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รายงานฉบับสมบูรณ์
งบประมาณปี 2561
โครงการป้ องกันและชะลอโรคไตเรื้ อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คาอธิ บายการจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
รูปแบบรายงานประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ส่วนประกอบตอนต้น
1. หน้าปก ระบุช่อื เรื่องเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ ชื่อผูว้ จิ ยั
2. ปกใน เหมือนหน้าปก ระบุช่อื ผูว้ จิ ยั ทัง้ คณะ
3. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
4. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract)
5. สารบัญ (Table of Contents)
6. บัญชีตาราง (List of Tables)
7. บัญชีภาพประกอบ (List of Illustrations)
2. ส่วนประกอบเนื้ อเรือ่ ง
1. บทนา (Introduction) กล่าวถึงความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ตัวชีว้ ดั โครงการ
4. วิธดี าเนินการวิจยั (กล่าวถึงรายละเอียดเกีย่ วกับวิธดี าเนินการวิจยั )
5. ผลการดาเนินงาน (ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ทงั ้ หมด)
6. สรุปผลงานการดาเนินโครงการทัง้ หมดทีไ่ ด้ดาเนินการมาแล้วจนถึงปั จจุบนั (ไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4)
7. (แสดงข้อมูลทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่ายอาจเสนอข้อมูลในลักษณะ รูปกราฟ ตาราง ประกอบด้วย (ถ้ามี)
8. ตารางแสดงความก้าวหน้าของโครงการ ณ ช่วงรายงานเมื่อเทียบกับแผนการดาเนินงานทัง้ โครงการ
9. งานสาเร็จตามเป้ าหมายทีเ่ สนอไว้หรือไม่ (ถ้าไม่เพราะเหตุใด)
10. ปั ญหาและอุปสรรค
11. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ กรณีมปี ั ญหา/อุปสรรค
12. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน)
13. ความต้องการสนับสนุนจากโครงการ CKDNET เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามแผน
14. กาหนดเวลาทีจ่ ะส่งหลักฐานการส่งตีพมิ พ์ในวารสารทีอ่ ยู่ในฐาน SCOPUS/SCI ทีม่ ี SNIP/impact factor
3. ส่วนประกอบตอนท้าย
1. บรรณานุกรม (Bibliography)
2. ภาคผนวก (Appendix) ประกอบด้วย
2.1 manuscript หรือ reprint หรือบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์แล้ว
2.2 รายละเอียดเกีย่ วกับการนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้อนั ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด ดังนี้
2.2.1 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
(โปรดระบุประเภทโดยใส่ เครื่องหมาย �)
� การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
� การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
� การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ
� การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
คำชี้แจงเพิม่ เติ ม
การนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์มาใช้อนั ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงว่าได้มกี ารนาผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะทีร่ ะบุไว้ในรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึง
การนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ มีดงั นี้

1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม) การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจยั เพือ่ ต่อยอด
โครงการวิจยั เป็นต้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทสี ่ ร้างองค์ความรูแ้ ก่สาธารณชนในเรือ่ งต่างๆ เช่น องค์ความรูใ้ น
ด้านศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถชี วี ติ แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ ึ ของประชาชน อันเป็นผลมาจากการนาข้อความรูจ้ ากการวิจยั ไปใช้เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เช่น งานวิจยั เชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการนาผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ ๆ
ไปเป็นข้อมูลส่วนหนึง่ ของการประกาศใช้กฎหมายหรือมาตรการต่างๆ ในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
4. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจยั และ/หรืองานสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซงึ ่ ก่อให้เกิดรายได้
ตามมา

2.2.2 หลักฐานทีป่ รากฏชัดเจนถึงการนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ เช่น
- Course syllabus
- ภาพถ่าย (โปรดระบุ วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม)
- หนังสือ ตารา (โปรดระบุหน้าทีน่ าไปใช้-อ้างถึง)
- อื่นๆ
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