คํานํา
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มีหนาที่หลักในการบริหารงบอุดหนุนวิจยั
ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล ตลอดจนเผยแพรผลงานวิจัยตาง ๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตรเพื่อใหการดําเนินงานดานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดสอดคลองกับพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในชวงป 2547 – 2554 ที่ผานมา คณะกรรมการสงเสริมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร ไดพยายาม
ผลักดันใหเกิดการปรับระบบการบริหารงานวิจยั ระเบียบ ขัน้ ตอน วิธีการในการบริหารงบอุดหนุนการ
วิจัยตาง ๆ เชน การปรับเปลี่ยนประเภททุน การปรับระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนวิจยั และประกาศ
หลักเกณฑการจายเงินที่เกี่ยวของกับการวิจัย ตาง ๆ ใหเกิดความคลองตัวและเอื้อประโยชนตอการดําเนิน
งานวิจยั ยิ่งขึน้ และสวนหนึ่งที่สําคัญคือ การผลักดันใหเกิดการดําเนินการในการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาอันเกิดจากงานวิจยั ดวย
ดังนั้น ฝายคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร จึงไดรวบรวมประเภทและเงื่อนไข
ใหทุนวิจยั ระเบียบ หลักเกณฑ และแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั และการ
สนับสนุนกิจกรรมวิจัยตาง ๆ เพื่อคณาจารย นักวิจยั และผูเกี่ยวของไดใชเปนแนวปฏิบัติในการเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนทางดานวิจยั จากคณะพยาบาลศาสตร
เอกสารคูมือฉบับนี้ คณะกรรมการสงเสริมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร หวังวาจะเปนประโยชน
ตอคณาจารย นักวิจัย และผูเกี่ยวของตามสมควร ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสอบถามตาง ๆ เพิ่มเติม
สามารถติดตอกับผูประสานงานของคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตรโดยตรง
โทรศัพท 0-2649-5000 ตอ 1816

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร

สารบัญ
หนา
บทที่ 1
เงื่อนไขและประเภททุนอุดหนุนการวิจัยที่สนับสนุน
โดยใชงบประมาณเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2555
1.1 ทุนวิจยั เพือ่ พัฒนาองคความรู และศาสตรสาขาพยาบาล
1.2 ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
1.3 ขอกําหนดการสนับสนุนเงินทุนแกนกั วิจยั เพื่อการนําเสนองานวิจัย
ในระดับประเทศและตางประเทศ

1

บทที่ 2
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
5
2.1 Flow Chart การเสนอขอรับทุน
2.2 ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
2.3 การสมัครทุนผานทางคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร
2.4 เอกสารที่เกี่ยวของกับการเสนอขอรับทุน
2.4.1 แบบสรุปสาระสําคัญขอเสนอการวิจัย (ว1-สค)
2.4.2 แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอ
2.4.3 แบบฟอรมขอทุนวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และศาสตรสาขาพยาบาล
2.4.4 แบบฟอรมขอรับทุนวิจยั สนับสนุนการตีพิมพวารสาร
2.4.5 แบบฟอรมขอสงโครงการวิจัยเพื่อขออนุญาตการทําวิจยั ที่ทาํ ในมนุษย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคผนวก
ก ยุทธศาสตรการวิจยั และแนวนโยบาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ค ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2547
ง ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การขอรับเงินอุดหนุนวิจัย
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2548
จ ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การรับและจายเงินอุดหนุนวิจยั ลงวันที่
21 ธันวาคม 2548

กําหนดการดําเนินงานโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตร สาขาพยาบาล
ที่เสนอขอรับทุนจากเงินรายได คณะพยาบาลศาสตร
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป 2555
*******************************

ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2554 ประกาศใหนกั วิจยั เสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนการวิจัย
1 ตุลาคม 2554
ปดรับขอเสนอโครงการวิจยั
การพิจารณาใหทุนสนับสนุนโครงการวิจยั
17 ตุลาคม 2554
นักวิจัยนําเสนอโครงรางการวิจัยตอผูทรงคุณวุฒิ
19 ตุลาคม 2554
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะและผูทรงคุณวุฒิประชุมพิจารณา
โครงรางการวิจัยที่ไดรับ
21 ตุลาคม 2554
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยรวบรวมผลการพิจารณา
25 ตุลาคม 2554
ประกาศและแจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2554 นักวิจัยไดรับการสนับสนุนปรับแกขอเสนอโครงการวิจัย
5 พฤศจิกายน 2554
สงโครงการวิจัยใหฝายวิจยั มหาวิทยาลัยเพื่อทําสัญญารับทุน
การดําเนินงานวิจัย
ธันวาคม 2554
นักวิจัยทําสัญญารับทุน และเริ่มดําเนินงานวิจยั
เมษายน 2555
นักวิจัยรายงานผลการดําเนินการวิจัยครั้งที่ 1
สิงหาคม 2555
นักวิจัยรายงานผลการดําเนินการวิจัยครั้งที่ 2
พฤศจิกายน 2555
นักวิจัยสงรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ
การจัดการความรูดานการวิจัย
พฤษภาคม 2555
นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย รวมสังเคราะหความรูจากงานวิจยั
และใหขอเสนอสําหรับการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
กรกฎาคม 2555
นําองคความรูท ี่ไดจากการสังเคราะห/ขอเสนอสําหรับการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เผยแพรผานเวปไซดคณะพยาบาลศาสตร
****************************************

กําหนดการดําเนินงานโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตร สาขาพยาบาล
ที่เสนอขอรับทุนจากเงินรายได คณะพยาบาลศาสตร
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป 2555
*******************************

ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2
1 – 30 พฤศจิกายน 2554
ประกาศใหนกั วิจยั เสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนการวิจัย
1 ธันวาคม 2554
ปดรับขอเสนอโครงการวิจยั
การพิจารณาใหทุนสนับสนุนโครงการวิจยั
16 ธันวาคม 2554
นักวิจัยนําเสนอโครงรางการวิจัยตอผูทรงคุณวุฒิ
19 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะและผูทรงคุณวุฒิประชุมพิจารณา
โครงรางการวิจัยที่ไดรับ
21 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยรวบรวมผลการพิจารณา
23 ธันวาคม 2554
ประกาศและแจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
24 ธันวาคม 2554
- 3 มกราคม 2555
นักวิจัยไดรับการสนับสนุนปรับแกขอเสนอโครงการวิจัย
5 มกราคม 2555
สงโครงการวิจัยใหฝายวิจยั มหาวิทยาลัยเพื่อทําสัญญารับทุน
การดําเนินงานวิจัย
กุมภาพันธ 2555
นักวิจัยทําสัญญารับทุน และเริ่มดําเนินงานวิจยั
มิถุนายน 2555
นักวิจัยรายงานผลการดําเนินการวิจัยครั้งที่ 1
ตุลาคม 2555
นักวิจัยรายงานผลการดําเนินการวิจัยครั้งที่ 2
มกราคม 2555
นักวิจัยสงรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ
การจัดการความรูดานการวิจัย
พฤษภาคม 2555
นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย รวมสังเคราะหความรูจากงานวิจยั
และใหขอเสนอสําหรับการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
กรกฎาคม 2555
นําองคความรูท ี่ไดจากการสังเคราะห/ขอเสนอสําหรับการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เผยแพรผานเวปไซดคณะพยาบาลศาสตร
****************************************

กําหนดการดําเนินงานโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตร สาขาพยาบาล
ที่เสนอขอรับทุนจากเงินรายได คณะพยาบาลศาสตร
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป 2555
*******************************

ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (แกไข)
1 พฤศจิกายน 2554 –
ประกาศใหนกั วิจยั เสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนการวิจัย
15 กุมภาพันธ 2555
15 กุมภาพันธ 2555
ปดรับขอเสนอโครงการวิจยั
การพิจารณาใหทุนสนับสนุนโครงการวิจยั
16 กุมภาพันธ 2555 –
นักวิจัยนําเสนอโครงรางการวิจัยตอผูทรงคุณวุฒิ
15 มีนาคม 2555
16 – 31 มีนาคม 2555
นักวิจัยแกไขโครงรางการวิจยั ตามผูทรงคุณวุฒิ
2 เมษายน 2555
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะพิจารณาโครงรางการวิจยั ที่ไดรับ
และรวบรวมผลการพิจารณา
4 เมษายน 2555
ประกาศและแจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
5 เมษายน 2555 –
15 เมษายน 2555
นักวิจัยไดรับการสนับสนุนปรับแกขอเสนอโครงการวิจัย
20 เมษายน 2555
นักวิจัยนําเสนอโครงรางการวิจัยตอผูทรงคุณวุฒแิ ละกรรมการสงเสริม
การวิจยั
4 พฤษภาคม 2555
สงโครงการวิจัยใหฝายวิจยั มหาวิทยาลัยเพื่อทําสัญญารับทุน
การดําเนินงานวิจัย
พฤษภาคม 2555
นักวิจัยทําสัญญารับทุน และเริ่มดําเนินงานวิจยั
ตุลาคม 2555
นักวิจัยรายงานผลการดําเนินการวิจัยครั้งที่ 1
เมษายน 2556
นักวิจัยรายงานผลการดําเนินการวิจัยครั้งที่ 2
ตุลาคม 2556
นักวิจัยสงรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ
การจัดการความรูดานการวิจัย
พฤษภาคม 2555
นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย รวมสังเคราะหความรูจากงานวิจยั
และใหขอเสนอสําหรับการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
กรกฎาคม 2555
นําองคความรูท ี่ไดจากการสังเคราะห/ขอเสนอสําหรับการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เผยแพรผานเวปไซดคณะพยาบาลศาสตร
****************************************

บทที่ 1

เงื่อนไขและประเภททุนอุดหนุนการวิจัย
ที่สนับสนุนโดยใชงบประมาณจากเงินรายคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2555
****************************
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล
1. ลักษณะการใหทุนสนับสนุน
เปนโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคความรูตามสายสาขาวิชาการ
พยาบาล ตามที่สนใจ
2. คุณลักษณะผูขอรับทุน
2.1 เปนอาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร และพยาบาลวิชาชีพที่ทํางานในแหลงฝกปฏิบัติของ
คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 ไมคางงานวิจยั ที่ไดรับทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย/งบประมาณแผนดินประจําป และ เงินรายได
คณะ (หมายถึง ยังอยูระหวางรับทุนวิจยั ตั้งแตปงบประมาณ 2548 ลงไป)
2.3 ไมระบุตําแหนงทางวิชาใด ๆ
2.4 ในกรณีที่เปนพยาบาลวิชาชีพตองมีอาจารยหรือบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเปนหัวหนา
โครงการวิจัย
3. การใหการสนับสนุน
3.1 สนับสนุนโครงการวิจัยเดีย่ ว
3.2 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ไมเกิน 1ป
3.3 งบประมาณที่เสนอขอไมเกิน 5,000 – 100,000 บาท
3.3.1 งานวิจยั ที่พัฒนาการเรียนการสอน 5,000 – 20,000 บาท
3.3.2 งานวิจยั ที่ใชรปู แบบแผนการวิจัย correlation study 20,000 – 50,000 บาท
3.3.3 Experimental design 40,000 – 100,000 บาท
หมายเหตุ ไมเกินงบวิจัยจากเงินรายไดคณะ (5%)
4. การเสนอขอรับทุน
4.1 เสนอขอรับทุนตามระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตรประกาศ
4.2 สมัครขอรับทุนผานคณะกรรมสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
4.3 จัดทําขอเสนอโครงการวิจยั ตามแบบฟอรม ว1 – ด และ ว1 – สค และจัดทําสําเนาจํานวน 7 ชุด
พรอมไฟล
4.4 จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอขอรับทุน ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ฯ
และ จัดสงสําเนาเอกสารในขอที่ 4.3 ไปยังฝายคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ฯ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมจาก htt://research.swu.ac.th

ทั้งนี้ หากดําเนินการไมครบตามกําหนด สามารถตัดสิทธิ์การเสนอขอรับทุนของทานได

เงื่อนไขและประเภททุนอุดหนุนการวิจัย
ที่สนับสนุนโดยใชงบประมาณจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2555
******************************
ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
(ไมเกิน 10% ของเงินรายไดที่จัดสรรงบประมาณดานการสงเสริมการวิจัย)
1. ลักษณะการใหทุนสนับสนุน
เงินโบนัสสําหรับบุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร โดยพิจารณาใหทุนตามสัดสวนที่มีในผลงาน
ตีพิมพนั้น และสนับสนุนเฉพาะบุคคลที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทานั้น ซึ่งหมายรวมถึงพยาบาล
วิชาชีพที่ไดรับทุนวิจยั สนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร วงเงินสูงสุดที่สนับสนุนไมเกิน ฉบับละ
20,000 บาท
2. คุณลักษณะผูขอรับทุน
2.1 เปนอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หมายรวมถึงนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 ตองไมไดรับทุนเพือ่ ตีพิมพเอกสารจากแหลงทุนนั้น ๆ แลว
3. การใหการสนับสนุน
3.1 ใหทุนสนับสนุนสําหรับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร
3.2 การสนับสนุนจะพิจารณาจาก impact factor ของวารสาร โดย
3.2.1 ระดับชาติ ใหคิดตาม Impact factor ดังนี้
(1) ไมมี Impact factor หรือไมถึง 1 สนับสนุนไมเกิน 2,000 บาท
(2) Impact factor ตั้งแต 1 – 2 สนับสนุนไมเกิน 4,000 บาท
(3) Impact factor มากกวา 2 สนับสนุนไมเกิน 6,000 บาท
3.2.2 ระดับนานาชาติ ใหคิดตาม Impact factor ดังนี้
(1) ไมมี Impact factor หรือไมถึง 1 สนับสนุนไมเกิน 4,000 บาท
(2) Impact factor ตั้งแต 1 – 2 สนับสนุนไมเกิน 7,000 บาท
(3) Impact factor มากกวา 2 สนับสนุนไมเกิน 10,000 บาท

เงื่อนไขและประเภททุนอุดหนุนการวิจัย
ที่สนับสนุนโดยใชงบประมาณจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2555
*********************************
ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
3.3 นําวงเงินที่สนับสนุนในขอ 3.2 เปนตัวตั้งและพิจารณาจัดสรรใหตามสัดสวนของผูที่มีสัดสวนใน
ผลงาน โดย
(1) บุคคลที่เปน Corresponding และมีการอางอิงใน Note ดานลางของหนาแรก จะไดรับการ
สนับสนุนเงิน 1/3 ของวงเงินสนับสนุนทั้งหมด ทั้งนี้ บุคคลที่เปน Corresponding แตไมมี
อางอิงใน Note ดานลางของหนาแรก จะไมไดรับเงินสวนนี้
(2) การคิดเงินสนับสนุนของบุคคลอื่น ๆ ใน paper จะคํานวณ จากวงเงินสนับสนุนที่เหลือทั้งหมด
หลังจากที่หักสวนของ Corresponding ไปแลว (หากมีขอ (1) จะเหลือเงินสนับสนุนบุคคล
อื่น ๆ เพียง 2/3 ของวงเงินที่จะไดรับการสนับสนุนทั้งหมด หากไมมีขอ 3.1 จะมีวงเงินสําหรับ
สนับสนุนบุคคลที่มีสัดสวนในผลงาน เปนจํานวนเต็มทั้งหมดของวงเงินที่ Paper นั้นควร
ไดรับการสนับสนุน)
4. หลักฐานเพื่อเสนอขอรับทุน
4.1 reprint จํานวน 2 ชุด หรือ หลักฐานยืนยันการไดรับการตีพิมพ
4.2 เอกสารยืนยันประกอบการพิจารณาใหเปนเอกสารยืนยันการแบงสัดสวนผลงาน reprint และ
Impact factor
5. การเสนอขอรับทุน
5.1 รับตลอดป
5.2 จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอขอรับทุน ตามแบบฟอรมที่ฝายวิจยั กําหนด โดยสามารถดาวน
โหลดแบบฟอรมจาก htt://research.swu.ac.th
ทั้งนี้ หากดําเนินการไมครบตามกําหนด ฝายวิจัย สามารถตัดสิทธิ์การเสนอขอรับทุนของทานได

บทที่ 2

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
นักวิจัยทําเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอรม

แนบไฟลขอเสนอโครงการผานคณะกรรมการสงเสริมวิจัย

1

นักวิจัยสงขอเสนอโครงการ ฯ ผานตนสังกัด
ไปยังฝายวิจัย 7 ชุด พรอมไฟลดิสเกตต

NO

ฝายวิจัยตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน และ
คุณสมบัติตามเงื่อนไขทุน

YES
นักวิจัย Present
ขอเสนอโครงการตาม
กําหนดการที่ฝายวิจัย

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ฯ
สงขอเสนอโครงการให
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

นักวิจัยรวบรวมผลประเมิน และจัดลําดับ

NO

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
พิจารณาตัดสินใหทุน
และวงเงินงบประมาณสนับสนุน

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
แจงผลโครงการและนัดทําสัญญาทุน
และ หนังสือถึงนักวิจัยโดยตรง
นักวิจัยมาทําสัญญารับทุน
และดําเนินงานโครงการตามสัญญารับทุน

2

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
1. นักวิจัยจัดทําขอเสนอโครงการวิจยั ตามแบบฟอรม โดย
- กรณี เปนโครงการวิจัยเดีย่ ว ใหจดั ทําขอเสนอโครงการวิจัย ตามแบบ ว-1สค และ ว-1ด
- กรณี เปนโครงการวิจัย ใหจัดทําขอเสนอโครงการวิจยั ตามแบบ ว-1สค และ ว-1ช
(สําหรับโครงการวิจัยทีเ่ สนอขอรับทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ไมสามารถทําเปนชุด
โครงการวิจยั )
2. สมัครขอรับทุน ตามระยะเวลาที่ฝายวิจัยประกาศเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ขอรับทุนประจําปโดย
จะไดรับการประชาสัมพันธผาน Internet web://nurse.swu.ac.th.
2.1 สมัครขอรับทุนผานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร
ซึ่งใหแนบไฟลขอเสนอโครงการวิจัยผานระบบ (โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติม ใหหวั ขอ การ
สมัครขอรับทุนผาน Internet web://nurse.swu.ac.th.)
2.2 ทําบันทึกขอความเพือ่ สมัครขอรับทุน ตามแตละประเภททุน ผานตนสังกัด โดยสงสําเนาขอเสนอ
โครงการวิจัยมาพรอมกับหนังสือนํา จํานวน 7 ชุด พรอมไฟลดิสกเก็ตต
3. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตรจะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอเสนอ
โครงการวิจัย ภายหลังจากไดรับบันทึกขอความขอสมัครทุน และสําเนาขอเสนอโครงการวิจยั โดยเทียบ
กับการยืน่ คําสงขอเสนอโครงการวิจยั ผานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร
หากพบวาขอเสนอโครงการวิจัยใดมีขอมูลไมสอดคลองกับที่แจงความประสงคไวใน จะสง
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตรเรื่องกลับคืนไปยังนักวิจัยผานตนสังกัด และหาก
ขอเสนอโครงการวิจยั ใดถูกตองครบถวน จะดําเนินการในขั้นตอไป
4. ฝายวิจยั ตรวจรายละเอียดขอเสนอโครงการวิจยั เบื้องตน ไดแก คุณสมบัติของนักวิจัย เทียบกับเงื่อนไข
ของแตละประเภททุนที่เสนอขอมา
หากพบวาผูเสนอขอรับทุนมีคุณสมบัติไมสอดคลองกับประเภททุนที่เสนอขอ เจาหนาที่จะสงเรื่อง
กลับคืนไปยังนักวิจัยผานตนสังกัด และหากนักวิจัยมีคุณสมบัติสอดคลองกับประเภททุนที่เสนอ ให
ดําเนินการในขั้นตอไป
5. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร จัดสงขอเสนอโครงการวิจัยทีผ่ านการตรวจสอบ
ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน พรอมกับจัดเวทีการนําเสนอขอเสนอโครงการวิจยั ตอหนาผูทรงคุณวุฒิ
โดยนักวิจยั ที่เสนอขอโครงการวิจยั จะตอง นํามาเสนอโครงการตอหนาผูทรงคุณวุฒติ ามกําหนดระยะเวลาที่
ฝายวิจยั กําหนด (หากไมมานําเสนอจะถือวาสละสิทธิ์การเสนอขอรับทุน)

6. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร รวบรวมผลการประเมินขอเสนอโครงการวิจัยจาก
ผูทรงคุณวุฒิ โดยรวบรวมผลประเมินของผู ทรงคุณวุฒิจากภายในงานประชุมนําเสนอขอเสนอ
โครงการวิจัย (กรณีผูทรงคุณวุฒิมารวมในงาน) และ หรือ การสงแบบประเมินโครงการวิจยั ผานทาง
ไปรษณีย (กรณีที่ผูทรงคุณวุฒิไมมารวมงานและสรุปผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ)
7. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร ประสานงานประชุมเพื่อตัดสินผลโครงการวิจัย
โดยนําขอสรุปผลการประเมินขอเสนอโครงการวิจยั เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจยั เพื่อ
พิจารณาจัดลําดับและพิจารณาใหทุนสนับสนุนการวิจยั
8. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร จะแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจยั ของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจยั ผานตนสังกัด เพื่อใหปรับแกขอเสนอโครงการวิจยั และวงเงินงบประมาณให
สอดคลองกับที่ไดรับจัดสรรและนัดใหมาทําสัญญาขอรับทุน (กรณีที่ไดการสนับสนุน) และแจงผลให
ปรับแกขอ เสนอโครงการวิจัยแลวนําเสนอขอรับทุนในครั้งตอไป (กรณีที่ไมไดทุนสนับสนุน)
9. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและ
เบิกเงินงวดที่ 1 ตามลําดับ ดังนี้
9.1 ตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจยั ที่นักวิจยั นํามาใชประกอบกับการทําสัญญารับทุน โดยใหเปนไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนวิจยั
9.2 จัดทํารางสัญญารับทุนใหนักวิจัยพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนตัว ขอตกลงใน
สัญญารับทุน เงื่อนไขการจายเงิน การแบงงวดเงิน ระยะเวลาในการรายงานความกาวหนาและการสง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เมื่อนักวิจัยตรวจสอบความถูกตองแลว ใหลงนามในสัญญารับทุนจํานวน 4
ฉบับ
9.3 ลงบันทึกฐานขอมูลวิจัย ออกเลขสัญญารับทุน และจัดทําหนังสือเพื่อขออนุมัติการดําเนินงานวิจยั
การขออนุมัตเิ บิกเงินงวดที่ 1 และเอกสารประกอบการเบิกเงิน
9.4 นําสัญญารับทุนจํานวน 4 ฉบับ และหนังสือขออนุมัติการดําเนินงานวิจยั และขออนุมัติเบิกเงินงวด
ที่ 1 เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติและลงนามสัญญารับทุน
9.5 ทําเรื่องเบิกจายเงินไปยังกองคลัง
9.6 จัดสงคูสัญญารับทุนไปใหนักวิจยั และสงสําเนาสัญญารับทุนไปยังตนสังกัด พรอมแนบ
แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย ไดแก แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย แบบขออนุมัติเบิก
เงินงวด และแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
9.7 นักวิจยั รอการติดตอจากกองคลัง เพื่อไปรับเงินอุดหนุนวิจยั งวดแรก
*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 1/2551 มีมติตาม
คณะกรรมการประจําคณะจัดสรรเวลาสําหรับการวิจยั โดยให ½ วันตอสัปดาห โดยใหหัวหนาสาขาวิชา/
สํานัก เปนผูควบคุมดูแล

