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บทคัดย่อ
 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนานักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1) ทราบสภาพการทำวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2) ทราบความต้องการในการพัฒนา งานวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3) ทราบรูปแบบการพัฒนานักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
  (1) นักวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขา 
วิชาคณิตศาสตร์มีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปีมีประสบการณ์ทำงานวิจัย จำนวน 2-5 เรื่อง 
ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย
  (2) นักวิจัยต้องการให้พัฒนาการวิจัยโดยจัดอบรมเสริมประสบการณ์พัฒนาทักษะ
การทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยชุมชน และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย ต้องการที่ปรึกษางานวิจัยเมื่อมีปัญหาการวิจัยต้องการ 
ให้จัดหาแหล่งทุนวิจัย
  (3) รูปแบบการพัฒนานักวิจัย โดยจัดอบรมด้านการทำวิจัยสม่ำเสมอและจัดสรร
งบประมาณที่เหมาะสมให้ทุกสาขาเท่าเทียมกันสร้างทีมวิจัย โดยให้นักวิจัยรุ่นใหม่เรียนรู้จาก
นกัวจิยัรุน่เกา่ ควรหาแหลง่ทนุใหอ้าจารยท์ีม่คีวามสนใจเขา้รว่มศกึษาและทำวจิยั และใหม้กีารสรา้ง 
นักวิจัยใหม่ในทุกโครงการ
คำสำคัญ : การพัฒนานักวิจัย / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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Abstract
 The purposes of this study were to:
 1) known the states of doing research of personal in Faculty of Science, 
Buriram Rajabhat University.
 2) Known the need for developing research works of personnel in Faculty 
of Science, Buriram Rajabhat University.
 3) Known the guidelines for developing researchers in Faculty of Science, 
Buriram Rajabhat University. The instruments used to analyze the data were 
questionnaires and constructive interview. The result of the study revealed that 
  (1) most researchers were female personnel from Computer and Mathematic
Programs who have less than five-year experience with 2-5 research topics, and 
they were co-researchers.
  (2) The researchers wanted to develop research work by conducting 
training course to develop research skill in Science and Community; to develop 
programs for analyzing data; to have advisers when they have problems and also 
wanted to get research allocation.
  (3) The guidelines for developing researchers were to regularly provide 
them research training courses; to equally allocate budget to all programs; to form 
a new research staff and to get them learn from senior researchers; to provide 
scholarships to personnel who are interested in doing research and to form new 
researchers for all projects.
Keyword : Developing researchers/ Faculty of Science, Buriram Rajabhat University
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บทนำ
 สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นสังคมที่ไร้
พรมแดน เนือ่งจากมกีารไหลเวยีนไดอ้ยา่งอสิระ
ของข้อมูล ข่าวสาร คน เงิน สินค้าและ 
ธุรกรรมต่างๆ ระหว่างประเทศ ทำให้เกิดผล
กระทบทั้ งด้ านบวกและด้ านลบต่อทุกๆ
ประเทศทัว่โลก ทัง้นีค้วามรนุแรงของผลกระทบ 
ขึ้นอยู่กับสถานภาพและความสามารถของ 
ประเทศเหลา่นัน้ ผลในดา้นบวกของโลกาภวิตัน ์
คือ โอกาสในการได้รับการลงทุนจากบรรษัท
ต่างชาติมากขึ้น ทั้งในด้านการเป็นฐาน 
การผลิตและฐานการวิจัยและพัฒนา ทำให้
ประเทศสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่
การผลิตและการวิจัยของโลกกระตุ้นให้เกิด
การสร้างนวัตกรรม สินค้าและบริการจาก 
เทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผลทางลบได้แก่ 
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ อาชญากรรมข้ามชาติ 
การระบาดของโรคอุบัติใหม่ การเคลื่อนย้าย
อุตสาหกรรมท่ีมีมลพิษไปสู่ประเทศท่ีด้อยใน
การกำกับดูแล การกีดกันทางการค้าโดยอาศัย
เทคโนโลยี ดังน้ันผลของโลกาภิวัตน์ คือความเส่ียง 
ความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ และ 
สังคมโลก การเตรียมความพร้อมโดยการสร้าง 
ความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจและสังคมให้
สามารถรับกระแสโลกาภิวัตน์ถือเป็นความจำเป็น
อย่างเร่งด่วน ซึ่งระบบเศรษฐกิจและสังคมจะ 
เขม้แขง็กต็อ่เมือ่มรีะบบบรหิารจดัการความรูท้ี่
มพีลวตั สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง 
ได้อย่างเท่าทัน รู้จักเลือกรับความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ค่านิยมจากภายนอกและสร้างภูมิคุ้ม
กนัใหก้บัสงัคม และสามารถพฒันาความรูใ้หม ่

จากการวิจัยเพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศ
(ฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ. 2551 : 9)
 ในยุคโลกาภิวัตน์ กระแสการแข่งขันใน
การผลติเพือ่ใหไ้ดส้นิคา้จำนวนมากทีม่คีณุภาพ
มาตรฐานและราคาถกูกำลงัมคีวามสำคญัลดลง
เนื่องจากการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน
ในโลกมีปริมาณสูงเกินความต้องการของ
ประชากรโลก และมีมูลค่าเพิ่มในการผลิตต่ำ
สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจึงจำเป็นต้องเป็น
สินค้าที่มีนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบ 
ความสวยงาม ความสะดวกในการใช้  
ความคงทนปลอดภัย และสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีท่ีเหนือกว่ากระแสการแข่งขันดังกล่าว
ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเลื่อนชั้นจากการ
รับจ้างผลิตสินค้าตามสั่งเป็นการผลิตสินค้าที่ 
ออกแบบเอง และเทคโนโลยจีำเพาะผลติภณัฑ ์
ที่เหนือกว่าคู่แข่ง จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้สูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ชาตร ีศรไีพพรรณและคณะ. 2551 : 7) มทีกัษะ
และความสามารถในการศึกษาค้นคว้าส่ิงแปลกๆ
ใหม่ๆ หรือสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย แต่ปัจจุบัน
บคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันายงัอยูใ่นระดบั
ทีต่ำ่ คอืมเีพยีง 5.9 คนตอ่ประชากร 10,000 คน
ซึง่ยงันอ้ยกวา่ประเทศเพือ่นบา้นอยา่งมาเลเซยี
หรือสิงคโปร์ จากความเป็นมาและปัญหา
ดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงต้องการหารูปแบบ
การพัฒนานักวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การนำไปใช้พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและ
หาทางเพ่ิมนักวิจัยจากบุคลากรประจำการ
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ในหน่วยงานทางการศึ กษากรณีศึ กษา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 การวิจัยเป็นภารกิจหลักอันหนึ่งของมหา 
วิทยาลัยนี้ที่จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ
การเรยีนการสอนและบรกิารวชิาการแกส่งัคม
ทอ้งถิน่ ขณะนีค้ณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัมกีาร
ตื่นตัวเรื่องการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น แต่โดย
ภาพรวมยังมีเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากนัก และผลงาน
วิจัยที่ได้ยังไม่ค่อยปรากฏในสื่อต่างๆ มากนัก 
ส่งผลให้ ก.พ.ร. ด้านงานวิจัยยังต่ำ ดังนั้นผล
ที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นตัวชี้บ่งถึง ความต้อง 
การสภาพ และรปูแบบทีเ่หมาะสมในการพฒันา 
นักวิจัยของคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือทราบสภาพการทำวิจัยของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. เพือ่ทราบความตอ้งการในการพฒันา 
งานวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3. เพื่อทราบรูปแบบการพัฒนานักวิจัย 
ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์

ระเบียบวิธีวิจัย
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยในครั้ งนี้  
ประกอบด้วยคณาจารย์ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์อัตราจ้าง 
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ปกีารศกึษา 2552 
จำนวน 68 คน การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล
เกีย่วกบัสถานภาพ ความตอ้งการในการพฒันา 
ตนเองของคณาจารย์ ฯ และศักยภาพ
ในด้านการทำงานวิจัยและเก็บข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับรูป
การพัฒนานักวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลของข้อคำถาม
ปลายปดิโดยใชโ้ปรแกรมสำเรจ็รปูทางสถติโิดย
แจกแจงความถี่หาค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน ในกรณีที่เป็นคำถามปลายเปิด 
ทำการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา (Content Analysis)
โดยรวมประเด็นเข้าด้วยกัน ข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้นำมาสรุปจัดประเด็น
คำตอบเข้าด้วยกันและนำเสนอผลการวิจัย
แบบพรรณา

ผลการวิจัย
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนานักวิจัยใน 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์
สรุปผลการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้
 1. สถานภาพของนักวิจัยและสภาพ
การทำวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 1.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
เพศหญิง สังกัดสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และสาขาวชิาคณติศาสตรร์อ้ยละ 28.6 และ 17.1
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ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโทและมีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 5 ปี มีตำแหน่งอาจารย์ 
 1.2 อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์  
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานวิจัย จำนวน 
2-5 เรื่อง รองลงมาทำวิจัยจำนวน 1 เรื่อง
อาจารย์ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทำวิจัย โดยเป็นผู้ร่วมวิจัย 
รองลงมาเคยเป็นที่ปรึกษางานวิจัย และ 
ส่ ว นใ หญ่ ก ำ ลั ง ท ำ ง าน วิ จั ย ใ นปั จ จุ บั น 
จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งเป็นหัวหน้างานวิจัย 
และทำวิจัยสำเร็จแล้วจำนวน 1 เรื่อง 
รองลงมาทำวิจัยสำเร็จแล้ว จำนวน 3 เรื่อง
 1.3 อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ทำการวิจัยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางมีความสามารถในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มลูดว้ยเทคนคิวธิตีา่งๆ (การสังเกต 
การทดสอบ การทดลอง ฯลฯ) เป็นอันดับ 1 
รองลงมา ไดแ้ก ่มคีวามสามารถ ในการเลอืกใช ้
เครือ่งมอืใหเ้หมาะสมกบัการวจิยั (แบบสอบถาม 
อปุกรณท์ดลอง เปน็ตน้) และ มคีวามสามารถใน
การใหค้ำปรกึษานกัวจิยัหรอืนกัศกึษา ตามลำดบั
 2. ความต้องการในการพัฒนางานวิจัย 
ของนักวิจัย 
 2.1 จัดอบรม เสริมประสบการณ์ และ
พัฒนาทักษะการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และงานวิจัยชุมชน
 2.2 จัดอบรมและพัฒนาทักษะการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปวิ เคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
ที่ทันสมัย
 2.3 ควรจัดหาวิทยากรให้ความรู้อย่าง 
สมำ่เสมอ และเปน็ทีป่รกึษาเมือ่มปีญัหาการวจิยั

 2.4 จัดให้ได้พบกับนักวิจัยมืออาชีพ
 2.5 ศึกษาดูงานด้านการทำวิจัย
 2.6 ฝึกอบรมการเขียนบทความทางการวิจัย
 2.7 ต้องการให้จัดหาแหล่งทุนวิจัย
 2.8 ให้คำแนะนำเกี่ ยวกับแหล่ งทุน 
ข้อมูลหรือแหล่งค้นคว้าต่างๆ ทั้งในและ 
ต่างประเทศได้อย่างสะดวก
 3. รปูแบบการพฒันานกัวจิยัของนกัวจิยั
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3.1 จัดอบรมด้านการทำวิจัยสม่ำเสมอ
และจดัสรรงบประมาณทีเ่หมาะสมใหท้กุสาขา
เท่าเทียมกัน
 3.2 สร้างทีมวิจัย โดยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ 
เรียนรู้จากนักวิจัยรุ่นเก่า มีการพัฒนานักวิจัย 
กับเครือข่ายหรือสมาคมวิจัยต่างๆ เช่น 
โครงการต้นกล้านักวิจัย 
 3.3 จัดหาแหล่งทุนให้อาจารย์ท่ีมีความสนใจ
เข้าร่วมศึกษาและทำวิจัย และให้มีการสร้าง 
นักวิจัยใหม่ในทุกโครงการ
 3.4 เพิ่มงบประมาณการวิจัยให้มากขึ้น 
เพื่อดึงดูดความสนใจ
 3.5 ส่งนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย
หรือสมาคมวิจัยต่างๆ เช่น ต้นกล้านักวิจัย
 3.6 จัดให้มีรูปแบบที่ค้นคว้าวิจัยร่วมกับ
ท้องถิ่น และสามารถแข่งขันกับงานวิจัยใน 
ระดับนานาชาติได้

อภิปรายผล
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนานักวิจัยใน 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์
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สามารถนำข้อค้นพบที่สำคัญมาอภิปราย
3 ประเด็น ดังนี้
 1. คุณลักษณะของนักวิจัยและสภาพ 
การทำวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มีประเด็นอภิปรายผล คือ
 (1) อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ท่ีทำ 
วิจัยส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท และมีประสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปี สาเหตุอาจเนื่องมาจาก 
ปจัจบุนัอาจารยร์ุน่ใหม่ๆ  ทีม่าทำงานสายผูส้อน 
ให้มหาวิทยาลัย ต้องการค้นคว้าทดลอง 
เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ ในการประกอบการสอน 
ต้องการพัฒนาตนเอง และนำผลไปใช้ในการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 (2) อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ทำงานวิจัย จำนวน 2-5 เรื่อง 
โดยเป็นผู้ร่วมวิจัย เนื่องจากผู้ให้ทุนทำวิจัย
ในปัจจุบันเน้นงานวิจัยกลุ่มเพื่อให้เกิดนักวิจัย
รุ่นใหม่และเกิดความหลากหลายทางความคิด
อันจะนำไปสู่วิทยาการใหม่ๆและการวิจัยที่มี
พี่เลี้ยง (mentoring) เป็นวิธีการพัฒนา 
นกัวจิยัทีม่รีุน่พีใ่หค้ำแนะนำ ใหค้วามชว่ยเหลอื 
(กรวิกา ชูพลสัตว์. 2545 : 17) ทำให้นักวิจัย 
ใหม่เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้เกิดความ 
เข้มแข็งทางวิชาการขึ้น
 (3) อาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ ่
มีประสบการณ์ทำวิจัย อาจารย์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำการวิจัย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความสามารถ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยเทคนิควิธีต่างๆ 
(การสังเกต การทดสอบ การทดลอง ฯลฯ) 
เปน็อนัดบั 1 เนือ่งจากอาจารยค์ณะวทิยาศาสตร ์

ส่วนใหญ่มีความถนัดทางการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการณ์ทำการทดลอง กับสิ่งของ 
หรือสิ่ งมีชี วิติมากกว่ างานวิจั ย เชิ งพื้นที่  
ที่ศึกษากับมนุษย์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือ
คณะวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องให้ความสำคัญ
และให้การสนับสนุนการเสริมประสบการณ์
การวิจัย เชิ งพื้นที่ เพื่ อให้ เกิดนักวิจัยใหม่
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิโรจน์ ผลพันธิน
(2547. บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบ
การบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 
พบว่า ปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยเชิงคุณภาพ
 2. ความต้องการในการพัฒนางานวิจัย 
ของบุคลากร มีประเด็นอภิปรายผล คือ
 ใหค้ำแนะนำเกีย่วกบัแหลง่ทนุ ขอ้มลูหรอื 
แหล่งค้นคว้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ 
อยา่งสะดวก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศโิรจน ์
ผลพนัธนิ (2547 : บทคดัยอ่) ทำการวจิยัเรือ่งรปู 
แบบการบรหิารงานวจิยัของสถาบนัอดุมศกึษา
พบว่า นักวิจัยยังประสบปัญหาการเช่ือมโยงข้อมูล
ขา่วสาร ทนุการวจิยั และการเขา้รว่มโครงการ 
ระดับชาติของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่าง
ไม่ทั่วถึงและเท่าเทียม
 3. รูปแบบการพัฒนานักวิจัยของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มีประเด็นอภิปรายผล 
คือ รูปแบบการพัฒนานักวิจัยของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ คือ สร้างทีมวิจัย โดยให้
นักวิจัยรุ่นใหม่ เรียนรู้ จากนักวิจัยรุ่น เก่า
เนื่องจากนักวิจัยรุ่นเก่าเป็นผู้มีประสบการณ์
และอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักวิจัยได้ 
คอื จดัอบรมดา้นการทำวจิยัสมำ่เสมอ เนือ่งจาก 
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การจัดอบรมเป็นกระบวนการที่พัฒนาคน 
พัฒนางานได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนส่วนใหญ่จัดทำเพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร

ต้นนéำ
1. จัดอบรมหลักการทำวิจัย
2. จัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ
3. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
4. หาทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะãนการนำäปãª้
 มีข้อเสนอแนะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์
ในการบริหารจัดการ “รูปแบบการ พัฒนา
นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภฏับรุรีมัย”์ คอื การบรหิารจดัการแบบตน้นำ้ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังแผนภาพข้างล่าง

กลางนéำ
1. นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยต่อผู้เชี่ยวชาญ
2. การเขียนรายงานความก้าวหน้า
3. โครงการคลินิกนักวิจัย

ปลายนéำ
1. นำเสนอรายงานการวิจัย
2. การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. โครงการเขียนบทความวิจัย
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