
แนวทางการบรหิารจัดการและการดาํเนินงานวิจยัทีใ่ชทุ้นสว่นตวั 
 

หลกัการและเหตุผล 
 เพ่ือบริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ใช้
ทุนส่วนตัวทําวิจัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกระบวนการด้านวิจัย และหลักจริยธรรมในการทํา
วิจัย  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลงานวิจัยภายในคณะฯ กํากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระบวนการด้านวิจัย และ
หลักจริยธรรมในการทําวิจัย 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มีงานวิจัยโดยใช้ทุน
ส่วนตัวทําวิจัย สามารถนําไปใช้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนภาระงานด้านการวิจัยสําหรับการ
ประเมินผลปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างประจําปีได้ โดยมีรูปแบบและแนวทางเดียวกัน  
 4. เพ่ือให้การพิจารณาดําเนินการวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว มีมาตรฐานมีเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นระบบ มี
แบบแผนและเป็นแนวทางเดียวกัน 
  
ขอบเขตและข้อจาํกัด 
 คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีหน้าที่กํากับดูแลงานวิจัย ที่ใช้ทุนส่วนตัว โดย
ต้องย่ืนรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์ม ว1-ด และตามข้อกําหนดในแนวทางการดําเนินงานวิจัยที่ใช้ทุน
ส่วนตัวมายังคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมตาม
กระบวนการวิจัย  
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติและเห็นชอบให้สามารถดําเนินการวิจัย ทั้งน้ี
งานวิจัยน้ันจะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมตามหลักการวิจัยและจริยธรรมในการทําวิจัยโดย
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 งานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัวที่ส่งมายังคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณา 
จนถึงขั้นตอนอนุมัติเห็นชอบให้ทําวิจัยเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน ที่จะสามารถนําไปใช้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์
การให้คะแนนภาระงานด้านการวิจัยสําหรับการประเมินผลปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างประจําปี  
 
 
 
 



ระยะเวลาการดําเนนิการ  
 นักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยได้ 1 ปี หากไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด สามารถขยายระยะเวลา
การดําเนินงาน ได้ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน (รายละเอียดเอกสารที่ต้องย่ืน ดูที่หัวข้อ รูปแบบและเอกสาร) 
 นักวิจัยต้องย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับการพิจารณาก่อนดําเนินการทําวิจัย ตามข้ันตอนและกรอก
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ว1-ด 
 
งบประมาณของการทาํวจิยั 
 การดําเนินการวิจัยด้วยทุนส่วนตัว กําหนดให้ใช้งบประมาณได้ไม่เกิน 50,000 บาท และการใช้จ่าย
จะต้องเป็นไปตามหลักการวิจัยอย่างสมเหตุสมผล 
 
รูปแบบและเอกสาร 
 1. แบบฟอร์มใช้ แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบว1-ด)    โดยย่ืนเอกสารตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ให้รายงานการดําเนินการ ตามแบบฟอร์ม ว1-ด กําหนด รวมทั้งงบประมาณเหมือนกับดําเนินการย่ืนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนทุกประการ  
 2. บันทึกข้อความ ขอรับการพิจารณางานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว มายัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 3. กรณีทําวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด สามารถ ขยายระยะเวลาการดําเนินงาน ได้ 2 
รอบ รอบละ 6 เดือน โดยใช้แบบรายงานความก้าวหน้าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จํานวน 1 ชุด และทํา
บันทึกข้อความ ขอขยายระยะเวลางานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว มายัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดย
ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 4. การส่งผลงานวิจัยเมื่อปิดงานวิจัย ทําบันทึกข้อความรายงานผลการดําเนินงานวิจัยโดยใช้ทุน
ส่วนตัว มายังคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (ผ่านรองวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) ระบุผลการนําไปใช้ประโยชน์ที่
เป็นรูปธรรม เช่น นําไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่เป็นรูปธรรม 
โดยแบบฟอร์ม บทสรุปผู้บริหาร (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) พร้อมด้วย Reprint หรือ Manuscript 
หรือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 ชุด 
 
ขัน้ตอนและกระบวนการ 

ขั้นตอนการขอรับพิจารณางานวิจัยและอนุมติัเห็นชอบ 
 1 นักวิจัย ทําบันทึกข้อความ ขอรับการพิจารณางานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว มายังรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 2. กรอกรายละเอียดงานวิจัยด้วยแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยว1-ด โดยย่ืนเอกสารตัวจริง 1 ชุด 
และสําเนา 1 ชุด พร้อมกับบันทึกข้อความขอรับการพิจารณางานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ทั้งน้ีนักวิจัยต้องย่ืน
แบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณา มายัง งานวิจัยคณะฯ ก่อนเริ่มดําเนินทําวิจัย 



 3. หากมีการดําเนินการวิจัยที่เก่ียวพันกับมนุษย์ นักวิจัยจะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
พิจารณาจริยธรรมในการทําวิจัย ไปยังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทําวิจัย ของคณะทันต
แพทยศาสตร์ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการทําวิจัยที่ผิดจริยธรรมต่อผู้ป่วยและอาสาสมัคร (การขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมในการทําวิจัยดําเนินการตามข้อกําหนดของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทําวิจัย 
คณะทันตแพทยศาสตร์) 
 4. คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อเน้ือหา
และกระบวนการวิจัย รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้กระบวนการทําวิจัยเป็นไปด้วนความเรียบร้อย 
 5. หลังจากได้รับพิจารณาเรียบร้อยแล้วจะทําการแจ้งผล อาจมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้
การทําวิจัยมีความถูกต้องตามกระบวนการและมีความเหมาะสม 
 6. เมื่อนักวิจัยปรับแก้ (ถ้าม)ี เรียบร้อยแล้ว งานวิจัยคณะฯ จะดําเนินการย่ืนแบบเสนองานวิจัย ต่อ
คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์เพ่ืออนุมัติเห็นชอบให้เริ่มทําวิจัย  
 7. หลังจากนักวิจัยได้รับอนุมัติเห็นชอบงานวิจัยแล้ว นักวิจัยมีระยะเวลาดําเนินงาน ไม่เกิน 1 ปี หาก
ครบระยะเวลาแล้วไม่แล้วเสร็จ สามารถขอขยายระยะเวลาได้ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน 
 
ขัน้ตอนการขอขยายระยะเวลางานวจิยั 
 1. ในเดือน ที่ 12 หากนักวิจัยประเมินงานวิจัยแล้ว ไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ และประสงค์จะ
ดําเนินการวิจัยต่อ ให้ดําเนินการขอขยายระยะเวลาทําวิจัย  
 2. นักวิจัย กรอกรายงานผลการดําเนินงานตามหัวข้อ ในแบบรายงานความก้าวหน้าตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  จํานวน 1 ชุด 
 3. ทําบันทึกข้อความ ขอขยายระยะเวลางานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว มายัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 4. งานวิจัยคณะฯ ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดเบ้ืองต้น และนําเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ และขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานวิจัยต่อ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามลําดับ 
 5. นักวิจัย สามารถดําเนินงานวิจัยต่อได้อีก 6 เดือน หากครบกําหนดแล้ว ไม่แล้วเสร็จ และประสงค์
จะดําเนินการวิจัยต่อ ให้ดําเนินการขอขยายระยะเวลาทําวิจัยครั้งที่ 2 ได้อีก 6 เดือน 
 6. เมื่อนักวิจัยดําเนินการขอขยายระยะเวลา จนครบ 24 เดือนแล้วและไม่ดําเนินการปิดงานวิจัย จะ
ถือว่างานวิจัยเร่ืองน้ัน ค้างงานวิจัยเหมือนกับการดําเนินงานวิจัยที่ได้รับทุน และไม่สามารถนําไปใช้
ประกอบการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนภาระงานด้านการวิจัยสําหรับการประเมินผลปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนค่าจ้างประจําปีได้อีก 
 
 
 
 



ขัน้ตอนการปดิงานวจิยัและการนําผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
 1. เมื่อนักวิจัยดําเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ ให้ดําเนินการรายงานเพ่ือปิดโครงการวิจัย ต่อคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ (ผ่านรองวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) 
 2. นักวิจัย ทําบันทึกข้อความรายงานผลการดําเนินงานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว โดยระบุผลการนําไปใช้
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม เช่น นําไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่
เป็นรูปธรรม โดยแบบฟอร์ม บทสรุปผู้บริหาร (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) พร้อมด้วย Reprint หรือ 
Manuscript หรือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 ชุด 
 3. งานวิจัยคณะฯ ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดเบ้ืองต้น และนําเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ และขออนุมัติเห็นชอบยุติงานวิจัย ต่อคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามลําดับ 
  
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
-แนวทางในการกรอกภาระงานของอาจารย์ที่ทําวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว 
 ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มีงานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัวทําวิจัย 
สามารถนํางานวิจัยดังกล่าว ไปใช้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนภาระงานด้านการวิจัยสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจําปี ของข้าราชการและพนักงานสายวิชาการได้ โดย 
ต้องเป็นงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัวที่ส่งมายังคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณา 
จนถึงขั้นตอนอนุมัติเห็นชอบให้ทําวิจัยเรียบร้อยแล้ว  

-แนวทางในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 งานวิจัยที่ทําโดยใช้ทุนส่วนตัว สามารถนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

แนวทางการคํานวณคะแนนตามระบบประกันคุณภาพ 
 งานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัวที่ส่งมายังคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณา 
จนถึงขั้นตอนคณบดีอนุมัติเห็นชอบให้ทําวิจัยเรียบร้อยแล้ว สามารถนําไปใช้รายงานในงานประกันคุณภาพโดย
สามมารถคํานวนตามสูตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น  
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน (การนําไปใช้ประโยชน์ต่องานประกันคุณภาพจะขึ้นตามเกณฑ์
ข้อกําหนดของการประกันคุณภาพในแต่ละปี) 
 
 


