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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 
 

 
1. ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)     ...................................................................................................... .............. 

    (ภาษาอังกฤษ) ....................................................... ............................................................. 
 

2. กรอบการวิจัย 

 2.1 การวิจัยด้านผู้สูงอายุ    2.7 การวิจัยด้านโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด19 

 2.2 การวิจัยด้านโรคเรื้อรัง ( NCD )    2.8 การวิจัยด้านทางคลินิก 

 2.3 การวิจัยด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  2.9 การวิจัยด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 2.4 การวิจัยด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน         2.10 การวิจัยในชั้นเรียน 

 2.5 การวิจัยด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน   2.11 การวิจัยสถาบัน 

 2.6 การวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย 
 

3. หัวหน้าโครงการวิจัย   
3.1  (ระบุชื่อภาษาไทย) ........................................................................................................................ 

           (ระบุชื่อภาษาอังกฤษ)  ............................................................................................................ 
3.1.1 การศึกษาสูงสุด..…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 3.1.2 ผลงานวิจัยของหัวหน้าโครงการ/ปีที่เผยแพร่(เขียนเหมือนการอ้างอิงตามแบบAPA format 
โดยทำตัวหนาในส่วนที่เป็นชื่อของตัวเอง)........................................................................................................ 
 3.1.3 น้ำหนักคะแนน (เทียบจาก 100 %) ให้ผู้วิจัยหลัก........................ % 
         ( น้ำหนักคะแนนของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยรอง รวมกันได้ 100% ) 
     

4. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
4.1  (ระบุชื่อภาษาไทย) ........................................................................................................................ 

           (ระบุชื่อภาษาอังกฤษ)  ............................................................................................................ 
4.1.1 การศึกษา………………………………………………………………….…………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 4.1.2 ผลงานวิจัยของผู้ร่วมโครงการ/ปีที่เผยแพร่(เขียนเหมือนการอ้างอิงตามแบบAPA format โดย
ทำตัวหนาในส่วนที่เป็นชื่อของตัวเอง)................................................................................................................. . 
............................................................... ............................................................................................................. . 
 4.1.3 น้ำหนักคะแนน (เทียบจาก 100 %) ให้ผู้ร่วมวิจัย........................ % 
         ( น้ำหนักคะแนนของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยรอง รวมกันได้ 100% ) 
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5. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
        5.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

................................................................................................................................................. ..............
.......................................................................................................... ................................................................... 
        5.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

...............................................................................................................................................................
......................................................................... .................................................................................................... 
        5.3 คำถามการวิจัย 

............................................................................................................................. ..................................
............................................................................. ..................................................................................... ........... 
        5.4 สมมติฐาน(ถ้ามี) 

......................................................................................................................................... ......................
............................................................................. ................................................................................................. 
        5.5 กรอบแนวคิดการวิจัย  

........................................................................................................................................................ .......
......................................................................... .................................................................................................... 
        5.6 ขอบเขตการวิจัย  

............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................. ................................................................................... ......... 
        5.7 ข้อตกลงเบื้องต้น 

...................................................................................................................................... ....................... 
....................................................................................................................... ................................................... 
        5.8 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย 

.................................................................................................................................................. ........... 
...................................................................... .................................................................................................... 
        5.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

..................................................................................................................... ........................................ 
........................................................................ ........................................................................................ .......... 
        5.10 (การทบทวนวรรณกรรม)เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

............................................................................................... ............................................................. 
................................................................................. ............................................................................... ......... 
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           5.11 วิธีดำเนินการวิจัย 
5.11.1 ลักษณะงานวิจัย (รูปแบบการวิจัย)................................................................... .......... 

............................................................................................................................. ............................................ 
5.11.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง(ระบุการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่ม

ตัวอย่าง (ถ้ามี) ระบุเกณฑใ์นการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion criteria criteria เกณฑใ์นการคัด
ออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria) และเกณฑ์การถอนกลุ่มตัวอย่าง / อาสาสมัครวิจัย ออก
จากโครงการวิจัย (Discontinuation criteria) ..................................................................................... 

  5.11.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย(ระบุว่าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง หรือเป็นเครื่องมือที่
ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงมาแล้ว ในกรณีที่วิจัยแบบทดลองหรือกึ่งทดลอง กรุณาระบุเครื่องมือที่ใช้ในการ
กำกับการทดลอง (โปรแกรมการทดลอง ผู้ทำการทดลองIntervention)....................................................... 
  5.11.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล(ระบุขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด รวมทั้ง
วิธีการเข้าถึงกลุ่มประชากรและการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง)................................................................................ 
............................................................... .............................................................................................. ............ 
  5.11.5 การวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................. 
................................................................................................................................................... ...................... 
  5.11.6 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย(ต้องเขียนทุกคน) .................................................. 
.................................................................................................................................. ....................................... 
5.12 บรรณานุกรม (เขียนแบบ APA)............................................................. ................................................. 
............................................................................................. ............................................................................. 
5.13 ระยะเวลาการดำเนินการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือน.....................ถึงเดือน........................ 
5.14 สถานที่ท่ีจะทำการวิจัย/เก็บข้อมูล/ทดลอง................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..................................... 
5.15. แผนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระบุเวทีวิชาการหรือวารสารที่สนใจ).......................................................... 
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5.16 แผนการดำเนินการตลอดโครงการวิจัย มีดังนี้ (เขียนแบบ Gantt Chart) (ตัวอย่างกรณีทำวิจัยภายใน1 ปี) 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 

 ม
กร

าค
ม 

25
65

 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

25
65

 

มีน
าค

ม 
25

65
 

เม
ษา

ยน
 2

56
5 

พฤ
ษภ

าค
ม 

25
65

 

มิถุ
นา

ยน
 2

56
5 

กร
กฎ

าค
ม 

25
65

 

สิง
หา

คม
 2

56
5 

กัน
ยา

ยน
 2

56
5 

1.ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

         

2.เขียนเสนอโครงร่างการวจิัยเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุน 

         

3.สร้างเครื่องมือวิจัยและส่งเครื่องมือให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

         

4.ส่งโครงร่างเพื่อรบัการพิจารณา
จริยธรรมการวจิัยในคน 
-ภายในวิทยาลัย 
-สถาบันที่ทำการศึกษา 

         

5.ทดสอบเครื่องมือวิจัย          
6ประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลวิจัย          
7.เก็บรวบรวมข้อมลูและประสาน
ประมวลผลข้อมูล 

         

8.วิเคราะห์ข้อมลู          
9เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์          
10. ส่งรายงานวิจัยให้ที่ปรึกษาตลอด
โครงการตรวจสอบ 

         

11.จัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์หลัง          
จากปรับแก้จากท่ีปรึกษาวจิัย          
12.เผยแพรผ่ลงานวจิัยในรปูแบบรายงาน
วิจัย หรือบทความวิจัย 

         

 หมายเหตุ แผนการดำเนินงานวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
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6.  รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอตามหมวดเงิน 
     (โดยระบุจำนวนเงิน และรายละเอียดมาให้ชัดเจน ตามหมวดต่าง ๆ ตามค่ากลางการของบประมาณที่ได้กำหนดไว้
ดังต่อไปนี้ 

หมวดค่าตอบแทน 
1) ค่าตอบแทนผู้ลงรหัสข้อมูล ชุดละ .............บาท x ..............ชุด  บาท 
2) ค่าตอบแทนผู้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล   บาท 
3) ค่าตอบแทนผู้บันทึกข้อมูล (พิมพ์พร้อมแก้ไข) หน้าละ......บาท x ........ หน้า  บาท 
4) ค่าตอบแทนทีป่รึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิการทำวิจัย (ตลอดโครงการวิจัย) 

จำนวน..........คน ๆละ ....................บาท(ไม่เกิน3คน) 
  

บาท 
5) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

จำนวน..........คน ๆละ ....................บาท(ไม่เกิน3คน) 
  

บาท 
6) ค่าตอบแทนการแปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ หน้าละ 500 บาท x 1 หน้า  บาท 
7) ......................................................................... .................................................  บาท 
8) ......................................................................... .................................................  บาท 
 รวมเป็นเงิน  บาท 
หมวดค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
1) ค่าถ่ายเอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม แผ่นละ 0.50 บาท  

จำนวน...................แผ่น 
  

บาท 
2) ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือการวิจัย แผ่นละ 0.50 บาท จำนวน...................แผ่น  บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน.......เล่ม ๆละ ........หน้า       

หน้าละ 0.50 บาท  
 บาท 

4) ค่าเข้ารูปเล่มและทำปก เล่มละ..........บาท  x 5 เล่ม  บาท 
5) ค่ากระดาษ A4 จำนวน 5 รีม รีมละ................. บาท  บาท 
6) ค่าหมึกพิมพ์ ........................................จำนวน 1 ตลบั  บาท 
7) ค่าซอง และแสตมป์อากร  ( ตามท่ีจ่ายจริง )  บาท 
8) ค่าไวนิลเผยแพร่ผลงานวิจัย  บาท 
9) ............................................................................................ ..............................  บาท 
10) ................................................................................... .......................................  บาท 

รวมเป็นเงิน  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  บาท 

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

หมายเหตุ การพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการงานวิจัยจะพิจารณา ความหมายเดิมของงบประมาณก่อนอนุมัติ
อีกครั้ง 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังทุก
ประการ 

 
 
 
 

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

                    (.....................................................) 
                           หวัหน้าโครงการวิจัย    
                                                                   วันที่ ............./........../............ 

 
 
 
 
 

                                                          ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางประไพพิศ  สิงหเสม) 

                                            ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
                     วันที่............./............/............ 


