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 คู$มือระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยจัดทำขึ้นเพื่อใหBคณาจารยDคณะพยาบาลศาสตรDไดBใชBเปJนคู$มือใน

การทำวิจัยและงานสรBางสรรคDของคณะ ในคู$มือนี้ประกอบดBวยยุทธศาสตรD ความเปJนมาคณะพยาบาลศาสตรD การ

บริหารงานวิจัย ระบบและกลไกในการดำเนินงานวิจัยและงานสรBางสรรคD คณะพยาบาลศาสตรD 

 คณะพยาบาลศาสตรDหวังเปJนอย$างยิ่งว$าเอกสารนี้จะเปJนปนะโยชนDต$อคณาจารยDและเจBาหนBาที่ท่ีมีความ

สนใจศึกษาขBอมูลเกี่ยวกับการระบบและกลไกในการดำเนินงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรD เพื่อนำไปเปJน

แนวทางในการดำเนินงานสรBางสรรคDงานวิจัยท่ีมีประโยชนDต$อไป 

 

 

คณะกรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตรD 
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บทท่ี 1 

ความเป-นมาคณะพยาบาลศาสตร8 

 

ปรัชญา 

  คณะพยาบาลศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชื่อว$า การศึกษาคือเครื่องมือการพัฒนาสังคม

ผ$านการพัฒนาคน  การพัฒนาคนในทBองถิ่นใหBมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพและใหBบริการพยาบาลจึงเปJนการ

พัฒนาทBองถ่ินใหBมีสุขภาวะอย$างย่ังยืน 

 

วิสัยทัศน8   

คณะพยาบาลศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปJนสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ที่มุ$ง

สรBางสุขภาวะครอบครัว และชุมชนทBองถ่ิน ภายใตBการ “ร$วมคิด ร$วมทำ ร$วมรับผิดชอบ” ของบุคลากรสถาบันและ

องคDกรทBองถ่ิน  

 
อัตลักษณ8   

มุ$งเนBนผลิตใหBบัณฑิตพยาบาล “มีใจรักบริการในชุมชนทBองถ่ิน” 

 

เอกลักษณ8    

“ซื่อสัตยD มีวินัย ใฝbพัฒนาตน” เพื่อใหBบริการดBวยจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเคารพศักดิ์ศรีความเปJนมนุษยD

และความต$างทางวัฒนธรรมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 

ค@านิยมหลัก (Core Value)  

ค$านิยมหลักของคณะพยาบาลศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เปJนการกำหนดแนวทาง

ดำเนินการเช่ือมโยงกับค$านิยมหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ KPRU  ท่ีหมายถึง   

K  Knowledge(สรBางความรูBใหม$) 

P  Public service& Productivity (ใหBบริการชุมชน-สังคมและมีผลิตภาพท่ีดี) 

R  Responsibility (ยึดถือความรับผิดชอบต$อหนBาท่ี) 

U  Unity  (มีความรักสามัคคีในองคDกร) 
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คณะพยาบาลศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไดBยึดหลักการดำเนินชีวิตเปJนไปในแนวทาง

เดียวกันเพ่ือใหBคณาจารยD นักศึกษาและบุคลากรเสริมค$านิยม KPRU เพ่ิมข้ึนคือ 

K: Know How    รูBในศาสตรDสาขา และเช่ือมโยงองคDความรูBกับศาสตรDสาขาอ่ืนไดB 

P: Professional  เรียนรูB และฝÇกฝนเพ่ือเปJนสมาชิกวิชาชีพการพยาบาลไดBอย$างมืออาชีพ 

R: Reputation   ไดBรับการยอมรับ เช่ือใจ ไวBวางใจจากบุคคลท่ีเก่ียวขBอง 

U: Understand  เคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผูBอื่น ดBวยความเขBาใจในกติกาสังคมของการอยู$ร$วมกัน

อย$างสันติ ท้ังในภาวะสุขภาพดี เจ็บปbวยและระยะทBายของชีวิต ท้ังน้ีเพ่ือใหBเกิดภาพลักษณDท่ีดีของ Nurse KPRU 

ความหมายโดยรวมของพยาบาลราชภัฏกำแพงเพชร หมายถึง บุคคลที่ถูกหล$อหลอมดBวยความรักความ

อบอุ$นเสมือนสมาชิกครอบครัวเดียวกันในการเรียนรูBเพื่อเปJนพยาบาลวิชาชีพที่มีเมตตา กรุณา และเสียสละ พรBอม

จะเปJนพยาบาลที่มีใจรักบริการในชุมชนทBองถิ่น  การสรBางความตระหนักของความซื่อสัตยD เปJนหัวใจหลักของ

วิชาชีพการพยาบาลและการเปJนสมาชิกที่ดีของสังคม การรักษาวินัยเปJนกติกาของการอยู$ร$วมกัน และการใฝb

พัฒนาเปJนปÖจจัยสำคัญในการอยู$ในสังคมที่มีการพลิกผันทางเทคโนโลยี การที่สมาชิกคณะพยาบาลศาสตรDจะเดิน

ไปดBวยกันเพื่อใหBถึงเปáาหมายของการเปJนสถาบันการศึกษาคุณภาพ จึงเปJนสิ่งจำเปJนสำคัญในการปฏิบัติตนอย$าง

สม่ำเสมอ จนเปJนพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย$างธรรมชาติของการดำเนินชีวิต 

 

พันธกิจ  

พันธกิจคณะพยาบาลสาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร สอดคลBองกับพันธกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษา กล$าวคือ 

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรD ที่เนBนปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เพื่อช$วยแกBไขปÖญหา

การขาดแคลนบุคลากรคุณภาพวิชาชีพการพยาบาล ตอบสนองความตBองการของชุมชนทBองถิ่นและสังคม เปJนการ

แบ$งเบาภารกิจของประเทศชาติ 

2. ใหBบริการวิชาการแก$สังคม อันเปJนประโยชนDต$อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพฤติกรรมสุขภาพของ

ประชาชน เปJนแหล$งวิชาการดBานการพยาบาล-สุขภาพ ในระดับทBองถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ศึกษาวิจัยดBานการพยาบาลและระบบสุขภาพ เพื่อการแกBปÖญหาภาวะสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ

งานบริการสุขภาพ ครอบคลุมมิติการสรBางเสริมสุขภาพ การปáองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟãåนฟู

สมรรถนะของผูBรับบริการระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

4. ส$งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปÖญญาของทBองถิ่น บูรณาการกับองคDความรูBในหลักวิชาการ

เพ่ือการดูแลสุขภาพ สนับสนุนการอนุรักษDวิถีชีวิตความเปJนไทย และการอยู$ร$วมกันของต$างวัฒนธรรม 
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สัญลักษณ8ประจำคณะพยาบาลศาสตร8 

สัญลักษณD พระราชลัญจกร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมีอักษร คณะพยาบาลศาสตรD 

(NurseKPRU) รองรับใตBฐาน เปJนสัญลักษณDของคณะพยาบาลศาสตรD  

นอกจากนั้น สัญลักษณDที่สัมพันธDกับวิชาชีพการพยาบาล คือ ดอกปéบ ซึ่เปJนไมBยืนตBนของไทย ที่ออกดอก

ขาวสะพรั่งชูช$อ แมBจะอยู$สูงแต$กลิ่นก็หอมกระจาย  ลักษณะดอกปéบ มีช$อดอกสีเขียวอ$อนละมุนตา เปลี่ยนเปJนสี

ขาวสะอาดตาเม่ือเบ$งบาน เขBมแข็ง อดทน และอ$อนโยน 

จึงเปJนท่ีมาของการกำหนดสีประจำคณะพยาบาลศาสตรD คือ 

สีเขียว หมายถึง การพัฒนา รอเวลาเติบโตอย$างสวยงาม 

สีขาว หมายถึง การใหBสังคมรับรูBท้ังความสะอาด และบริสุทธ์ิ 

 

โครงสรRางองค8กร และโครงสรRางการบริหาร 

 คณะพยาบาลศาสตรDเปJนส$วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลักษณะของส$วนงานใน

กำกับเทียบเท$าคณะ ภายใตBพระราชบัญญัติการบริหารส$วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และขBอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว$าดBวยการจัดตั้งหน$วยงาน

ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2562 และขBอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว$าดBวย การบริหาร

คณะพยาบาลศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2562 โครงสรBางองคDกรเปJนไปตามการอนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาล

ศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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                               โครงสรRางการบริหารองค8กรคณะพยาบาลศาสตร8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร8 

 

สำนักวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

 
 สำนักงานคณบดีและบริการกิจกรรม 

 
- งานธุรการและเลขานุการ 

- การเงิน การคลังและพัสดุ 

- งานแผน/ประกันฯ /สารสนเทศ 

- งานบริการวิชาการ 

- งานวิจัย 

- งานทำนุศิลปวัฒนธรรม 

 

- งานบริหารหลักสูตร 

- สาขาการพยาบาล 

- ศูนย8สาธิตและการเรียนรูR  

- งานวัดและประเมินผล 

- งานพัฒนานักศึกษา 

 

รองคณบดี 

 

ผูRช@วยคณบดี 

 

คณะกรรมการประจำคณะ 
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บทท่ี 2 การบริหารงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร8 

 

การบริหารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 ยุทธศาสตรDการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะเวลา 5 ปé (พ.ศ.2564-2568) ประกอบดBวย 

2 ยุทธศาสตรD คือ ยุทธศาสตรDการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ทBองถิ่นและประเทศชาติ และยุทธศาสตรDการ

บริหารจัดการงานวิจัย โดยมีวิสัยทัศนD เปáาหมายและพันธกิจดBานงานวิจัยในการส$งเสริมใหBมีการพัฒนาผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและองคDความรูBใหม$ สามารถนำไปประยุกตDใชBในการพัฒนาชุมชนทBองถ่ินไดB 

 

พันธกิจดRานการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร8 

 แสวงหาแหล$งทุนอุดหนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงประชาสัมพันธDแหล$งทุนวิจัยใหBกับ

บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรDที่มีความประสงคDจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาองคDความรูBใหม$และ

การวิจัยเพื่อพัฒนาทBองถิ่นและสังคม ตลอดจนมีการติดตามความกBาวหนBาในการดำเนินงานวิจัย การอำนวยความ

สะดวกท้ังในดBานวัสดุ อุปกรณDและสถานท่ีในการผลิตผลงานวิจัย 

 

เป_าหมายในการดำเนินงานวิจัย 

1. การวิจัยเพ่ือสรBางองคDความรูBและความเช่ียวชาญตามสาขาการพยาบาลท่ีจะส$งผลใหBเกิดการพัฒนาการ

ดูแลสุขภาพอย$างเปJนองคDรวม 

2. การวิจัยและนวัตกรรมในการสรBางเสริมสุขภาพและปáองกันโรคเพ่ือใหBชุมชนทBองถ่ินและสังคมมีสุขภาวะท่ี

ดี 

3. การวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพการเรียนการสอน 

4. การวิจัยเชิงบูรณาการท่ีเนBนการบูรณาการกับบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรBางสุขภาวะชุมชน 

5. การผลิตผลงานทางวิชาการตามความเช่ียวชาญตามสาขาการพยาบาล 
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บทท่ี 3 ระบบและกลไกในการดำเนินงานวิจัยและงานสรRางสรรค8 คณะพยาบาลศาสตร8 

 

 คณะพยาบาลศาสตรDมีระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสรBางสรรคD โดยการส$งเสริมใหBบุคลากรคณะพยาบาล

ศาสตรDทำวิจัย โดยดำเนินงานตามแผนผังการดำเนินงานเปJนลำดับขั้น (Flow chart) เริ่มจากการกำหนดนโยบาย

การบริหารงานวิจัยของคณะไปจนถึงข้ันตอนสุดทBายคือการตีพิมพDเผยแพร$งานวิจัย การสรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือ

นำไปสู$การพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรDต$อไป 

 คณะพยาบาลศาสตรDมีกลไกการบริหารงานวิจัย โดยมีการจัดทำคำสั่งแต$งตั้งคณะกรรมการวิจัย เพ่ือ

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย จัดทำแผนงานดBานวิจัยและมีการถ$ายทอดขBอมูลการดำเนินงานวิจัยไปสู$คณาจารยD 

รวมทั้งร$วมพิจารณาและสนับสนุนโครงร$างการวิจัยทั้งวิจัยตามความเชี่ยวชาญในแต$ละสาขาและงานวิจัยท่ี

ตอบสนองความตBองการของทBองถิ่นและสังคมใหBไดBรับการสนับสนุนทุนวิจัย มีการกำกับติดตามการดำเนินการ 

และสนับสนุนใหBมีการนำเสนอหรือเผยแพร$ผลงานวิจัย 

 

งานดRานการวิจัย 

 มีหนBาที่ในการแสวงหา ประชาสัมพันธDแหล$งทุนทั้งภายในและภายนอก ประสานงานกับแหล$งทุนเพ่ือ

ประชาสัมพันธDใหBกับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรDที่สนใจในการขอรับการสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองคD

ความรูBใหม$และการวิจัยเพื่อพัฒนาทBองถิ่น ติดตามความกBาวหนBาในการทำวิจัย การอำนวยความสะดวกทั้งในดBาน

วัสดุ อุปกรณD สถานท่ี มีหนBาที ่ในการส$งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหBมีความรู BและศักยภาพดBานการวิจัย 

จรรยาบรรณนักวิจัย การคุBมครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสรBางสรรคDที่นำไปใชBประโยชนD การสนับสนุนการเผยแพร$

ผลงานวิจัยและงานสรBางสรรคDท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมไปถึงการยกย$องใหBรางวัล 

 

งานดRานผลิตงานสรRางสรรค8 

 คณะกรรมการวิจัยมีหนBาที่ส$งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใหBคณาจารยDผลิตงานสรBางสรรคD เช$น 

นวัตกรรม ตำรา บทความวิชาการ เปJนตBน 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ทางคณะกรรมการวิจัยมีการจัดทำแผนการดำเนินงานดBานวิจัยโดยมีจัดทำปฏิทินดำเนินงานดBานวิจัย ดังน้ี 

ระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรม หมายเหตุ 

กันยายน - ประชุมวางแผนกำหนดยุทธศาสตรDและแผนงานวิจัยที่สอดคลBองกับ

มหาวิทยาลัยในปéงบประมาณ 

 

กันยายน-ตุลาคม - ประชาสัมพันธDทุนอุดหนุนการวิจัยและรายละเอียดของทุนในระดับ

มหาวิทยาลัย รวบรวมโครงร$างวิจัยส$งใหBทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ตุลาคม - ประกาศผูBไดBรับการอุดหนุนการทำวิจัย 

- ประชาสัมพันธDและติดตามใหBนักวิจัยจัดส$งสัญญาและแบบฟอรDมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยD  

- แจBงใหBผูBทำวิจัยที่ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษยDเรียบรBอย

แลBว ดำเนินการเบิกจ$ายทุนวิจัย งวดท่ี 1  

 

พฤศจิกายน  - ประชุมพิจารณาติดตามรายงานความกBาวหนBางานวิจัย คร้ังท่ี 1 

- ต ิดตามรายงานความกBาวหนBางานว ิจ ัย เพ ื ่อส $งข Bอม ูลให B กับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

มีนาคม - ประชุมพิจารณาติดตามรายงานความกBาวหนBางานวิจัย ครั้งที่ 2 เพ่ือ

ส$งขBอมูลใหBกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสำหรับเตรียมดำเนินการ

เบิกจ$ายทุนวิจัย งวดท่ี 2 

 

มิถุนายน - ติดตามผูBวิจัยส$งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณDใหBกับคณะ 

- ประชุมพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณD เพื่อส$งขBอมูลใหBกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมส$งบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพD

และเบิกจ$ายทุนวิจัยงวดสุดทBาย 

 

กันยายน ประชุมสรุปการดำเนินงานดBานวิจัย  

หมายเหตุ กําหนดการต$างๆ สามารถปรับเปล่ียนไดBตามสถานการณD แต$อาจส$งผลต$อกิจกรรมต$อไป  

 

แหล@งในการคRนควRาทางวิชาการ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและคณะพยาบาลศาสตรDไดBสนับสนุนแหล$งคBนควBาทางวิชาการ ดังน้ี 

- มีสำนักวิทยบริการสำหรับใหBบริการคBนควBาขBอมูลทางวิชาการ 

- มีฐานขBอมูลสำหรับการคBนควBา ไดBแก$ EBSCO, ScienceDirect เปJนตBน 

- มีวารสารทางการพยาบาลในแต$ละสาขา  
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ระบบการสรRางขวัญและกำลังใจนักวิจัย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีค$าตอบแทนการเผยแพร$ผลงานวิจัยในระดับชาติและนาชาติในวารสารที่อยู$ใน

ฐาน TCI 

 

การติดตามและประเมินผล 

1. สถาบันวิจัยไดBกำหนดแบบฟอรDมการติดตามความกBาวหนBาของงานวิจัย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอน

ท่ีกำลังดำเนินการ ปÖญหาอุปสรรคและขBอเสนอแนะ 

2. คณะกรรมการวิจัยดำเนินการติดตามความกBาวหนBาของนักวิจัยที่ไดBรับทุนจากมหาวิทยาลัยและหน$วยงาน

ภายนอกในทุกไตรมาส 

3. คณะกรรมการวิจัยร$วมพิจารณาปÖญหาและอุปสรรคของนักวิจัย และนำขBอมูลส$งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตรDเพ่ือร$วมแกBไขปÖญหา 

 

ข้ันตอนการขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากแหล@งทุนภายนอก 

ข้ันตอนท่ี 1 ประชาสัมพันธ8การใหRทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล@งทุนภายนอก 

เมื่อคณะพยาบาลศาสตรDไดBรับหนังสือการประชาสัมพันธDเรื่องการใหBทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน$วยงาน

ภายนอก อาทิเช$น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห$งชาติ (วช.) เปJนตBน ทางคณะพยาบาลศาสตรDจะดำเนินการ

ประชาสัมพันธDช$องทาง LINE application ใหBบุคลากรในคณะทราบขBอมูลของแหล$งทุนสนับสนุนจากภายนอก 

ข้ันตอนท่ี 2 เขียนโครงร@างงานวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุน 

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรDที่สนใจใหBเขียนโครงร$างงานวิจัยตามแบบฟอรDมขBอเสนอโครงการวิจัยและ

กรอบการวิจัยของแหล$งทุนที่ขอรับการสนับสนุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดBจาก Website ของ

หน$วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 3 เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะพยาบาลศาสตรDจะรวบรวมโครงการวิจัยที่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรDส$งมาเพื่อส$งไปยังแหล$งทุน

สนับสนุนการวิจัยน้ันๆ ผ$านสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี 4 แกRไขปรับปรุงตามขRอเสนอแนะ 

เมื ่อมีการชี ้แจงใหBนักวิจัยแกBไขขBอเสนอโครงการวิจัยจากแหล$งทุนต$างๆ คณะพยาบาลศาสตรDจะ

ดำเนินการแจBงนักวิจัย เพ่ือดำเนินการแกBไขและจัดส$งไปยังแหล$งทุนอีกครBังหน$ึง 

ข้ันตอนท่ี 5 อนุมัติทำสัญญา  

โครงร$างงานวิจัยที ่ผ$านการพิจารณาจากแหล$งทุนภายนอก ซึ ่งทางแหล$งทุนจะทำสัญญาหลักกับ

มหาวิทยาลัยโดยมีอธิการบดีเปJนผB ูลงนามรับทุนส$วนนักวิจัยที ่เปJนหัวหนBาโครงการจะตBองมาทำสัญญากับ
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มหาวิทยาลัย โดยหักค$าดำเนินการใหBกับมหาวิทยาลัยในอัตรารBอยละ 10 โดยถBาโครงร$างงานวิจัยผ$านการพิจารณา

และอนุมัติผ$านแลBวก็จะแจBงประสานไปยังนักวิจัยโดยตรงเพ$ือทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย* 

*หมายเหตุ  1. การดำเนินงานวิจัยจะเปJนไปตามระเบียบของแหล$งทุนนั้นๆ ยกเวBนในกรณีแหล$งทุนมอบหมายใหB 

มหาวิทยาลัยเปJนผูBดูแล ใหBดำเนินการตามขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุก

ประการ 

2. ขBอเสนอโครงการวิจัยท่ีผ$านการพิจารณาจากแหล$งทุนภายนอกบางแหล$งทุนจะส$งมาใหBทางสถาบันวิจัยและ

พัฒนาติดต$อประสานงานกับนักวิจัยเพ่ือทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

 

ข้ันตอนการขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากแหล@งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ข้ันตอนท่ี 1 ประชาสัมพันธ8การใหRทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล@งทุนภายใน 

เมื่อคณะพยาบาลศาสตรDไดBรับหนังสือการประชาสัมพันธDเรื่องการใหBทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน$วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย ทางคณะพยาบาลศาสตรDจะดำเนินการประชาสัมพันธDผ$านช$องทาง LINE application ใหB

บุคลากรในคณะทราบขBอมูลของแหล$งทุนภายใน 

ข้ันตอนท่ี 2 เขียนโครงร@างงานวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุน 

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรDที่สนใจใหBเขียนโครงร$างงานวิจัยตามแบบฟอรDมขBอเสนอโครงการวิจัยและ

กรอบการวิจัยของแหล$งทุน นำส$งคณะกรรมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรDตรวจสอบความถูกตBองหากมี

ขBอเสนอแนะใหBส$งคืนผูBวิจัยเพ่ือกลับไปปรับแกBไข และดำเนินการส$งเชBามาอีกคร้ัง 

ข้ันตอนท่ี 3 เสนอคณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการวิจัยรวบรวมขBอเสนอโครงร$างวิจัยที่ผ$านการการกลั่นกรองและปรับแกBตามขBอเสนอแนะ

เบื้องตBนแลBว ใหBคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติโครงร$างวิจัยที่ไดBรับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากแหล$งทุนภายใน จากนั้นคณะกรรมการวิจัยรวบรวมโครงร$างวิจัยที่ผ$านการพิจารณาส$ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี 4 ประกาศรายช่ือผูRไดRรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายช่ือผูBไดBรับทุนการอุดหนุนการวิจัย ใหBนักวิจัยดำเนินการยื่นขอการ

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยDจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยDเครือข$ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย

นเรศวร ผ$านทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผูBท่ีไดBรับทุนอุดหนุนการวิจัยใหBเขBารับการเซนตDสัญญาการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้ันตอนท่ี 6 ดำเนิน การทำวิจัยตามแผนท่ีไดRระบุไวRในขRอเสนอโครงร@างวิจัย  

นักวิจัยดำเนินการทำวิจัยตามแผนที่ระบุไวBในโครงร$างวิจัย จัดทำรายงานการเงินตามแบบฟอรDมที่กำหนด

ไวBประจำงวดที่ 1 พรBอมส$งรายงานความกBาวหนBาส$งสถาบันวิจัยและพัฒนา หากพิจารณาแลBวว$าเปJนไปตาม

ขBอตกลงการวิจัย ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการอนุมัติทุนสนับสนุนงวดท่ี 2 แต$หากไม$ไดBเปJนไปตาม

ขBอตกลงการวิจัยจะแจBงใหBนักวิจัยดำเนินการปรับปรุงแกBไขตามขBอเสนอแนะ และเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย ใหBนักวิจัย

จัดทำรายงานการเงินและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณD 
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ข้ันตอนการขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากแหล@งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ,ทุนวิจัย 

ผู5วิจัยเสนอโครงร;างการวิจัย 

คณะกรรมการวิจัยกลั่นกรองโครงร;าง

วิจัยตามเกณฑ,ที่กำหนด 

ส;งคืนผู5วิจัยเพื่อปรับแก5ไข

ตามข5อเสนอแนะ 

คณะกรรมการวิจัยรวบรวมโครงร;างการวิจัยเพื่อ

นำเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาอนุมัต ิ

แจ5งผลการอนุมัติทุนการวิจัยให5ผู5วิจัย 

ผู5วิจัยยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 

ผู5วิจัยทำสัญญาและดำเนินการเบิกจ;ายทุนวิจัยงวดที่ 1  

รายงานความก5าวหน5างานวิจัย ครั้งที่ 1 

ผู5วิจัยทำสัญญาและดำเนินการเบิกจ;ายทุนวิจัยงวดที่ 2 

รายงานความก5าวหน5างานวิจัย ครั้งที่ 2 

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ, 

นำเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ, 

ตรงตามเกณฑ+ 

ไม-ตรงตามเกณฑ+ 
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ข้ันตอนการย่ืนโครงร@างวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย8 

1. หัวหนBาโครงการวิจัยและผูBเขBาร$วมโครงการวิจัยตBองผ$านการอบรม Human Protective Course* 

2. หัวหนBาโครงการวิจัยเตรียมเอกสารพรBอมกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรDมการยื ่นเพื ่อขอรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยD ตาม link  https://research.kpru.ac.th/th/ethics.php 

3. ส$งเอกสารที่คณะกรรมการวิจัยเพื่อตรวจสอบความครบถBวนของเอกสารและทำบันทึกขBอความเพื่อนำส$ง

เอกสารไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. เจBาหนBาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบความถูกตBองและครบถBวนของเอกสาร หากเอกสารไม$ครบถBวน

จะไดBรับแจBงเพื่อแกBไขตามขBอเสนอแนะ หากเอกสารครบถBวนเจBาหนBาที่ เจBาหนBาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา

จะดำเนินการจัดส$งเอกสารโครงร$างวิจัยที่ผ$านการตรวจสอบความถูกตBองแลBวเขBารับการพิจารณารับรอง

จากคณะกรรมการวิจัยในมนุษยDเครือข$ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) 

 

หมายเหตุ โครงการวิจัยท่ีดำเนินการไปแลBวไม$สามารถย่ืนขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยDไดBภายหลัง 
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ข้ันตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย5 
 

 
 
 
 
ที่มา https://research.kpru.ac.th/th/form/ethics/h1.jpg 



 14 

ระบบและกลไกการติดตามความก/าวหน/างานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร< 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการวิจัยประชุมวางแผนติดตาม

ความก6าวหน6าของงานวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร?แจ6งให6ผู6วิจัยทราบเพื่อรายงาน

ความก6าวหน6าของงานวิจัย ครั้งที่ 1 

คณะพยาบาลศาสตร?รวบรวมสJงรายงานความก6าวหน6าของ

งานวิจัย ครั้งที่ 1 ให6สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณา 

อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 2 

คณะพยาบาลศาสตร?แจ6งให6ผู6วิจัยทราบเพื่อรายงาน

ความก6าวหน6าของงานวิจัย ครั้งที่ 2 

ผู6วิจัยนำเสนอรายงานความก6าวหน6างานวิจัยครั้งที่ 1 

ให6ทางคณะพยาบาลศาสตร? 

ผู6วิจัยนำเสนอรายงานความก6าวหน6างานวิจัยครั้งที่ 2 

ให6ทางคณะพยาบาลศาสตร? 

คณะพยาบาลศาสตร?รวบรวมสJงรายงานความก6าวหน6าของ

งานวิจัย ครั้งที่ 2 ให6สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณา 

จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ? 
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ระบบการสนับสนุนการเผยแพรAงานวิจัยและงานสร/างสรรค< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร? ประชาสัมพันธ?แหลJงการ

เผยแพรJผลงานแกJผู6สนใจ 

นักวิจัยสJงผลงานเพื่อนำเสนอหรือเผยแพรJตาม

ข6อกำหนดของหนJวยงานผู6จัดโดยตรงหรือ

สJงผJานคณะพยาบาลศาสตร? 

มีข6อเสนอให6ปรับแก6 ไมJมีข6อเสนอให6ปรับแก6 

ปรับแก6ตามข6อเสนอ 

เสนอนุมัติการนำผลงาน 

ไปเผยแพรJ 

เจ6าของผลงานนำผลงาน 

ไปเผยแพรJ 

รายงานฝTายบริหาร/

อธิการบดี 

เสนอนุมัติการนำผลงาน 

ไปเผยแพรJ 

เจ6าของผลงานนำผลงาน 

ไปเผยแพรJ 

รายงานฝTายบริหาร/

อธิการบดี 

ปรับแก6ตามข6อเสนอแนะ

และเสนอตJอหนJวยงานอื่น 

ตอบรับ ไม(ตอบรับ 
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ระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร/างสรรค<หรืองานนวัตกรรมไปใช/ประโยชน<ในการพัฒนาผู/เรียน

หรือชุมชน 

ขั้นตอนที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร2รวบรวมและเผยแพร8รายชื่อผลงานวิจัย งานสรBางสรรค2หรืองานนวัตกรรมของ
คณะพยาบาลศาสตร2 ไวBที่หนBา Website คณะพยาบาลศาสตร2 https://nurse.kpru.ac.th และภายในหBองอบรม
บริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร2 
ขั้นตอนท่ี 2 สำหรับผูBที่มีความประสงค2จะนำผลงานวิจัย งานสรBางสรรค2หรืองานนวัตกรรมของคณะพยาบาล
ศาสตร2ไปใชBประโยชน2 สามารถเขียนบันทึกขBอความเพื่อขอนำงานสรBางสรรค2หรืองานนวัตกรรมของคณะพยาบาล
ศาสตร2ไปใชBประโยชน2 
ขั้นตอนท่ี 3 หลังจากนำงานสรBางสรรค2หรืองานนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร2ไปใชBประโยชน2เรียบรBอยแลBว 
ขอใหBหน8วยงานที่นำไปใชBประโยชน2เขียนเอกสารการนำผลงานวิจัยหรืองานสรBางสรรค2หรืองานนวัตกรรมไปใชB
ประโยชน2ใหBกับคณะพยาบาลศาสตร2 ตามแบบฟอร2มของทางมหาวิทยาลัย 
ข้ันตอนท่ี 4 หากเปcนช้ินงานสรBางสรรค2หรืองานนวัตกรรม ส8งมอบคืนท่ีคณะพยาบาลศาสตร2 
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ระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร/างสรรค<หรืองานนวัตกรรมไปใช/ประโยชน<ในการพัฒนาผู/เรียน

หรือชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เผยแพร8รายชื่องานวิจัย งานสรBางสรรค2หรือนวัตกรรม
ของคณะพยาบาลศาสตร2 ท่ี https://nurse.kpru.ac.th 
และภายในหBองอบรมบริการวิชาการของคณะ 

ผูBประสงค2ใชBผลงานเขียนบันทึกขBอความเพ่ือนำผลงาน 
ไปใชBประโยชน2 

นำผลงานวิจัย งานสรBางสรรค2หรือนวัตกรรมของคณะ
พยาบาลศาสตร2ไปใชBประโยชน2 

หน8วยงานที่นำไปใชBประโยชน2 เขียนหนังสือรับรองการ
ใช Bประโยชน2ผลงานวิจ ัยหร ืองานสรBางสรรค2 ตาม
แบบฟอร2มของทางมหาวิทยาลัย 

ส8งมอบคืนช้ินงาน งานสรBางสรรค2หรือนวัตกรรม 
ท่ีคณะพยาบาลศาสตร2 
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หนังสือรับรองการใช3ประโยชน8จากผลงานวิจัยหรืองสร3างสรรค8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

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

ชื่อองค?กร/ชุมชน/ภาคธุรกิจที่นำไปใช6ประโยชน?.......................................................................................................... 

สถานที่ตั้ง.................................................................................................. โทรศัพท?................................................................... 

ขอรับรองวJาได6นำผลงานวิจัยหรืองานสร6างสรรค?ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง  .................................................... 

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

ของ .................................................... สังกัด..........................................มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช6ประโยชน?ใน 

ระหวJางวันที่... ................................ถึงวันที่.................................................. 

โดยวัตถุประสงค8ของการนำไปใช3มีดังนี้ (สามารถระบุได6มากกวJา 1 ประเด็น) 

r การใช6ประโยชน?เชิงวิชาการ (โปรดระบุรายละเอียด) ………………………………………………………………………………. 

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

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

r การใช6ประโยชน?เชิงสาธารณะ (โปรดระบุรายละเอียด) ……………………………………………………………………………. 

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

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

�   การใช6ประโยชน?เชิงนโยบาย (โปรดระบุรายละเอียด) ………………………………………..……………………………………. 

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

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

r การใช6ประโยชน?เชิงพาณิชย? (โปรดระบุรายละเอียด) ……………………………………………………………………………… 

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

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

r อื่นๆ  (โปรดระบุรายละเอียด) ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

  ทั ้งน ี ้ผลจากการที ่องค ?กร/หนJวยงาน/กลุ Jม ได 6นำผลงานวิจ ัย/งานสร6างสรรค?/งานวิชาการ มาใช 6ประโยชน? 

พบวJา………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………........................ 

  ข6าพเจ6าขอลงนามในหนังสือรับการนำไปใช6ประโยชน?ด6วยความจริงทุกประการ 

             ลงชื่อ (ผู6ใช6ประโยชน?) ................................................................... 

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

             ตำแหนJง ………………………………………………………………………………….. 

                                                                วันที่..................เดือน...........................พ.ศ. .............ที่รับรอง 
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หมายเหตุ  ๑. การใช3ประโยชน8ในเชิงสาธารณะ เชJน ผลงานวิจัยที่นำไปใช6ให6เกิดประโยชน?แกJสาธารณชนในเรื่องตJางๆ ที่

ทำให6คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได6แกJ การใช6ประโยชน?ด6านสาธารณสุข ด6านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยJอม (SME) ด6านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด6านศิลปะและวัฒนธรรม เปeนต6น  

              ๒. การใช3ประโยชน8ในเชิงนโยบาย เชJน ใช6ประโยชน?จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบเปeน

ข6อมูลการประกาศใช6กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ?ตJางๆ โดยองค?กรหรือหนJวยงานภาครัฐและเอกชน เปeนต6น 

  ๓. การใช3ประโยชน8ในเชิงพาณิชย8 เชJน งานวิจัยหรืองานสร6างสรรค?ที่นำไปสูJการพัฒนาสิ่งประดิษฐ? หรือ

ผลิตภัณฑ?ซึ่งกJอให6เกิดรายได6 หรือนำไปสูJการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปeนต6น  

  ๔. การใช3ประโยชน8ทางอ3อมของงานสร3างสรรค8 ซึ่งเปeนการสร6างคุณคJาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กJอให6เกิด

สุนทรียภาพ สร6างความสุข เชJน งานศิลปะที่นำไปใช6ในโรงพยาบาล ซึ่งได6มีการศึกษาและการประเมินไว6 

 
 
 
 
 
 
 


