปี โดย โดยข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจะสามารถด าเนินงานได้ในเดือนตุลาคมของปี
ถัดไป 
 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย โครงการวิจัยที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย จะต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ หรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือเป็น
โครงการวิจัยที่ผ่านการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี แต่ไม่ได้รับการอนุมัติทุน 
เนื่องจากโครงการวิจัยยังขาดความสมบูรณ์หรือขาดข้อมูลเบื้องต้นบางส่วน แต่เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย เห็นว่าจะสามารถพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในปีถัดไปได้ 
 2. ทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ (เงินวิจัยร้อยละ 5) โครงการวิจัย
ที่จะได้รับทุนสนับสนุนนั้น ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานโดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย 
 
 
 
 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั 



 

แหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ ระยะเวลาการรับข้อเสนอโครงการ วิธีการขอรับ
ทุนสนับสนุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อก าหนดของแต่ละแหล่งทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้โรงพยาบาลชลประทาน มดีังนี ้
 

ประเภทที่ 1. โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่/การประยุกต์ใช้ (รหัส PANYA-RES) 

วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนโครงการวิจัยหรือส่วนของโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการประยุกต์ใช้ เช่น 
- นวัตกรรมใหม่  
- เทคโนโลยีใหม่ 
- การต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
- การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ฯลฯ เป็นต้น 

ประเภททุน 

1.1   แบบส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย  (รหัส PANYA-RES-300) 
ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 1 ปี ในขอบเขตของงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) 
ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ หรือ สอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่มเรื่อง หรือ ในขอบเขตของงานวิจัย
ตามทิศทางของโรงพยาบาลชลประทาน ดังนี้ 

 
 วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Basic medical science) 
 สมุนไพร ยารักษาโรค และสารเสริมสุขภาพ 

(Pharmaceutical, nutraceutical and agrochemical and agrochemical agents for health) 
 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 
 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ(Communicable and Non-communicable diseases) 
 ระบาดวิทยา การพยาบาล และการสาธารณสุข (Epidemiology, nursing and public health) 
 ชีววิทยาเซลล์ต้นก าเนิด (Stem cell Biology) 
 โรคเสื่อมตามอายุ (Degenerative diseases) 

 
 
 
 



คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1. เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงพยาบาลชลประทาน หรือเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มาช่วยราชการที่โรงพยาบาลชลประทานแบบเต็มเวลา หรือ
ผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ โดยผู้ขอรับทุนต้องมีประสบการณ์วิจัย
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่า 2 เรื่อง 
และเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ที่มีอาจารย์เป็นผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ท่าน 

2. เป็นโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี  การประยุกต์น าไปใช้ประโยชน์ 
หรือการต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือการจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

3. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลชลประทาน หรือของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณท่ีด าเนินการขอทุน ลงไป 

4. ก าหนดให้หัวหน้าโครงการเสนอขอรับการพิจารณาได้ 1 โครงการ ต่อปีงบประมาณ  
 

1.2 แบบพัฒนานักวิจัย (รหัส PANYA-RES-200) 
ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 1 ปี   

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1. เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงพยาบาลชลประทาน หรือเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มาช่วยราชการที่โรงพยาบาลชลประทานแบบเต็มเวลา หรือ
ผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ โดยผู้ขอรับทุนต้องมีประสบการณ์วิจัย 
และมีผลงานตีพิมพ์ระดับประเทศหรือสากล ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่า 1 เรื่อง 

2. เป็นโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี  การประยุกต์น าไปใช้ประโยชน์ 
หรือการต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือการจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

3. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลชลประทาน หรือของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณท่ีด าเนินการขอทุน ลงไป 

4. ในกรณีที่มีผู้ต้องการขอรับทุนมากกว่า 1 โครงการต่อปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 

 



1.3 แบบนักวิจัยหน้าใหม่  (รหัส PANYA-RES-100) 
ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 1 ปี   

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1. เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงพยาบาลชลประทาน หรือเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มาช่วยราชการที่โรงพยาบาลชลประทานแบบเต็มเวลา หรือ
ผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ โดยผู้ขอรับทุนไม่เคยมีประสบการณ์
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือมีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ ข้อ 1.1 หรือ 1.2 

2. เป็นโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี  การประยุกต์น าไปใช้ประโยชน์ 
หรือ การต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ การจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

3. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลชลประทาน หรือของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณท่ีด าเนินการขอทุนลงไป 

4. ในกรณีที่มีผู้ต้องการขอรับทุนมากกว่า 1 โครงการต่อปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 

1.4 แบบเก็บข้อมูลย้อนหลังหรือใช้แบบสอบถาม  (รหัส PANYA-RES-50) 
ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 1 ปี   

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1. เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงพยาบาลชลประทาน หรือเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มาช่วยราชการที่โรงพยาบาลชลประทานแบบเต็มเวลา หรือ
ผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ 

2. เป็นโครงการหรือส่วนของโครงการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี  การประยุกต์น าไปใช้ประโยชน์ 
หรือ การต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ การจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

3. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลชลประทาน หรือของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2552 ลงไป 

4. ในกรณีที่มีผู้ต้องการขอรับทุนมากกว่า 1 โครงการต่อปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
 
 
 
 
 
 



ประเภทที่ 2. โครงการวิจัยจากงานประจ าสู่งานวิจัย  
                   (Routine to Research; R2R)    (รหัส PANYA-R2R) 

 
สนับสนุนโครงการวิจัยหรือส่วนของโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลชลประทาน มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาโรงพยาบาลชลประทาน ให้บรรลุปรัชญาและ พันธกิจ มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กร  
 
2.1   แบบพัฒนาการเรียนการสอน หรือการบริการ  (รหัส PANYA-R2R-200) 

ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 1 ปี ส าหรับโครงการเร่งด่วน ที่ต้องการการ
ศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน มีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาปัจจุบันได้ 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาโรงพยาบาลชลประทานอย่างยิ่งยวด และมี output/outcome อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ตัวอย่าง เช่น 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (วสล) 
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการบริการ 
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1. เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงพยาบาลชลประทาน หรือเป็นข้าราชการ /พนักงาน

มหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มาช่วยราชการที่โรงพยาบาลชลประทาน
แบบเต็มเวลา หากโครงการวิจัยที่มีหัวหน้าโครงการเป็นสายสนับสนุนจะต้องมีอาจารย์สังกัดโรงพยาบาล
ชลประทานเป็นผู้ร่วมวิจัย หรือผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ  

2. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลชลประทาน หรือของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณท่ีด าเนินการขอทุน ลงไป 

3. ในกรณีที่มีผู้ต้องการขอรับทุนมากกว่า 1 โครงการต่อปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ 

 
2.2   แบบ R2R โดยใช้แบบสอบถาม  (รหัส PANYA-R2R-50) 

ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 1 ปี   
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

1. เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงพยาบาลชลประทาน หรือเป็นข้าราชการ /พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มาช่วยราชการที่โรงพยาบาล 



ชลประทานแบบเต็มเวลา หากโครงการวิจัยที่มีหัวหน้าโครงการเป็นสายสนับสนุนจะต้องมีอาจารย์สังกัด
โรงพยาบาลชลประทานเป็นผู้ร่วมวิจัย หรือผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้อ านวยการ  

2. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลชลประทาน หรือของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณท่ีด าเนินการขอทุน ลงไป 

3. ในกรณีที่มีผู้ต้องการขอรับทุนมากกว่า 1 โครงการต่อปีงบประมาณ ให้พิ จารณาตามดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ 

 
ข้อก าหนดหลังจากการลงนามในสัญญารับทุน ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 

 ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชลประทาน/มหาวิทยาลัย/ การ
ประชุมวิชาการอ่ืนๆ ในปีที่ได้รับงบประมาณ หรือในปีถัดไป พร้อมส่งหลักฐานการน าเสนอให้กับฝ่ายวิชาการ
และวิจัย โรงพยาบาลชลประทาน 

 หากผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้โรงพยาบาลชลประทาน ได้รับ
การเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ต้องระบุค าขอบคุณไว้ในกิตติกรรมประกาศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ 
เงินรายได้โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ขั้นตอนที่ แนวปฏิบัติ 

1. การส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแบบ ว1ด. 

ส่งครั้งที่ 1 จ านวน 1 ฉบับ พร้อมบันทึกข้อความน าส่ง เพ่ือ
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบรูปแบบตามท่ีงานวิจัยก าหนด (ผู้วิจัยจะได้รับ
การติดต่อกลับภายใน 3 วันท าการ) หลังจากงานวิจัยได้รับแบบ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
ส่งครั้งที่ 2 หากไม่มีการแก้ไข ให้ส่งส าเนาเพิ่มเติมจ านวน 3 ชุด 
แต่ถ้าทีการแก้ไขให้เริ่มขั้นตอนส่งครั้งท่ี 1 

2. คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ / 
ผู้อ่านประเมินโครงการวิจัย พิจารณา
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ / ผู้อ่านประเมินโครงการวิจัย 
หากมีการแก้ไขรายละเอียดในโครงการ ผู้วิจัยจะต้องแก้ไข/ชี้แจง
ตามท่ีได้รับแจ้งแล้วส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข
จ านวน 4 ชุด (ตัวจริง 1 ส าเนา 3) พร้อมใส่ version date และ
เน้นข้อความในส่วนที่ได้แก้ไข   

3. การขออนุมัติทุนอุดหนุนวิจัย และท า
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

งานวิจัยด าเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
วิจัยกับทางมหาวิทยาลัย หลังจากข้อเสนโครงการวิจัยได้ผ่านการ
อ่านประเมนิโครงการจากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ / 
ผู้อ่านประเมินโครงการวิจัยแล้ว งานวิจัยจะแจ้งไปยังผู้วิจัยให้มา
ด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยที่งานวิจัย  

4. การเบิกเงินอุดหนุนวิจัยงวดที่ 1 เมือสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
แล้ว งานวิจัยด าเนินการท าหนังสือขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวิจัย
งวดที่ 1 เป็นจ านวนร้อยละ 65 ของงบประมาณโครงการวิจัยที่
ได้รับการอนุมัติผ่านงานการเงินและบัญชีให้กับผู้วิจัย 

5. การรายงานความก้าวหน้า ผู้วิจัยต้องรายงานความก้าวหน้าทุกๆ 6 เดือน ประกอบด้วย
รายงานการใช้จ่ายเงิน และรายงานความก้าวหน้า โดยงานวิจัย
จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้วิจัยล่วงหน้า 15 วันท าการ 

6. การขอขยายระยะเวลาการด าเนิน  
งานวิจัย 

 กรณีการด าเนินงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย (1 ปี) ผู้วิจัยสามารถขอขยายระยะเวลา
การด าเนินงานวิจัยออกไปได้ 2 ครั้งๆ 6 เดือน รวมแล้วไม่เกิน    
1 ปี 
 
 
 



ขั้นตอนที่ แนวปฏิบัติ 
7. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/
Manuscript 
 

ผู้วิจัยจัดท ารูปเล่มการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/Manuscript 
จ านวน 4 เล่ม เพื่อส่งให้คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยพิจารณาก่อน
ส่งรายงานไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแจ้งปิดโครงการวิจัย และขอ
เบิกเงินอุดหนุนวิจัยงวดที่ 2 

8. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยงวดที่ 2 เมื่อมหาวิทยาลัยส่งหนังสืออนุมัติเห็นชอบรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์/Manuscript และเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
งวดที่ 2 ให้กับผู้วิจัย งานวิจัยด าเนินการท าหนังสือขออนุมัติเบิก
เงินอุดหนุนวิจัยงวดที่ 2 เป็นจ านวนร้อยละ 35 ของงบประมาณ
ผ่านงานการเงินและบัญชีให้กับผู้วิจัย 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

งบประมาณเงินรายได้  

โรงพยาบาลชลประทานประจ าปีงบประมาณ 2556 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  

           (ภาษาอังกฤษ)  
 
1. ประเภทที่เสนอขอทุนวิจัย 
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่/การประยุกต์ใช้ (Basic/Applied Research) 
    แบบส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (PANYA-RES-300) 
    แบบพัฒนานักวิจัย (PANYA-RES-200) 
    นักวิจัยหน้าใหม่ (PANYA-RES-100) 
    แบบเก็บข้อมูลย้อนหลังหรือใช้แบบสอบถาม (PANYA-RES-50) 
 
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย (Routine to Research ; R2R) 
    แบบพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการ (PANYA-R2R-200) 
    แบบR2R โดยใช้แบบสอบถาม (PANYA-R2R-50) 
 
 
2. ลักษณะโครงการวิจัย ประเภท ....................................... แบบ ………………………………………………..  
จ านวนเงิน ..................... บาท 
โครงการวิจัยนี้  
 ขอรับทุนจากโรงพยาบาลชลประทาน เท่านั้น 
 ได้รับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนแล้วแต่ต้องการงบเพ่ิม(ระบุชื่อ ทุน).................................................. 
      จ านวนเงิน...............................บาท 
 อยู่ระหว่างของบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน(ระบุชื่อทุน/แหล่งทุน)................................................. 
............................................................................................................................. ....................... 
      จ านวนเงิน.........................บาท 
3. ทิศทางการวิจัย........................................................................................................................  
โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการวิจัยในขณะนี้ (หากมีหลายโครงการ ใช้ใบแนบได้) 
1..........................................................................จ านวนเงิน..................บาท แหล่งทุน…………… 
คาดว่าจะเสร็จในเดือน.............................ป.ี............ 
2..........................................................................จ านวนเงิน..................บาท แหล่งทุน.......... ........ 



คาดว่าจะเสร็จในเดือน.............................ป.ี.................... 
4. ท่านเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย / ผู้ชว่ยนักวิจัย จ านวน.............................โครงการ (หากมีหลายโครงการ ใช้ใบ
แนบได้) 
 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว...................โครงการ (ชื่อโครงการ,แหล่งทุนและจ านวนเงินที่ได้รับ) 
............................................................................................................................. ................... 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ...................โครงการ (ชื่อโครงการ,แหล่งทุนและจ านวนเงินที่ได้รับ) 
............................................................................................................................. ........................  
5. ท่านเคยได้รับจัดสรรทุนจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์การแพทย์ หรือไม่   ไม่เคย  เคย  
 5.1 ผลงานที่เกิดจากโครงการวิจัย (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) (หากมีหลายโครงการ ใช้พิมพ์เพ่ิมเติม   
หรือใช้ใบแนบได้) 
 ชื่อโครงการ................................................................................เลขที่สัญญา....................  
  ตีพิมพ์  เรื่อง...............................................................................................................  
  น าเสนอผลงานในที่ประชุม...........................................................................................  

(ข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรทุน) 
 

6. สามารถติดต่อหัวหน้าโครงการได้ที่ …………………………………………………………………… 
E-mail address : …………………………………………………………… 
 
7. โครงการนี้ ท าการวิจัย 
 ในมนุษย์     ในสัตว์ทดลอง   อ่ืนๆ(ระบุ)............................ 
 
* หากได้รับการพิจารณาอนุมัติ จะต้องด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด และปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของ
ฝ่ายวิจัย 
** หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะต้องขอยุติ / ยกเลิกโครงการ และคืนเงินส่วนที่เหลือจากการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
   

 

 

 

โครงการวจัิยทีส่มัครขอรับทุนอุดหนุนของโรงพยาบาลชลประทาน ให้ส่งจ านวน 1 ชุด พร้อมดิสก์เกต็ 1 แผ่น 
ภายหลงัจากได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะแจ้งให้ส่งเพิม่อกีจ านวน 14 ชุด (เพือ่น าเข้าทีป่ระชุมพจิาราา
โครงการ) 
 

*** ข้อเสนอโครงการวจัิย ขอให้หัวหน้าโครงการวจัิยเรียงตามล าดับหัวข้อ  
และใช้แบบฟอร์มที่ฝ่ายวจัิย โรงพยาบาลชลประทานก าหนด เท่าน้ัน *** 

 



ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

              โครงการวิจัยใหม่         

              โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา….ปี ปีนี้เป็นปทีี่….. รหัสโครงการวิจัย..…….....….. 

I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (กรุณาระบุความสอดคล้อง
เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 2) 

  ยุทธศาสตร์ .............................................................................................  
  - ระบุความส าคัญกับเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ (โปรดดูรายละเอียดใน

ภาคผนวก 2) 
   ................................................................................................................  
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 

2551-2553) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัยที่
มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 3) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ................................................................................  
- กลยุทธ์การวิจัยที่ ...................................................................................... 

- แผนงานวิจัยที่ ..........................................................................................  
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน (Priority based) 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)  
(โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

- กลุ่มเรื่อง ..................................................................................................  
 
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 

หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 4) 

- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก : เรื่อง ...................................... 
    ................................................................................................................ 

- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย ......................... 
 ..........................................................................................................................  
 
 
 

 
หรือ นโยบายการวิจัยของโรงพยาบาลชลประทาน มศว  



   วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Basic medical science) 
  สมุนไพร ยารักษาโรค และสารเสริมสุขภาพ (Pharmaceutical, nutraceutical and 

agrochemical and agrochemical agents for health) 
   นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 
   โรคติดต่อและไม่ติดต่อ(Communicable and Non-communicable diseases) 

  ระบาดวิทยา การพยาบาล และการสาธารณสุข (Epidemiology, nursing and public 
health) 

   ชีววิทยาเซลล์ต้นก าเนิด (Stem cell Biology) 
   โรคเสื่อมตามอายุ (Degenerative diseases) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  

  1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท า การวิจัย 
(%)] และหน่วยงาน  ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ผนวก 5) 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ

เพ่ิมเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ 
(ผนวก 6)] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละป ี
[กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ผนวก 9)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่
ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 

18.1 ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น  หรือเป็นการ
วิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 



18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                                     

ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 
        ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ

มากกว่า 1 เรื่อง) 
 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท า

การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ 

1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of  reference-TOR) การจัดจ้าง
ท าการวิจัยด้วย 

2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป  ต้องจัดท าโครงการวิจัยประกอบการ
เสนอของบประมาณด้วย 

3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล 
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์  ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัย

แห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 1 ชุด 



5. กรณีโครงการวิจัยที่ท าวิจัยในมนุษย์ หากโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว หั วหน้าโครงการวิจัยจะต้องแนบ
ใบอนุญาตในการท าวิจัย(ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว)หรือใบแจ้งผลพิจารณา (ในกรณีที่อยู่ระหว่าง
พิจารณา)เพ่ือใช้ประกอบในการเซ็นสัญญารับทุนวิจัย 

6. หากฝ่ายวิจัย ได้ตรวจสอบพบว่าโครงการนี้ซ้ าซ้อนกับโครงการวิจัยอื่นหรือได้รับทุนจาก แ ห ล่ ง ทุ น อ่ื น แ ล้ ว 
สามารถยกเลิกโครงการวิจัยได้ทันที หรือให้ทบทวนการจัดสรรงบประมาณ อีกครั้งโดยให้หัวหน้าโครงการชี้แจง
ความซ้ าซ้อนกับโครงการวิจัยอื่น 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
ระบุรายละเอียด 

       ค่าใช้จ่าย 
เป็นเงิน 

รวมเป็นเงิน 
งบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน 
   

ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย 
   

- อัตราวันละไม่เกิน 300 บาท/คน    



ค่าตอบแทนนักวิจัย 
   

- ให้ไม่เกิน 10% ของงบประมาณโครงการ แตไ่ม่เกิน 
20,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย 
   

- ตามก าหนดในประกาศมหาวิทยาลัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ 

   

ค่าตอบแทนผู้ถูกทดลองทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

   

- อัตราคนละไม่เกิน 1,000 บาท/วัน    

ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล  
   

- อัตราคนละไม่เกิน 500 บาท/ครั้ง    

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 
   

- อัตราโครงการละไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง    
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย 

   

 - อัตราไม่เกิน 500 บาท/คน    

ค่าใช้สอย  ประกอบด้วย    

ค่าจ้างบันทึกข้อมูลโดยใช้เกณฑ์พิจารณา
ตามลักษณะข้อมูล 1 ชุด 

   

- เรคคอร์ดไม่เกิน 20 เรคคอร์ด  

ก าหนดจ่ายข้อมูลละไม่เกิน 10 บาท 

   

- เรคคอร์ดมากกว่า 20 เรคคอร์ดขึ้นไป  
ก าหนดจ่ายข้อมูลละไม่เกิน 15 บาท 

   

    
 



รายการค่าใช้จ่าย 
ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

เป็นเงิน 
รวมเป็นเงิน 

งบประมาณ (บาท) 
ค่าจ้างเหมาจ่ายวิเคราะห์ข้อมูล/แปลผลข้อมูล    
- โครงการแบบบูรณาการ ไม่เกิน 5,000 บาท    
- โครงการเดี่ยว ไม่เกิน 3,000 บาท    
ค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัดต่าง ๆ 

   

-หน้าละไม่เกิน 20 บาท    
ค่าจ้างส าเนาแบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
/แบบวัด 

   

-ไม่เกินหน้าละ 50 สตางค์    
ค่าจ้างส าเนาเข้าปกเย็บเล่มรายงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ 

   

- เล่มละไม่เกิน 200 บาท 

ไม่เกิน 1,500 บาท 

(ให้ส่งฝ่ายวิจัย มศว จ านวน 5 เล่ม , ฝ่ายวิจัย  
คณะแพทยศาสตร์ 2 เล่ม และลงข้อมูลใน  
แผ่น CD 11 แผ่น) 

   

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปเก็บข้อมูล    

 (ถ้ามี) ให้อธิบายรายละเอียด 
-  -  -  

- ค่าวัสดุ  ประกอบด้วย -  -  -  

(ถ้ามี) ให้อธิบายรายละเอียด    

ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย    

(ถ้ามี) ให้อธิบายรายละเอีย    

รายจ่ายอื่นๆ  ประกอบด้วย    

(ถ้ามี) ให้อธิบายรายละเอียด    

รวมทั้งสิ้น    



                  บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน   ...........................โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร………………… 
ที ่ ..............................................      วันที ่ ………………………………………………………… 
เรื่อง  ขอส่งโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชลประทาน  

 

 ข้าพเจ้า ………………………………………… ต าแหน่ง .................................... สาขาวิ ชา/หน่วยงาน
.........................................................โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มีความประสงค์ขอสมัคร
รับทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้โรงพยาบาลชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ ............. ประเภททุน
สนั บ สนุ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ รื่ อ ง 
......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. ....ในวงเงินงบประมาณ 
...................................... บาท (.................................................................)  ตามรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยที่
แนบ จ านวน 1 ชุด พร้อมดิสเก็ต 1 แผ่น (หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว หน่วยงานวิชาการวิจัยจะแจ้ง
หัวหน้าโครงการให้ส่งโครงการเพ่ิมอีก จ านวน 14 ชุด)  
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง  
 

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

  หัวหน้าโครงการ 
                      ......../......./......... 

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

                      (..............................................) 
                       หัวหน้าสาขาวิชา........................................... 

                                 ......../......./......... 
 

 

 

 

 



แบบรายงานความก้าวหน้า 

โครงการวิจัย  เรื่อง……………………………………………………….………..…. 

สัญญาเลขที่ …………/25…. 

ครั้งที…่..ระหว่างเดือน .………………… พ.ศ………  ถึง เดือน ………………….…พ.ศ……………. 

………………………………….. 

ส่วนที่  1  :  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อโครงการวิจัย  : 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
ภายใต้ชื่อชุดโครงการ (กรณีเป็นโครงการย่อยในชุดโครงการ) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อหัวหน้าโครงการ……………………………………………………………………………………..….. 
สังกัด ภาควิชา/คณะ…………………………………………………………………………..……..……. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท์ ……………………………………….……………..โทรสาร…………………….…………….. 
E-mail……………………………………………………………………………………….……………… 
 

2.  สาขาวิชาหลัก  : …………………………………………………………………………..……………… 
 
3. ประเภทการวจิัย  พ้ืนฐาน  ประยุกต์  วิจัยและพัฒนา 

4. ระยะเวลาท าการวิจัยตลอดการวิจัย………………ปี  ระหว่างปีงบประมาณ 25…….ถึง 25……… 

5. รายละเอียดระยะเวลาเฉพาะปีปัจจุบัน 
5.1 ตามข้อเสนอโครงการวิจัย เดือน …………….…..พ.ศ. 25…... 
5.2 ได้รับอนุมัติให้ท าวิจัย เดือน …………….…..พ.ศ. 25…... 
5.3 เริ่มด าเนินการวิจัยจริง เดือน …………….…..พ.ศ. 25…... 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับระยะเวลาเพื่อท าการวิจัย 

……………………………………………………………………………………………………………… 



6. งบประมาณการวิจัยรวมตลอดโครงการ : 

ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ปีที่ 1  (25…….)   
ปีที่ 2  (25…….)   
ปีที่ 3  (25…….)   
ปีที่ 4  (25…….)   
ปีที่ 5  (25…….)   

รวม   

7. แบ่งงวดการจ่ายเงิน   

งบประมาณท่ีท่านได้รับในปีงบประมาณ 25….. แบ่งงวดการจ่ายเงินออกเป็น…………งวด 

งวดที่ 1 …………………..บาท 
งวดที่ 2 …………………..บาท 
งวดที่ 3 …………………..บาท 

8. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหลักของการวิจัยเฉพาะปีงบประมาณ………….. : 

8.1 ………………………………………………………………………………………………………. 
8.2 ………………………………………………………………………………………………………. 

8.3 ………………………………………………………………………………………………………. 

8.4 ………………………………………………………………………………………………………. 

8.5 ……………………………………………………………………………………………………….



ส่วนที่ 2  :  ความก้าวหน้าการวิจัย 

1. วิธีการวิจัย 

 เป็นไปตามที่เสนอ 
 มีการเปลี่ยนแปลง  (ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. การด าเนินงาน 

2.1 กิจกรรมที่ได้ท าจริง (ให้รายงานวิธีการ ผลการทดลอง วิจารณ์สรุปผลที่ได้) 

กิจกรรมที่ได้ท าจริง ผลที่ได้กิจกรรม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2.2  สรุปและวิจารณ์ผลที่ได้ ในระยะ……เดือน  ระหว่างเดือน……………พ.ศ.25……  
ถึง เดือน……………พ.ศ.25…… 



   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ข้อค้นพบใหม่ในช่วงก าลังด าเนินการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อได้ 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 การด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่เสนอไว้ คิดเป็นร้อยละ……..ของเป้าหมายก าหนดไว้ 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ผลกระทบจากการด าเนินงาน  อาทิ เช่น  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ – สังคม  การพัฒนาเทคโนโลยี 
ฯลฯ)  

  ……………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ (รวมทั้งปัญหาด้าน สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร 
การบริหารการวิจัย ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
4. ในกรณีที่ท่านมีอุปสรรคหรือความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแผนงาน ขอให้ระบุแผนการด าเนินงานที่จะท าใน เดือน 

…..……พ.ศ. 25…....  พร้อมทั้งแสดงแผนงานกิจกรรมเดิมเปรียบเทียบกับแผนกิจกรรมใหม่ที่จะท า รวมทั้งบอก
เหตุผลในการเปลี่ยนแผนงาน 

แผนงานกิจกรรมเดิม แผนงานกิจกรรมใหม่ 
  
  
  
  
  
  
  
  

 



4. ผลที่คาดว่าจะค้นพบจากการด าเนินงานในช่วงต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 (……………………………………..) 
(……………………………………..) 

หัวหน้าโครงการ 

(……………………………………..) 
(……………………………………..) 

หัวหน้าสาขาวิชา 

(………………….…………………..) 
(……………………………………..) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 
 

(……………………………………..) 
(……………………………………..) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชลประทาน 



 
 



ท่านสามารถ Down load แบบฟอร์ม ได้ที่  http://pcmc.swu.ac.th/research.html 
หรือ scan QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเปมิกา  โพธิสกุล   
งานวิจัย โทร.3405  
สถานที่ : อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 4 ฝั่งเอ  
E-mail : paemigap@gmail.com 

http://pcmc.swu.ac.th/research.html

