
                            โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ                                          
                            ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐคิดคนทางการแพทย                    
 

                            Flow ข้ันตอนการยื่นเสนอโครงการวิจัย                                       

(ก.ย.๖๑)  สนง.ศูนยวิจัยฯ โทรฯ ๒-๗๒๕๕                                                        
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หมายเหตุ      ตาม  flow ใชระยะเวลาดําเนินการ ประมาณ ๒ เดือน 

ย่ืนเอกสารขออนุญาตทําวิจัย 
ที่สํานักงานศูนยวิจัยฯ 

 

แจง ผลการพจิารณา 
และออกใบรบัรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

ใหแกผูทําวิจัย 

ตรวจสอบ 
ความถูกตองครบถวน

ของเอกสาร 

นําเอกสารสงให  
ประธาน คณก.ศูนยวิจัยฯ 

พิจารณา 
 

นําเอกสารสงให 
ประธาน คณก.จริยธรรมการวิจัยฯ

พิจารณา 
 

ผูทําวิจัย 
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                                                         ข้ันตอนดําเนินการงานวิจัย 

 
สนง.ศูนยวิจัยฯ โทร.2-7255 

 

 

 

 

  

 

ผูทําวิจัย  
ย่ืน เสนอโครงการวิจัย ที่ สนง.ศูนยวิจัย
ฯ 

สนง.ศูนยวิจัยฯ 
นําเรียน ประธาน คณก.ศูนยวิจัยฯ/ ประธาน คณก.จริยธรรมฯ 
 

อนุมัติ 

สนง.ศูนยวิจัยฯ 
ดําเนินการขอใชงบประมาณ  นําเรียน รอง.ผอ.รพ.ฯ 
 

ผอ.รพ.ฯ 

อนุมัติ 

สนง.ศูนยวิจัยฯ 
ดําเนินการ สงเรื่องขอเงิน/ งบประมาณ 
 

ได Code งานวิจัย สนง.ศูนยวิจัยฯแจงใหผูทําวิจัยดําเนินการตอไป 
 

สนง.ศูนยวิจัยฯ 
ดําเนินการ สงเรื่องขอ Code งานวิจัย  
จากศูนยคอมพิวเตอร 
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                                     การยื่นขออนุญาตเรื่องการทําวิจัย 

       ผูทําวิจัย ตองยื่นเอกสาร ท่ีสํานักงาน ศูนยวิจัยฯ ชั้น ๓ อาคารคุมเกลา โทร. 2-7255 
โดยการกรอก แบบฟอรม ที่เปนชุดเอกสาร ของ สนง.ศูนยวิจัยฯ ประกอบดวยเอกสารดังน้ี 

    ๑. ใบบันทกึขอความ ขออนุญาตทําการวิจัย (รหัสเอกสาร  RC-FO-001) 

    ๒. ใบบันทึกขอความ ขอรับการรบัรองจริยธรรมการทําวิจัย (รหัสเอกสาร  RC-FO-002) 

    ๓. แบบเสนอโครงรางการทําวิจัย (รหสัเอกสาร  RC-FO-003) 

    ๔. แบบยินยอมเขารวมการศึกษา (รหสัเอกสาร  RC-FO-004) 

 

เพื่อสงให คณะกรรมการ ๒ คณะกรรมการ พิจารณา (ตัวจริง ๑ ชุด + สําเนา ๑ ชุด) 

๑. สง คณก.ศูนยวิจัยฯ  พิจารณา ขออนุญาตทําการวิจัย  

๒. สง คณก.จริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย พิจารณา ขอรับการรบัรองจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย  

 

เอกสาร สามารถ Download ไดในระบบ Intranet ของ รพ.ฯ 

เอกสาร RC-FO-001 และ RC-FO-002 ตองม ีเลขหนังสือออก จากหนวยงาน ตนสังกัดของผูทําวิจัย 

เอกสาร RC-FO-003 และ RC-FO-004 ตองแนบเอกสารคําอธิบายโครงการวิจัย ดวยในกรณีที่ตองแนบ 

 

ผูทําวิจัย ตองนําชุดเอกสาร และ files words Proposal โครงรางการวิจัย 

ย่ืนเรื่องขออนุญาต ที่ สนง.ศูนยวิจัย ฯ ช้ัน 3 อาคารคุมเกลา ฯ ในวันเวลาราชการ   โทร. 2-7255 

 

เกี่ยวกับ เอกสาร RC-FO-003   

ในขอที่ 3 แหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จะหมายถึง Sponser ที่ใหการสนับสนุน เชน บริษัทยาตางๆ เปนตน  

             ถามีให แจงดวย ถาไมมี ก็พิมพวา ไมม ี

 

ในขอที่ 8 งบประมาณและแหลงทุน จะหมายถึง การขอรบังบประมาณสนับสนุน จาก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

หมายเหตุ 

        *** ตนสังกัด หมายถึง หนวยงานของผูทําวิจัย เชน กองกุมารเวชกรรม/ กองศัลยกรรม ฯลฯ 

     *** ใบบันทึกขอความ ขออนุญาตทําการวิจัย (รหสัเอกสาร RC-FO-001)  

                และใบบันทึกขอความ ขอรับการรบัรองจริยธรรมการทําวิจัย (รหสัเอกสาร  RC-FO-002)  

                เลขท่ีหนังสือ จะตองไมเปนตัวเลขเดียวกัน 

 

รายละเอียด สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักงาน ศูนยวิจัยฯ ชั้น ๓ อาคารคุมเกลา โทร. 2-7255 

 

 



                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ                       RC-FO-019                   

                                 ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐคิดคนทางการแพทย                 ปรับปรุง : ก.ค. 61 

                                                          
                       หลักเกณฑการขอรับสนับสนุน การทําวิจัย จาก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

สนง.ศูนยวิจัยฯ โทร.2-7255 

๑. หลักเกณฑท่ัวไป 

    ๑.๑ ผูขอรับการสนับสนุนจะตองเปนผูทําวิจัยหลัก และ นิสิตแพทย แพทยประจําบาน ขาราชการ หรือ 

บุคคลากรอื่นๆ ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

    ๑.๒ เปนการทําวิจัย ภายใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปนสถานทีห่ลกั 

    ๑.๓ เปนงานทําวิจัยทีผ่านการอนุมัติ จาก คณก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แลว 

    ๑.๔ ในการเบิก-จาย ใหเปนไปตามขอกําหนดของ คณก.ศูนยวิจัย ฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

 

๒. รายการท่ีสามารถขอรับการสนับสนุน 

ลําดับ รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน หมายเหตุ 
๑. คาวิเคราะหขอมลู เปนคาดําเนินการวิจัย ที่รวมถึง 

คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน  
คาถายเอกสาร คาวิเคราะหขอมลู 
คากระดาษ 
 

ไมเกิน ๘,๐๐๐บาท
ตอ ๑ งานวิจัย 

 

๒. คาเก็บ/ บันทกึขอมลูงานวิจัย เปนงานวิจยัที่มีการบันทึกขอมลู 
จากเวชระเบียน ในปริมาณมาก หรือ 
ตองมีการคนหาขอมลูจาก 
เวชระเบียนผูปวย จํานวนมาก หรือ 
คาจาง จนท.ทําแบบสอบถาม 
ตามจํานวนแบบสอบถาม 
(ถามผูปวย) 

แฟมละ ๒๐บาท 
ทั้งน้ีไมเกิน  
๔,๐๐๐บาท  
ตอ ๑ งานวิจัย 

 

๓. คาตรวจทางหองปฏิบัติการ และ
การตรวจทางรังส ีภายใน  
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  
คายาและคาเวชภัณฑ ท่ีมี
จําหนายใน รพ.ภูมพิลอดุลยเดช 
 

คํานวณปริมาณที่ตองใช และ 
ใชอัตราคาตรวจ คายา  
ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  

ตามที่มีการบันทกึ 
ขอตรวจจริง 

 

๔. คาตรวจ และคาเวชภัณฑ อื่นๆ  
ที่ ไมมี ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

มีใบเสนอราคา ที่ไดรบัการพิจารณา 
ดานราคา ที่เหมาะสม แลว 
 

ตามที่ใชจายจริง 
และไมเกินวงเงิน 
ที่ไดรับอนุมัติ 
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                              ตัวอยาง การเขียน ของบประมาณฯ 
 
 

ศูนยวิจัยฯ จะสนับสนุนคาใชจายในการทําวิจัย ตามรายการ ดังน้ี 

๑. คาวิเคราะหขอมลู    ๘,๐๐๐ บาท 

๒. คาใชจาย ทางหองปฏิบัติการ  ( LAB ภายในโรงพยาบาล)  

๓. คาใชจาย ในการสงตรวจ LAB หรือ ซื้ออปุกรณ ภายนอกโรงพยาบาล 

 

 
 

ตัวอยาง การเขียน ของบประมาณฯ 

งบประมาณที่ขอรบัการสนับสนุน ทั้งหมด ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน)  ดังน้ี 

๑. คาวิเคราะหขอมลู    ๘,๐๐๐ บาท 

๒. คาใชจาย ทางหองปฏิบัติการ  ( LAB ภายในโรงพยาบาล)  

คาตรวจ CXR ครั้งละ ๒๐๐บาท X ๒ครั้ง/คน X ๖๐คน เปนจํานวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 

 

รายการตรวจตางๆ กอง/หนวยงานที่เกี่ยวของ รหัสกิจกรรม 
ตัวอยาง   CXR กรส. 0902 

   
   

 

 

 

 

หมายเหตุ 

กรณี ขอ ๓. คาใชจาย ในการสงตรวจ LAB หรือ ซือ้อุปกรณ ภายนอกโรงพยาบาล 

ผูทําวิจัย ตองสํารองเงินจายไปกอน และจะตองดําเนินการเองทั้งหมด แลวนําใบเสร็จรับเงินตัวจริง มาเบิก 

หลงัจากจบงานวิจัยแลว 

 


