
 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า 

กรมควบคมุโรค เป็นกรมวชิาการทีมุ่ง่เนน้การพัฒนางานวชิาการดา้นการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุ

โรคใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ซึง่กระบวนการทีส่ าคัญในการขบัเคลือ่นการพัฒนา

งานวชิาการของกรมฯ นัน้ ตอ้งอาศัยการวจัิยและพัฒนาเป็นหลัก อกีทัง้กรมฯ ยงั ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ

พัฒนางานวจิัย และงานวชิาการ  เพือ่ก าหนดกรอบการวจิัย ตามภารกจิกรมฯ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

ระดับชาตแิละระดับกระทรวง โดยมเีป้าหมายในการพัฒนางานวจิัย  สรา้งบคุลากรดา้นการวจิัยอยา่งเป็น

ระบบและตอ่เนือ่ง สามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจัิยไปใชป้ระโยชนต์อ่ประชาชนอยา่งเป็นรปูธรรม            

และเชือ่มโยงความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจัิยไปสูน่โยบายสาธารณสขุ  และแตง่ตัง้คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย 

กรมควบคมุโรค เพือ่กลั่นกรองงานวจัิย ปกป้องสทิธสิวัสดภิาพของผูถ้กูวจัิย เกดิผลงานวจัิยทีม่คีณุภาพ            

ซึง่ผลงานวจัิยทีไ่ด ้สามารถเป็นตน้แบบและแนวทางในด าเนนิงานดา้นการป้องกนัควบคมุโรคใหก้บัทกุภาค

สว่นทีรั่บผดิชอบงาน ตลอดจนใหม้เีวทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หแ้กนั่กวจัิยของกรมควบคมุโรค รวมถงึการ

ตรวจเยีย่มและนเิทศโครงการวจิัยเพือ่เป็นการตดิตามประเมนิผลโครงการวจิัยใหไ้ดค้ณุภาพตามทีต่ัง้ไว ้

 
  เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนางานวจิัยและพัฒนานักวจิัยของกรมควบคมุโรคอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ดา้นรปูแบบใน

การบรหิารจัดการโครงการวจิัย และดา้นผลงานวจิัยทีม่คีณุภาพ โดยการด าเนนิการของคณะกรรมการพัฒนา

งานวจัิยและงานวชิาการ และคณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยกรมควบคมุโรค ซึง่จะก าหนดกรอบและ

กลั่นกรองงานวจิัย ด าเนนิการตรวจเยีย่ม/นเิทศตดิตามประเมนิผลโครงการวจิัย พัฒนานักวจิัย และ

ผูป้ฏบิตังิานดา้นการบรหิารงานวจิัยและพัฒนา ของกรมฯใหส้ามารถเขา้ใจกระบวนการ บรหิารงานวจิัยและ

การจัดท าโครงการวจิัยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ส านักจัดการความรูใ้นฐานะเลขานุการคณะกรรมการทัง้ 2 คณะจงึได ้

จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน เรือ่ง กระบวนการบรหิารงานวจิัยและพัฒนา กรมควบคมุโรค ขึน้ เพือ่ประโยชนใ์น

การด าเนนิการพัฒนางานวจิัยของกรมฯ ตอ่ไป 

 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพือ่ใหม้กีารพัฒนางานวจิัย และมกีระบวนการบรหิารจัดการงานวจิัยและพัฒนาทีม่คีณุภาพ 

1.2 เพือ่ใหผู้รั้บผดิชอบการบรหิารงานวจิัยระดับกรมฯ สามารถมองเห็นภาพรวมของการท างานและ

เขา้ใจขัน้ตอนตา่งๆ ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.3 เพือ่ใหนั้กวจิัยทราบขัน้ตอน หลักเกณฑ ์และแนวทางในการเสนอโครงการวจิัยตามแผนงานวจิัย

ประจ าปี  

 

 

 

 

คูม่อืการปฏบิตังิาน 

เรือ่ง กระบวนการบรหิารงานวจิัยและพัฒนา กรมควบคมุโรค 

ปีงบประมาณ 2558 
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2. ขอบเขต (Scope) 

 กระบวนการบรหิารงานวจิัยของกรมควบคมุโรคในภาพรวมของกรมฯ ทีด่ าเนนิการกบัหน่วยงานและ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิัยภายในกรมฯ แสดงกระบวนงานยอ่ย  5 กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงกนั โดยกระบวนงาน

ยอ่ยทีก่ าหนดเป็นงานทีส่ านักจัดการความรู ้เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนางานวจัิยและวชิาการ และ 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย กรมควบคมุโรค ทัง้ 2 คณะ ท าหนา้ทีเ่ป็นแกนในการบรหิารงานวจัิย ซึง่

ผูรั้บผดิชอบและผูเ้กีย่วขอ้งหลักในกระบวนการนีจ้ะมทีัง้หน่วยงานภายในและภายนอกกรมฯ  

 

กลุม่เป้าหมายของการจัดท าคูม่อืนีไ้ดแ้ก่  ผูบ้รหิารภายระดับกรม ผูรั้บผดิชอบการบรหิารงานวจิัย

ระดับกรม ผูบ้รหิารหน่วยงานสงักดักรมฯ และนักวจัิยภายในกรมฯ รายละเอยีดดังกรอบกระบวนการบรหิาร

งานวจิัย ดังนี ้
 

แผนภมูทิี ่1 กรอบภาพรวมกระบวนการบรหิารงานวจิัย กรมควบคมุโรค 

    กระบวนงาน             ผูร้บัผดิชอบ / ผูเ้ก ีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระบวนงานการจัดท า          

แผนงานวจิัย 

3. กระบวนงานการจัดสรร

งบประมาณ 

4. กระบวนงานการรับรอง

จรยิธรรมการวจิัย 

6. กระบวนงานการรายงาน

ก ากบัตดิตามและประเมนิผล 

1. อธบิดกีรมควบคมุโรค 

2. คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและวชิาการ กรม

ควบคมุโรค 

3. ส านักจัดการความรู  ้

4. หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) 

5. ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

 

1. อธบิดกีรมควบคมุโรค 

2. คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและวชิาการกรมฯ  

3. คณะท างานพจิารณากลัน่กรองกรอบอตัราคา่ใชจ้า่ย

ในการด าเนนิงานโครงการวจิัย 

4. กองคลงั/กองแผนงาน 

5. ส านักจัดการความรู  ้

6. หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) 

7. ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

8. ส านักงบประมาณ 

9. คณะกรรมาธกิารงบประมาณ 

 1. อธบิดกีรมควบคมุโรค 

2. คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย กรมฯ 

3. คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย นอกกรมฯ 

4. ผูท้บทวนโครงการ (reviewer)  

5. หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) 

6. ส านักจัดการความรู  ้

1. คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและวชิาการ  กรมฯ  

2. คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย กรมควบคมุโรค 

3. หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) 

4. กองแผนงาน 

5. ส านักจัดการความรู  ้

6. ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

7. กลุม่ตรวจสอบภายใน 

 

5. กระบวนงานการด าเนนิงาน

วจิัย 
1. นักวจัิยของหน่วยงานในสงักดักรมควบคมุโรค 

2. กองแผนงาน (ระบบ estimate)  

3. ส านักจัดการความรู  ้

 

 

2. กระบวนงานอบรม/พัฒนา

โครงรา่งงานวจิัย 

1. คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและวชิาการ กรมฯ  

2. ส านักจัดการความรู  ้

3. หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) 

4. ผูเ้ชีย่วชาญภายใน/ภายนอก กรมฯ 
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3. ค าจ ากดัความ (Definition) 

 คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั  หมายถงึ  คณะกรรมการทีม่หีนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลักในการ

ปกป้องสทิธแิละสวัสดภิาพของผูถ้กูวจัิย การทบทวนโครงรา่งการวจัิยของคณะกรรมการเป็นกระบวนการ

พจิารณาจรยิธรรมของงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยโ์ดยเพง่เล็งทีอ่ะไรถกู อะไรผดิ กรรมการจงึตอ้งพจิารณา

วา่ นักวจิัยควรท าอะไรและควรท าอยา่งไร โดยคณะกรรมการฯ สามารถพจิารณาจรยิธรรมงานวจิัยไดโ้ดย

อสิระ ปราศจากอคตอินัเนือ่งมาจากระบบงบประมาณการบรหิารจัดการ นักวจิัย สถาบนัวจิัย หรอืผูอ้ปุถัมภ์

การวจิัย (Sponsor) คณะกรรมการฯ มอี านาจใหค้วามเห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบโครงการวจิัยและมอี านาจ        

สัง่พักการวจัิย หรอืเพกิถอนใบอนุมตัโิครงการวจัิยทีอ่นุมตัไิปแลว้ หากพบวา่ นักวจัิยไมป่ฏบิตัติาม

โครงการวจัิยทีไ่ดรั้บการอนุมตั ิหรอืละเมดิสทิธขิองอาสาสมคัร หรอือาสาสมคัรมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้หรอืมี

การพบวา่การวจิัยกอ่ใหเ้กดิภยนัตราย 

คณะกรรมการพฒันางานวจิยัและงานวชิาการ  หมายถงึ คณะกรรมการทีม่หีนา้ที่ก าหนดกรอบ

การวจิัย เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ พัฒนากลไกเพือ่สง่เสรมิ 

สนับสนุนการด าเนนิงานวจิัย รวมทัง้สรา้งบรรยากาศองคก์รใหเ้หมาะสมกบัการด าเนนิงานวจิัย  

คณะท างานพจิารณากล ัน่กรองอตัราคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการวจิยั  หมายถงึ 

คณะท างานทีผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและวชิาการ กรมฯ เพือ่บรหิารงบประมาณ

ในการด าเนนิงานโครงการวจัิย ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละกรอบอตัราคา่ใชจ้า่ยทีก่ าหนดใหม้ี

ประสทิธภิาพคุม้คา่และเกดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 

หนว่ยงานในสงักดักรมควบคมุโรคทีท่ าวจิยั  หมายถงึ นักวจัิยในส านักวชิาการ สถาบนั  

ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่1 – 12  และกองบรหิาร ทีส่งักดักรมควบคมุโรค 

ระบบ estimates  หมายถงึ ระบบบรหิารจัดการงบประมาณ ทีก่องแผนงานจัดท าขึน้ โดยทกุ

หน่วยงานทีไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณประจ าปี (ทกุผลผลติ) จะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ            

รายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3,4) 

การนเิทศโครงการวจิยั  หมายถงึ การ เนน้ ดรูายละเอยีด ดา้นบรหิารจัด การโครงการวจิัย               
(บรหิาร เงนิ คน เวลา , บรหิารโครงรา่งวจิัย) เพือ่สนับสนุนใหผู้ว้จิัยสามารถด าเนนิการวจิัยไดถ้กูตอ้งตาม
ระเบยีบและด าเนนิการวจัิยไดเ้สร็จสิน้ทันเวลา ด าเนนิการโดยคณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและงานวชิาการ  
กรมควบคมุโรค 

การตรวจเยีย่มโครงการวจิยั  หมายถงึ การเนน้ดรูายละเอยีดดา้นตรวจสอบความถกูตอ้งในการ
ด าเนนิการวจิัยใหเ้ป็นไปตามหลักจรยิธรรมการวจิัย และความถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิัยของแตล่ะโครงการ  
ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย กรมควบคมุโรค 

ผูท้บทวนโครงการ (Reviewer) หมายถงึ  ผูท้บทวนและใหค้วามเห็นในการปรับแกไ้ขโครงรา่ง
การวจิัยทีเ่สนอประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย กรมควบคมุโรค 

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น หมายถงึ ผูท้ีใ่หค้วามคดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่การจัดท ากรอบงานวจิัย 
การอบรมนักวจิัย การพัฒนาโครงรา่งงานวจิัย การรายงานผลการวจิัย ( Full paper) ทีนั่กวจิัยท าแลว้เสร็จ 
ทัง้ภายในและภายนอกกรมฯ  

 
ชุดโครงการวจิยั หมายถงึ การเสนอการวจิัยในระดับแผนงาน ( research program) ประกอบดว้ย

โครงการวจิัย ( research project) หลายๆ โครงการ โดยมคีวามสมัพันธห์รอืสนับสนุนซึง่กนัและกนั                    

มลีักษณะบรูณาการ ( integration) ท าใหเ้กดิองคร์วม ( holistic ideology) เป็นการวจิัยทีเ่ป็นสหสาขา 

วชิาการ ( multi-disciplines) และครบวงจร ( complete set) โดยมเีป้าหมายทีจ่ะน าผลงานวจัิยไปใช ้

ประโยชนอ์ยา่งชดัเจน โดยการเสนอจะตอ้งใชแ้บบฟอรม์ของส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

คอืแบบเสนอแผนงานวจิัย (แบบ ว-1 ช) 

 โครงการวจิยั หมายถงึ การเสนอการวจิัยแบบโครงการเดีย่ว ( research project) โดยใช ้

แบบฟอรม์ของส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) คอื แบบเสนอโครงการวจิัย (แบบ ว-1ด) 
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4. ความรบัผดิชอบ (Responsibilities) 

ผูร้บัผดิชอบ หนา้ที ่

อธบิดกีรมควบคมุโรค อนุมตัแิผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของหน่วยงานและอนุมตัโิครงการวจิัย 
ทีเ่สนอของบประมาณประจ าปี 

คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและ
งานวชิาการ กรมควบคมุโรค  
(ค าสัง่กรมควบคมุโรคที่ 1527/2557 
ลงวนัที ่28 ตลุาคม 2557) 

(๑) ก าหนดกรอบการวจิัย เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานเฝ้าระวัง ป้องกนั 

ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ 

(๒) พัฒนาเครอืขา่ย และการจัดการงานวจิัยเพือ่วเิคราะห ์และประเมนิ

กระบวนการนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และบรกิารสาธารณสขุที่

ตอบสนอง หรอืมผีลกระทบตอ่การควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

(๓) จัดกลไกและโครงสรา้งส าหรับการวจัิยเพือ่พัฒนามาตรฐานการ

ควบคมุโรคส าหรับบคุคล และครอบครัวในสถานบรกิารสขุภาพ และการ

ด าเนนิการควบคมุโรคและภยัสขุภาพในระดับภมูภิาค และทอ้งถิน่ 

(๔)  พัฒนากลไกเพือ่สง่เสรมิ สนับสนุนการด าเนนิงานวจัิย รวมทัง้สรา้ง

บรรยากาศองคก์รใหเ้หมาะสมกบัการด าเนนิงานวจิัย 

(๕) ด าเนนิการอืน่ๆ  ตามทีอ่ธบิดมีอบหมาย 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย  
กรมควบคมุโรค   
(ค าสัง่กรมควบคมุโรคที่ 1529/2557 
ลงวนัที ่28 ตลุาคม 2557) 

(1) ปรับปรงุหลักเกณฑ ์และแนวทางในการพจิารณาการศกึษาวจัิยใน
คน ทีม่บีคุลากร กรมควบคมุโรคเป็นผูว้จิัยหรอืรว่มวจิัย และ/หรอืใช ้

สถานที ่อปุกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวกของกรมควบคมุโรคให ้
เป็นไปตามหลักสากล ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ด าเนนิการพจิารณาโครงรา่งการวจิัยตามหลักเกณฑ ์และแนวทางที่
ก าหนดไวต้ามขอ้ (1)    ใหเ้ป็นไปตามหลักสากล ระเบยีบ และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง  
(3) ตดิตามและตรวจสอบโครงการวจิัยทีม่บีคุลากรกรมควบคมุโรคเป็น
ผูร้ว่มวจิัย และ/หรอืใชส้ถานที ่อปุกรณ์ งบประมาณ หรอืสิง่อ านวยความ
สะดวกของกรมควบคมุโรค ทัง้โครงการทีไ่ดรั้บงบประมาณจากกรม
ควบคมุโรคและนอกกรมฯ 
(4) ใหม้อี านาจแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ/ คณะท างาน และผูท้บทวน
โครงการ (reviewer) ตามความจ าเป็น 
(5) ใหค้ณะกรรมการชดุนีม้วีาระการท างาน 3 ปี ตามเงือ่นไขขอ้ก าหนด
ของ FWA 
(6) รายงานผลการปฏบิตังิานและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการพัฒนา
งานวจิัยฯ ตามเวลาทีก่ าหนด 
(7) ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการพัฒนางานวจิัยฯ มอบหมาย 

คณะท างานพจิารณากลั่นกรอง
อตัราคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน
โครงการวจิัย  
(ค าสัง่กรมควบคมุโรคที ่1528/2557 

ลงวนัที ่28 ตลุาคม 2557) 

พจิารณา กลั่นกรอง คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการวจัิยใหม้คีวาม
เหมาะสมสอดคลอ้งกบักจิกรรมการด าเนนิงานโครงการเพือ่ใหก้ารใช ้

จา่ยเงนิงบประมาณเกดิประสทิธภิาพสงูสดุและเสนอผลการพจิารณาให ้
คณะกรรมการพัฒนางานวจัิยและวชิาการ กรมฯใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ
พจิารณาอนุมตังิบประมาณโครงการ 

ผูอ้ านวยการส านักจัดการความรู ้
กรมควบคมุโรค 

ปฏบิตังิานเป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและงานวชิาการ  / 
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย   

ผูท้บทวนโครงการ (reviewer) เป็นผูท้บทวนและใหค้วามเห็นในการปรับแกโ้ครงรา่งการวจิัยในการ
พจิารณารับรองจรยิธรรมการวจิัย 

หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย 

(นักวจิัย) 

ด าเนนิการวจิัยตามทีไ่ดเ้สนอโครงการไวต้ัง้แตต่น้ปีงบประมาณใหแ้ลว้
เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ใหค้วามคดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่การจัดท ากรอบงานวจิัย การอบรม
นักวจิัย การพัฒนาโครงรา่งงานวจิัย รายงานผลการวจิัย  (Full paper) ที่
นักวจิัยท าแลว้เสร็จ  

  

 



 5 

5. ข ัน้ตอนการปฏบิตั ิ(Procedure) 

 5.1 ผงักระบวนการ 

  5.1.1 ผงักระบวนการภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนงานการท าวจิยั* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    

 

     

     

     

     

     

ขัน้ตอนที ่1 จัดท า

แผนปฏบิตัริาชการ

ประจ าปี 

ขัน้ตอนที ่2 ด าเนนิการ

ตามแผนฯ 

ขัน้ตอนที ่3 รายงาน

การเปลีย่นแปลงการ

ด าเนนิงาน 

ขัน้ตอนที ่4 จัดท า

รายงานผลงานวจิัย 

  

5 

กระบวนงานการจดัท าแผนงานวจิยั 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
      

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนที ่1 จัดท ากรอบ

ทศิทางการวจิัยประจ าปี 

ขัน้ตอนที ่2 จัดท า

ขอ้เสนอโครงการวจิัย  

(concept paper) 

ขัน้ตอนที ่3 จัดท า

แผนงานวจิัยภาพรวม 

ขัน้ตอนที ่4 คัดเลอืก

โครงการ 

พ.ค.                                

(กอ่น 2 ปี 

งบประมาณ)  

ก.ค.-ต.ค. 
(กอ่น 2 ปี 

งบประมาณ) 

พ.ย. 
(กอ่น 1 ปี 

งบประมาณ) 

 

1 

ม.ีค/ต.ค. 
(กอ่น 1 ปี 

งบประมาณ) 

 

กระบวนงานการจดัการงบประมาณ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    

 

     

     

     

ขัน้ตอนที ่1 ก าหนด

กรอบอตัราคา่ใชจ้า่ย

งานวจิัย 

ขัน้ตอนที ่2 พจิารณา

จัดสรรงบประมาณ 

ขัน้ตอนที ่3 แจง้การ

โอนงบประมาณ 

ก.ค.-ก.ย.                                
(กอ่นปี 

งบประมาณ)  

ก.ย.-ต.ค.                                                                
(พรอ้มกับ EC

อนุมัต)ิ  

พ.ค.-ก.ย.                                
(ปีงบประมาณ)  

4 

(ระยะเวลา

การท าวจัิย

ประมาณ 12 

เดอืน  

(ยกเวน้

โครงการ

ตอ่เนือ่ง)

ขึน้อยูก่ับ

นักวจัิยวา่จะ

ก าหนดกรอบ

แนวคดิและ

วธิกีารศกึษา

อยา่งไร) 

  

ขัน้ตอนที ่5 รายงาน

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ม.ีค-พ.ค. 
(กอ่น 1 ปี 

งบประมาณ) 

 

ขัน้ตอนที ่4 รายงาน/

สรปุผล 

ต.ค.                                
(ไตสมาสแรกปี 

งบประมาณ)  

กระบวนงานการรายงานและตดิตามประเมนิผล 

            

            

            

            
           

 

            

ขัน้ตอนที ่1 รายงาน

ความกา้วหนา้โครงการ 

ขัน้ตอนที ่2 นเิทศและ

ตรวจเยีย่มโครงการวจัิย 

ขัน้ตอนที ่3 การจัดสง่

ผลงานวจิัยฉบบัสมบรูณ์ 

ขัน้ตอนที ่4 เผยแพร่

ผลงานวจิัย/ประเมนิผล 

6 

(ไตรมาสที ่2-3)  (ไตรมาสที ่1-4)  (ก.ย.-ธ.ค.)  

กระบวนงานการอบรม/พฒันาโครง
รา่งงานวจิยั 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนที ่1 จัดท า

แผนงานอบรม/พัฒนา

โครงรา่งงานวจิัย 

ขัน้ตอนที ่2 อบรม/

พัฒนาโครงรา่งฯ 

ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิผล

การด าเนนิงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 
(กอ่น 1 

ปีงบประมาณ)  

 พ.ค. 
(กอ่น 1 

ปีงบประมาณ)    

 ก.ย. 
(กอ่น 1 

ปีงบประมาณ) 

กระบวนงานการขออนมุตัจิรยิธรรม 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
      

 

ขัน้ตอนที ่1 ทบทวน

โครงรา่งทีเ่สนอขอ

อนุมตั ิ

ขัน้ตอนที ่2 พจิารณา

จรยิธรรมการวจิัย 

ขัน้ตอนที ่3 การอนุมตัิ

ใหด้ าเนนิโครงการวจิัย 

 

 ต.ค.-ก.ย. 
(ด าเนนิงานทัง้ปี) 

 

2 

3 

 ม.ิย.-ก.ย. 
(กอ่น 1 

ปีงบประมาณ) 

 ต.ค.-ก.ย. 

(ด าเนนิงานทัง้ปี) 
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5.1.2 ผงักระบวนงาน 

 
 

จดุเริม่ตน้/สิน้สดุ 
 

 
 

ขัน้ตอน/กจิกรรม 

 
 

จดุตัดสนิใจ 

 
 

การเชือ่มตอ่ 

 
 

ทศิทางการไหล 
ไป-กลับ 

ข ัน้ตอน คณะกรรมการ
พฒันางานวจิยั 

ส านกั

จดัการ
ความรู ้

(เลขาฯ) 

หนว่ยงานใน

สงักดักรมฯ ที่

ท าวจิยั 

(นกัวจิยั) 

อธบิดกีรม
ควบคมุโรค 

หนว่ยงานภายนอก
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส านกังานคณะกรรม 
การวจิยัแหง่ชาต ิ

(วช.) 

1. กระบวนงานการจดัท าแผนงานวจิยั 

ข ัน้ตอนที ่1 จดัท ากรอบทศิทาง 

การวจิยัประจ าปี(2 ปีลว่งหนา้):  

1.1.1 คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยฯ 
พจิารณาก าหนดแนวทางการจัดท า

กรอบค าถามงานวจิัย 
1.1.2 ส านักจัดการความเวยีนขอ

ค าถามจากผูเ้ชีย่วชาญและหน่วยงาน

ในและนอกสงักดั 
1.1.3 คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยฯ

และผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาคดัเลอืก
กรอบค าถามงานวจิัยใหส้อดคลอ้งกบั

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต,ิ นโยบายรัฐบาล, นโยบาย
กระทรวง, นโยบายของ                           

กรมควบคมุโรค 
1.1.4 เผยแพร่ประชาสมัพันธ ์ 

     

ข ัน้ตอนที ่2 จดัท าขอ้เสนอโครงรา่ง

การวจิยั (concept paper) : 
1.2.1 วช. แจง้กรมฯ (ส านักจัดการ

ความรู)้ ใหจ้ัดท าโครงร่างการวจิัย
เสนอขอด าเนนิการลว่งหนา้ 2 ปี 

 1.2.2 ส านักจัดการความรู ้แจง้

หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย 
(นักวจิัย) พรอ้มกบัสง่กรอบค าถาม

งานวจิัยประจ าปี 
 1.2.3 หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ า

วจิัย (นักวจิัย) จัดท าโครงร่างการวจิัย
ตามแนวทางการวจัิยฯและสง่โครงร่าง

การวจัิยโดยใชแ้บบฟอรม์ วช. ใหส้ านัก

จัดการความรู ้

     

ข ัน้ตอนที ่3 จดัท าแผนงานวจิยั

ภาพรวม: 

1.3.1 1.2) จัดท าขอ้เสนอการวจิัย

ประจ าปีลว่งหนา้ 2 ปีของหน่วยงานใน

สงักดักรมฯ สง่ วช. และบนัทกึขอ้มลู

ในระบบบรหิารงานวจิัยแหง่ชาต ิ

(nrpm pre-audit) (รวบรวม จัด

หมวดหมู ่จัดเกรด และสง่ วช.) 

1.3) จัดท าแผนงานวจิัยประจ าปี กอ่น

งบประมาณถัดไปในภาพรวมกรมฯ สง่

กองแผนงานเพือ่เสนอส านักงบ 

ประมาณ  

1.4)  จัดท าค าชีแ้จงตอ่

คณะกรรมาธกิาร/คณะอนุกรรมาธกิาร
ดา้นวจิัย พจิารณางบประมาณรายจา่ย

     

1. เอกสารอา้งองิ:  คูม่อืการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิัยของ

หน่วยงานภาครัฐทีเ่สนอของบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 ตามมตคิณะรัฐมนตรี (วช.) 

2. เอกสารอา้งองิที:่ คูม่อืเทคนคิการเขยีนโครงร่างการวจิัย

สง่ วช.  (ส านักจัดการความรู)้ 

 

 

No 

yes 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 

1.2.2 1.2.3 1.2.1 

1.3.1 

1.4.1 

1.3.1 

1.4.1 

เอกสารอา้งองิ: แนวทางการจัดท าและเสนอ

แผนงานวจิัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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จดุเริม่ตน้/สิน้สดุ 
 

 
 

ขัน้ตอน/กจิกรรม 

 
 

จดุตัดสนิใจ 

 
 

การเชือ่มตอ่ 

 
 

ทศิทางการไหล 
ไป-กลับ 

ข ัน้ตอน คณะกรรมการ
พฒันางานวจิยั 

ส านกั
จดัการ

ความรู ้

(เลขาฯ) 

หนว่ยงานใน

สงักดักรมฯ ที่

ท าวจิยั 

(นกัวจิยั) 

อธบิดกีรม
ควบคมุโรค 

หนว่ยงานภายนอก
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส านกังานคณะกรรม 
การวจิยัแหง่ชาต ิ

(วช.) 

ประจ าปีงบประมาณถัดไป ของสภา
ผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา 

ข ัน้ตอนที ่4 การคดัเลอืก

โครงการวจิยั:   
1.4.1 ส านักจัดการความรูร้วบรวม          

โครงร่างการวจิัยเสนอตอ่คณะกรรมการ
พัฒนางานวจิัยฯ พจิารณาใหค้ะแนน

ตามกรอบแนวทางการวจิัยของกรมฯ 
และจัดล าดบัความส าคญัโครงร่างวจัิย

ตามรูปแบบที ่วช.ก าหนด 

1.4.2 จัดประชมุคดัเลอืกโครงการวจิัย
ในปีถัดไป 

1.4.3 สรุปรายงานผล 

     

ข ัน้ตอนที ่5 รายงานผูเ้กีย่วขอ้ง:  
1.5.1 ส านักจัดการความรูร้วบรวม             

ขอ้มลูการคดัเลอืกโครงร่างการวจิัย 
1.5.2 แจง้หน่วยงานทีม่โีครงร่างการ

วจิัยทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกพรอ้ม

ขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุง 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เอกสารอา้งองิ:  คูม่อืการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิัย

ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่สนอของบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 ตามมตคิณะรัฐมนตรี (วช) 

2. เอกสารอา้งองิ: คูม่อืการใชง้านระบบบรหิารงานวจัิย

แหง่ชาต ิหรอื ระบบ NRPM 

 

 

2 



 8 

 
 

จดุเริม่ตน้/สิน้สดุ 
 

 
 

ขัน้ตอน/กจิกรรม 

 
 

จดุตัดสนิใจ 

 
 

การเชือ่มตอ่ 

 
 

ทศิทางการไหล 
ไป-กลับ 

ข ัน้ตอน คณะกรรม 
การพฒันา
งานวจิยั 

ส านกั
จดัการ
ความรู ้

(เลขาฯ) 

หนว่ยงานใน

สงักดักรมฯ 

ทีท่ าวจิยั 

(นกัวจิยั) 

กอง
แผนงาน 

หนว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส านกังาน 
คณะกรรม 
การวจิยั 
แหง่ชาต ิ
(วช.) 

ส านกั
งบประมาณ 

คณะ 
กรรมา         
ธกิาร 

2. กระบวนการอบรม/พฒันาโครงรา่งงานวจิยั 
ข ัน้ตอนที ่1 จดัท าแผนงานอบรม/

พฒันาโครงรา่งงานวจิยั 
2.1.1 ส านักจัดการความรูป้ระชมุทมีงาน

เพือ่จัดท าแผนงานอบรมนักวจิัยประจ าปี  

2.1.2 ประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้งในการ
จัดอบรม (สถานที ่วทิยากร หน่วยงาน

และนักวจิัย) 

       

ข ัน้ตอนที ่2 การอบรมพฒันาโครง

รา่งงานวจิยั 

2.2.1 ส านักจัดการความรูจั้ดท า
หลกัสตูรการอบรม 

2.2.2 ส านักจัดการความรูป้ระชมุทมีงาน
เพือ่มอบหมายงานในการจัดอบรม 

2.2.3 ส านักจัดการความรูด้ าเนนิการจัด

อบรมพัฒนาโครงร่างงานวจิัย  

       

ข ัน้ตอนที ่3 ประเมนิผลการ

ด าเนนิงาน 

2.3.1 ส านักจัดการความรูป้ระเมนิผล
การอบรมเพือ่ปรับปรุงในปีถัดไป 

       

2. กระบวนงานการจดัสรรงบประมาณ 

ข ัน้ตอนที ่1 เสนอของบประมาณ 
2.1.1 วช.แจง้ผลการพจิารณา

โครงการวจัิยมาทีส่ านักจัดการความรู ้
พรอ้มสง่ไปทีส่ านักงบประมาณ  

2.1.2 ส านักจัดการความรูแ้จง้ผลไปที่

กองแผนงานเพือ่เตรยีมการเสนอค าขอ
งบประมาณ 

2.1.3 ส านักงบประมาณประสานขอ้มลู
กบักองแผนงานเพือ่จัดท าขอ้มลูเสนอ

คณะกรรมาธกิาร 

2.1.4  กองแผนงานประสานส านัก
จัดการความรู ้เตรยีมขอ้มลูและเขา้ร่วม

ชีแ้จงตอ่คณะกรรมาธกิาร 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

ข ัน้ตอนที ่2 พจิารณาจดัสรร

งบประมาณ 
2.2.1 ส านักงบประมาณแจง้วงเงนิ

งบประมาณวจิัยไปทีก่องแผนงาน  
2.2.2 กองแผนงานแจง้วงเงนิ

งบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรมาทีส่ านัก

จัดการความรู ้
2.2.3 ส านักจัดการความรูป้ระสาน

คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยพจิารณา
ปรับงบประมาณโครงการฯตามวงเงนิที่

ไดรั้บจัดสรร 
2.2.4 ส านักจัดการความรูแ้จง้กรอบ

รายชือ่โครงการวจัิยไปทีก่องแผนงาน 

พรอ้มแจง้หน่วยงานฯ  ใหข้ออนุมัติ

       

 

เอกสารอา้งองิ: เอกสารการเตรยีมขอ้มลูชีแ้จง

คณะกรรมาธกิารประจ าปี (กองแผนงาน) 

 

 

 

 

3 

 2.1.2 2.1.1 2.1.1 2.1.4 

2.2.1 2.2.2 2.2.3 

2.2.4 

2.2.3 2.2.3 

2.1.1 

2.1.2 2.1.2 

2.3.1 

2.2.1 



 9 

 
 

จดุเริม่ตน้/สิน้สดุ 
 

 
 

ขัน้ตอน/กจิกรรม 

 
 

จดุตัดสนิใจ 

 
 

การเชือ่มตอ่ 

 
 

ทศิทางการไหล 
ไป-กลับ 

ข ัน้ตอน คณะกรรม 
การพฒันา
งานวจิยั 

ส านกั
จดัการ
ความรู ้

(เลขาฯ) 

หนว่ยงานใน

สงักดักรมฯ 

ทีท่ าวจิยั 

(นกัวจิยั) 

กอง
แผนงาน 

หนว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส านกังาน 
คณะกรรม 
การวจิยั 
แหง่ชาต ิ
(วช.) 

ส านกั
งบประมาณ 

คณะ 
กรรมา         
ธกิาร 

โครงการดา้นจรยิธรรมวจิัยควบคูก่นัไป 

(ดรูายละเอยีดจากกระบวนงานที ่3) 

 

ข ัน้ตอนที ่3 จดัท าแผนปฏบิตั ิ

ราชการประจ าปี 

2.3.1 ส านักจัดการความรูแ้จง้รายชือ่
โครงการวจัิยใหห้น่วยงานในสงักดักรมฯ         

เพือ่จัดท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
ตามวงเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรร 

2.3.2 หน่วยงานฯ สง่แผนปฏบิตั ิ
ราชการฯ ไปทีก่องแผนงานเพือ่เสนอ

อธบิดลีงนาม อนุมัตแิผน 

2.3.3 กองแผนงานด าเนนิงานตอ่ตาม
กระบวนการจัดท าแผนฯ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เอกสารอา้งองิ: คูม่อืเงนิทองตอ้งรู ้

ส าหรับนักวจัิย (ส านักจัดการความรู)้ 

2. เอกสารอา้งองิ: แนวทางการจัดท า

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ             

(กองแผนงาน) 

 

 

 

3 

 2.3.1 2.3.2 2.3.3 
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จดุเริม่ตน้/สิน้สดุ 
 

 
 
ขัน้ตอน/กจิกรรม 

 
 

จดุตัดสนิใจ 

 
 
การเชือ่มตอ่ 

 
 
ทศิทางการไหล 

ไป-กลับ 
ข ัน้ตอน คณะกรรม 

การจรยิธรรม
การวจิยั 

ผูท้บทวน
โครงการ 

(reviewer) 

ส านกัจดัการ
ความรู ้

(เลขาฯ) 

หนว่ยงานใน
สงักดักรมฯ          
ทีท่ าวจิยั 
(นกัวจิยั) 

กอง
แผนงาน 

อธบิดกีรม
ควบคมุ

โรค 

กองคลงั 

3. กระบวนงานการขออนมุตัโิครงการและโอนเงนิงบประมาณ 
ข ัน้ตอนที ่1 ขออนุมตั ิ

โครงการดา้นจรยิธรรมการ
วจิยั:  

3.1.1 หน่วยงานในสงักดักรมฯ         
ทีท่ าวจิัย (นักวจิัย) สง่โครงร่าง

การวจัิยใหส้ านักจัดการความรู  ้

3.1.2 ส านักจัดการความรูส้ง่ใหผู้ ้
ทบทวนโครงการ (reviewer)  

ใหข้อ้คดิเห็นตอ่โครงร่างวจิัย 
3.1.3 ส านักจัดการความรูเ้สนอ

โครงร่างตอ่คณะกรรมการ
จรยิธรรมการ วจิัยฯ พจิารณา   

  

       

ข ัน้ตอนที ่2 ขออนุมตั ิ
โครงการเพือ่ด าเนนิการวจิยั  

3.2.1 เมือ่โครงการวจิัยไดรั้บ

อนุมัตดิา้นจรยิธรรมการวจิัย 
ส านักจัดการความรูจ้ะใช ้

เอกสารโครงร่างการวจิัยทีไ่ดรั้บ
อนุมัต ิเสนออธบิดลีงนามอนุมัติ

ใหด้ าเนนิการวจิัย  หากมกีาร
แกไ้ขขอ้มลูจากอธบิดสีง่กลบั

มาทีส่ านักจัดการความรู ้ 

3.2.2 ส านักจัดการความรู ้
ประสานแจง้หน่วยงานในสงักดั

กรมฯ ทีท่ าวจิัย (นักวจิัย) ให ้
ปรับแกไ้ขตามประเด็น และเขา้

สูร่ะบบการขออนุมัตเิดมิอกีครัง้ 

3.2.3 เมือ่ไดรั้บอนุมัต ิ                 
ส านักจัดการความรูส้ง่

โครงการวจิัย ทีไ่ดรั้บอนุมัตใิห ้
นักวจิัยเพือ่ด าเนนิการวจิัย 

 

       

ข ัน้ตอนที ่3 การโอนเงนิ
งบประมาณ 

3.3.1 ส านักจัดการความรูส้ าเนา
โครงการวจิัยทีไ่ดรั้บอนุมัตฯิ 

ใหก้บักองแผนงาน 

3.3.2 กองแผนงานด าเนนิการ
แจง้ กองคลงัโอนเงนิงบประมาณ

ใหก้บัหน่วยงานในสงักดักรมฯ  
ทีท่ าวจิัย (นักวจิัย) 

3.3.3 เมือ่หน่วยงานในสงักดั 

กรมฯ ทีท่ าวจิัย (นักวจิัย) ไดรั้บ 
งบประมาณแลว้ ก็สามารถ 

ด าเนนิงานวจิัยได ้ 
 

 
 

 

       

No 

Yes 

No 

Yes 

เอกสารอา้งองิ: ค าแนะน าในการจัดสง่โครงการวจัิย 

เพือ่รับการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการ

วจิัย กรมควบคมุโรค (ส านักจัดการความรู)้ 

 

 

เอกสารอา้งองิ:คูม่อืการโอนเงนิ

งบประมาณ (กองคลงั)  

 

 

 

 

4 

 

3.1.1 3.1.2 

3.1.3 

3.1.2 

3.1.3 

3.2.1  

3.2.2   

3.2.1 3.2.2  

3.2.3 

3.3.1 3.3.2 

3.3.3 
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จดุเริม่ตน้/สิน้สดุ 
 

 
 

ขัน้ตอน/กจิกรรม 

 
 

จดุตัดสนิใจ 

 
 

การเชือ่มตอ่ 

 
 

ทศิทางการไหล 
ไป-กลับ 

ข ัน้ตอน นกัวจิยัของ
หนว่ยงานในสงักดั
กรมควบคมุโรค 

กระบวนงาน
การจดัท าแผน

งานวจิยั 

พืน้ทีเ่ก็บ
ขอ้มูล 

กองแผนงาน 
(ระบบ 

estimates) 

4. กระบวนงานการท าวจิยั 
ข ัน้ตอนที ่1 ก าหนดโจทยห์รอืปญัหาการวจิยั 
 

4.1.1 ขัน้ตอนนี ้นักวจิัยตอ้งท าตัง้แตเ่ริม่สง่โครงร่างการ
วจิัย (Proposal) ซึง่เป็นสว่นของขัน้ตอนที ่2 ของ

กระบวนงานที ่1 จัดท าแผนงานวจิัย 

 

    

ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวจิยั  

 

4.2.1 ขัน้ตอนนี ้นักวจิัยตอ้งท าตัง้แตเ่ริม่สง่โครงร่างการ
วจิัย (Proposal) ซึง่เป็นสว่นของขัน้ตอนที ่2 ของ

กระบวนงานที ่1 จัดท าแผนงานวจิัย 
 

    

ข ัน้ตอนที ่3 ก าหนดวธิกีารวจิยั  

 
4.3.1 ขัน้ตอนนี ้นักวจิัยตอ้งท าตัง้แตเ่ริม่สง่           

โครงร่างการวจิัย (Proposal) ซึง่เป็นสว่นของ             
ขัน้ตอนที ่2 ของกระบวนงานที ่1 จัดท าแผนงานวจิัย  

 

    

ข ัน้ตอนที ่4 เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

4.4.1 นักวจิัยลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูตามวธิกีารวจิัยทีก่ าหนด  
4.4.2 เมือ่ด าเนนิงานในพืน้ทีห่รอืเก็บขอ้มลูไปไดร้ะยะ

หนึง่ นักวจิัยจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในระบบ 

estimate ของกองแผนงานตามรายไตรมาส (1,2,3,4)  
โดยดรูายละเอยีดไดจ้ากขัน้ตอนที ่1 ของ               

กระบวนงานที ่5 การรายงานและตดิตามประเมนิผล  
 

    

ข ัน้ตอนที ่5 การรายงานผลวจิยั 

 
4.5.1 นักวจิัยเขยีนรายงานผลการวจิัย 

4.5.2 เมือ่ด าเนนิงานในพืน้ทีห่รอืเก็บขอ้มลูไปไดร้ะยะ
หนึง่ นักวจิัยจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในระบบ 

estimate ของกองแผนงานตามรายไตรมาส (1,2,3,4)  

โดยดรูายละเอยีดไดจ้ากขัน้ตอนที ่1 ของกระบวนงานที ่
5 การรายงานและตดิตามประเมนิผล 

    

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

1 

1 

5 

5 

4.1.1 

4.2.1 

4.3.1 

4.4.1 4.4.1 
4.4.2 

4.5.1 
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จดุเริม่ตน้/สิน้สดุ 
 

 
 
ขัน้ตอน/กจิกรรม 

 
 
จดุตัดสนิใจ 

 
 
การเชือ่มตอ่ 

 
 
ทศิทางการไหล 

ไป-กลับ 
ข ัน้ตอน ผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะดา้น 
คณะกรรม 
การพฒันา
งานวจิยั 

คณะกรรม 
การ

จรยิธรรม
การวจิยั 

ส านกั
จดัการ
ความรู ้
(เลขา) 

หนว่ยงานใน
สงักดักรมฯ  ที่

ท าวจิยั 
(นกัวจิยั) 

กอง
แผนงาน 

ส านกังาน
เผยแพรฯ่ 

5. กระบวนงานการรายงานและตดิตามประเมนิผล 
ข ัน้ตอนที ่1 รายงานความกา้วหนา้ 

การวจิยั  
5.1.1หน่วยงานรายงานความกา้วหนา้ในระบบ 
estimates ของกองแผนงานตามรายไตรมาส 
(ไตรมาส 1,2,3,4) 
5.1.2 กองแผนงานด าเนนิการเก็บขอ้มลูตาม
กระบวนการทีก่ าหนด 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนี ้ท าควบคูไ่ปกับ
ขัน้ตอนที ่4 และ 5 ของกระบวนงานที ่4 การ
ท าวจัิย 

       

ข ัน้ตอนที ่2 วเิคราะหก์ารรายงานผล
การด าเนนิงานวจิยั  
5.2.1 ส านักจัดการความรูส้รปุวเิคราะหผ์ล
การด าเนนิงาน ปัญหาและอปุสรรคของ
งานวจัิยจากระบบ estimates เพือ่น าไป
ประกอบการจัดท าแนวทางการนเิทศและ
ตรวจเยีย่มโครงการวจัิย 

       

ข ัน้ตอนที ่3 นเิทศและตรวจเยีย่ม
โครงการวจิยั  
5.3.1 นเิทศ โดย คณะกรรมการพัฒนางานวจัิยฯ 
5.3.2 ตรวจเยีย่ม โดย คณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจัิยฯ  
5.3.3 กรณีมขีอ้แกไ้ขใดๆ จากการนเิทศหรอื

ตรวจเยีย่มโครงการวจัิย นักวจัิยตอ้งประสาน
หรอื สง่ขอ้มลูทีแ่กไ้ขนัน้ๆ กลับมาทีส่ านัก
จัดการความรู ้เพือ่ด าเนนิการตอ่ตามประเด็น 

       

ข ัน้ตอนที ่4 การจดัสง่ผลงานวจิยัฉบบั
สมบรูณ ์
5.4.1 หน่วยงานสง่รายงานการวจัิยฉบับ
สมบรูณ์ใหส้ านักจัดการความรู ้รวบรวม 
5.4.2 ส านักจัดการความรูส้ง่ใหก้องแผนงาน
เพือ่ตอบตัวชีวั้ดผลผลติที ่1 ระดับกรม 
5.4.3 กองแผนงานด าเนนิการตอบตัวชีวั้ด
ตามกระบวนการทีก่ าหนด 

       

ข ัน้ตอนที ่5 การเผยแพรผ่ลงานวจิยั 
5.5.1 ส านักจัดการความรูพั้ฒนาชอ่งทางการ
เผยแพรแ่ละน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์และ
แจง้นักวจัิยใหท้ราบเพือ่เผยแพรผ่ลงานวจัิย
ตามชอ่งทางนัน้ๆ  
5.5.2 หรอืนักวจัิยอาจจะมชีอ่งทางอืน่ๆอยูแ่ลว้
ก็สามารถเผยแพรไ่ด ้

       

ข ัน้ตอนที ่6 การประเมนิผลคณุภาพงานวจิยั 

5.6.1 ส านักจัดการความรูป้ระสาน

คณะกรรมการพัฒนางานวจัิยฯ และ

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพือ่ก าหนดเกณฑ์

การประเมนิเชงิคณุภาพ และท าการ

ประเมนิผลงานวจัิยตามเกณฑ ์เพือ่น าผลการ

ประเมนิไปประกอบการก าหนดแนวทางการ

วจัิยในปีตอ่ไป 

5.6.2 ประเมนิผลจากงานวจัิยทีท่ าแลว้เสร็จ

ในปีกอ่นหนา้ เนือ่งจากผลงานวจัิยทีแ่ลว้

เสร็จภายในปีงบประมาณจะยังไมส่ามารถ

เผยแพรไ่ดท้ัน 

       

เอกสารอา้งองิ: แนวทาง การนเิทศ / ตรวจเยีย่ม

โครงการวจิัย (มเีฉพาะคณะกรรมการฯ เทา่นัน้) 

 

 

 

เอกสารอา้งองิ: 

กระบวนการเผยแพรแ่ละ

ประชาสมัพนัธ)์ 

 

5.1.1 5.1.2 

5.2.1 

5.3.1 5.3.2 5.3.3 

5.4.2 5.4.1 
5.4.3 

5.5.1 5.5.2 

5.5.1 5.6.1 5.6.1 



 

 

5.2 รายละเอยีดข ัน้ตอนการด าเนนิงาน 

ข ัน้ตอน
การ

ด าเนนิงาน 

รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

1. กระบวนงานการจดัท าแผนงานวจิยั 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ : กระบวนงานการจดัท าแผนงานวจิยัจะตอ้งด าเนนิงานกอ่นลว่งหนา้ประมาณ      
2  ปีงบประมาณ เชน่ การเสนอโครงการวจิยัในปีงบประมาณ 2560 จะตอ้งสง่โครงการวจิยัต ัง้แต่
ปีงบประมาณ 2558 เป็นตน้  

ข ัน้ตอนที ่
1 ทบทวน
และจดัท า
กรอบ
แนวทาง
ทางการ
วจิยั
ประจ าปี  
(พ.ค. กอ่น 2 
ปีงบประมาณ) 

- ประชมุคณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและวชิาการของ
กรมควบคมุโรค เพือ่ก าหนดกรอบแนวทางการวจิัย
ประจ าปี โดยพจิารณาจากองคป์ระกอบ 3 สว่นคอื 
1) ผลการประเมนิผลคณุภาพงานวจิัย 
2) นโยบายผูบ้รหิารกรมฯ 
3) ค าถามการวจิัยจากหน่วยงานทีท่ าวจิัย (นักวจิัย)                  

พรอ้มทัง้เชญิผูเ้ชีย่วชาญในแตล่ะโรคเขา้รว่มประชมุ 
เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการวจิัยของกรมฯ            
โดยส านักจัดการความรูใ้นฐานะเลขานุการเป็นแกน    
ในการจัด             

- การจัดท าแนวทางการวจิัยประจ าปีจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ินโยบาย
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงและนโยบายของกรม
ควบคมุโรค 

- ตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นมารว่ม
ประชมุเพือ่ให ้
ขอ้เสนอแนะตอ่           
แนวทางการวจิัย 
 

- ไดแ้นวทางการ
วจิัยประจ าปี 
(จ านวน) 

ข ัน้ตอนที ่
2 เสนอ
โครงรา่ง
การวจิยั 
(Proposal)  

(ก.ค.-ก.ย. 
กอ่น 2 

ปีงบประมาณ) 

1) ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) แจง้กรม
ควบคมุโรคใหจ้ัดท าโครงรา่งการวจิัยของหน่วยงาน  

2) ส านักจัดการความรูแ้จง้หน่วยงานในสงักดักรมฯ  
พรอ้มกบัสง่แนวทางการวจัิยประจ าปี เพือ่จัดท า         
โครงรา่งการวจิัยเสนอ วช. 

3) หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) จัดท า
และเสนอโครงรา่งการวจิัยตาม 

    3.1) แนวทางการวจิัยของกรมควบคมุโรค 

    3.2) แบบฟอรม์การเสนอโครงการวจิัยของ วช.   

    3.3) ปฏบิตัติาม Model ของกระบวนงานที ่4 
กระบวนงานการท าวจิัย ขัน้ตอนที ่1 - 3       

4) หน่วยงานทีท่ าวจัิยสง่โครงการ ทัง้ทีเ่ป็นชดุ
โครงการวจิัยและโครงการวจิัยเดีย่ว กรณีทีเ่ป็น
โครงการวจิัยตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ที ่2 ขึน้ไป จะตอ้งแนบ
รายงานความกา้วหนา้ดว้ย  

- การเขยีน
โครงการวจิัยจะตอ้งท า
ตามแบบฟอรม์ของ วช.
ดว้ยความถกูตอ้ง 
ครบถว้น 

-  โครงการวจิัย
ทีเ่สนอสง่ไดท้ัน
ตามเวลาที ่วช.
ก าหนด (ระดับ
ความส าเร็จ) 
 

ข ัน้ตอนที ่
3 
พจิารณา
คดัเลอืก
โครงรา่ง
การวจิยั 
(ต.ค. กอ่น 2 
ปีงบประมาณ) 

 

1) ส านักจัดการความรูร้วบรวมโครงรา่งการวจัิยเสนอตอ่
คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยฯ พจิารณาใหค้ะแนน
ตามกรอบแนวทางการวจิัยของกรมฯ และจัดล าดับ
ความส าคัญโครงรา่งวจัิย  
 

2) โครงรา่งการวจัิยทกุโครงการจะสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
เฉพาะเป็นผูพ้จิารณาใหค้ะแนน  

 
 

- ตอ้งตรวจสอบล าดับ
ความส าคัญใหถ้กูตอ้ง
กอ่นการสง่ วช. เพราะ
การจัดล าดับ
ความส าคัญมผีลตอ่การ
คัดเลอืกโครงรา่งการ
วจิัยทีจ่ะด าเนนิการในปี
นัน้ๆ 

- การจัดล าดับ
ความส าคัญ
โครงรา่งการวจิัย
เพือ่เสนอ วช. 
ถกูตอ้ง 100% 
(ระดับ
ความส าเร็จ) 

ข ัน้ตอนที ่4 1) ส านักจัดการความรูร้วบรวมโครงรา่งการวจัิยใน - ผูค้ยีข์อ้มลูจะตอ้ง - จ านวน
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ข ัน้ตอน
การ

ด าเนนิงาน 

รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

รวบรวม
โครงรา่ง
การวจิยั   
(ต.ค. กอ่น 2 
ปีงบประมาณ) 

ภาพรวมของกรมฯ เสนอ วช. 
 

2) ส านักจัดการความรูค้ยีข์อ้มลูเขา้ระบบบรหิารงานวจัิย
แหง่ชาต ิหรอืเรยีก ระบบ NRPM (Nation Research 
Project Management) พรอ้มทัง้รวบรวมเอกสาร
โครงรา่งการวจิัย  จัดท าแบบแสดงแผนความตอ้งการ
ภาพรวมงานวจิัย (แบบ ว-6) และแบบบญัชรีายชือ่
ขอ้เสนอการวจิัยทีเ่สนอของบประมาณ (แบบ บช-3) 
สง่ให ้วช.  

  

ปฏบิตัติามคูม่อืการใช ้

งานระบบบรหิาร
งานวจิัยแหง่ชาต ิหรอื 
ระบบ NRPM 

ขอ้ผดิพลาดใน
การคยีข์อ้มลู
ลดลงเมือ่
เปรยีบเทยีบกบั 
ปีทีผ่า่นมา 
(จ านวน
ขอ้ผดิพลาด) 

2. กระบวนการอบรม/พัฒนาโครงรา่งงานวจิัย 

ข ัน้ตอนที ่1 
จดัท า
แผนงาน
อบรม/
พฒันาโครง
รา่งงานวจิยั 

 

2.1.1 ส านักจัดการความรูป้ระชมุทมีงานเพือ่จัดท าแผนงาน
อบรมนักวจิัยประจ าปี 
2.1.2 ประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้งในการจัดอบรม (สถานที ่
วทิยากร หน่วยงานและนักวจิัย) 

กลุม่เป้าหมายควรเป็น
หัวหนา้โครงการวจิัยที่
ไดรั้บอนุมตั ิ

รอ้ยละของ
หัวหนา้โครงการ
ทีเ่ขา้รว่มการ
อบรมพัฒนา 

ข ัน้ตอนที ่2 
การอบรม
พฒันาโครง
รา่งงานวจิยั 
 

2.2.1 ส านักจัดการความรูจั้ดท าหลักสตูรการอบรม 
2.2.2 ส านักจัดการความรูป้ระชมุทมีงานเพือ่มอบหมายงาน
ในการจัดอบรม 
2.2.3 ส านักจัดการความรูด้ าเนนิการจัดอบรมพัฒนาโครง
รา่งงานวจิัย 

ควรปรับปรงุหลักสตูร
จากขอ้เสนอแนะจาก
ผลการประเมนิในปีที่
ผา่นมา 

หลักสตูรทีม่กีาร
ปรับปรงุจาก
ขอ้เสนอแนะในปี
ทีผ่า่นมา 

ข ัน้ตอนที ่3 
ประเมนิผล
การ
ด าเนนิงาน 
 

2.3.1 ส านักจัดการความรูป้ระเมนิผลการอบรมเพือ่ปรับปรงุ
ในปีถัดไป 

การอบรมควรมกีาร
ประเมนิผลทกุครัง้ 

ความพงึพอใจ
ของนักวจิัยทีเ่ขา้
รว่มการอบรม
พัฒนาโครงรา่ง 
มากกวา่ รอ้ยละ 
80 

2.3.2 ส านักจัดการความรูป้ระเมนิผลการพัฒนาโครงรา่ง
งานวจิัย 

วัดผลลัพธข์องการ
พัฒนาโครงรา่งงานวจิัย 

รอ้ยละของ
ระยะเวลาทีล่ดลง
นับตัง้แตก่ารอบรม
นักวจิัยจนถงึวันที่
คณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิัย 
อนุมตัใิห ้
ด าเนนิการ 

3. กระบวนงานการจดัสรรงบประมาณ 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ : กระบวนงานการจดัสรรงบประมาณ ตอ้งด าเนนิงานกอ่นปีงบประมาณทีจ่ะท าวจิยัในปี
ตอ่ไป ซึง่เป็นแนวทางเดยีวกนักบัทกุกระทรวงอยูแ่ลว้ เชน่ ท าวจิยัในปีงบประมาณ 2559 จะพจิารณาจดัสรร
งบประมาณใหแ้ลว้เสร็จในปีงบประมาณ 2558  เป็นตน้ 

ข ัน้ตอนที ่1 
เสนอขอ
งบประมาณ 
(ม.ีค.-ก.ค. 

กอ่น 
ปีงบประมาณ 

ตอ่ไป) 

1) วช.แจง้ผลการพจิารณาโครงการวจัิยมาทีส่ านัก
จัดการความรู ้พรอ้มสง่ไปทีส่ านักงบประมาณ และ
ส านักจัดการความรูแ้จง้ผลไปทีก่องแผนงานเพือ่
เตรยีมขอ้มลูการเสนอค าของบประมาณประจ าปี 

2) ส านักงบประมาณประสานขอ้มลูกบักองแผนงานเพือ่
เสนอขอ้มลูเขา้คณะกรรมาธกิาร 

3) กองแผนงานประสานส านักจัดการความรูเ้พือ่เตรยีม
ขอ้มลูและเขา้รว่มชีแ้จงตอ่คณะกรรมาธกิาร 

- ส านักจัดการความรู ้
ควรเตรยีมขอ้มลู
โครงการวจิัยใหพ้รอ้ม
กอ่นการชีแ้จงของ
คณะกรรมาธกิาร 

- ขอ้มลู
โครงการวจิัยที่
เสนอ
คณะกรรมาธกิาร
แลว้เสร็จทันตาม
เวลาทีก่ าหนด 
(ระดับ
ความส าเร็จ) 

ข ัน้ตอนที ่2  
พจิารณา

1) ส านักงบประมาณแจง้วงเงนิงบประมาณวจัิยไปที ่       
กองแผนงาน  

- นักวจัิยตอ้งศกึษา
หลักเกณฑแ์ละกรอบ

- จ านวน
โครงการวจิัยทีม่ี
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ข ัน้ตอน
การ

ด าเนนิงาน 

รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

จดัสรร
งบประมาณ 
(ส.ค.-ก.ย. 

กอ่น 
ปีงบประมาณ 

ตอ่ไป) 

2) กองแผนงานแจง้วงเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรมา 
ทีส่ านักจัดการความรู ้

3) ส านักจัดการความรูป้ระสานคณะกรรมการพัฒนา
งานวจิัยพจิารณาปรับงบประมาณตามวงเงนิทีไ่ดรั้บ
จัดสรร โดยการพจิารณาจะเป็นไปตามแนวทางการ
วจิัยทีก่ าหนด 

4) ส านักจัดการความรูแ้จง้กรอบรายชือ่โครงการวจัิยไป
ทีก่องแผนงาน พรอ้มแจง้หน่วยงานในสงักดักรมฯ ที่
ท าวจิัย (นักวจิัย) ใหส้ามารถขออนุมตัโิครงการดา้น
จรยิธรรมวจิัยควบคูก่นัไปได ้(ดรูายละเอยีดจาก
กระบวนงานที ่3) 

5) หากงบประมาณงานวจิัยทีเ่สนอ วช.ไวล้ว่งหนา้สงูกวา่
งบประมาณทีก่รมฯ ไดรั้บจัดสรร จะตอ้งมกีาร
พจิารณาปรับแผนการปฏบิตังิานของโครงการวจิัย 
พรอ้มปรับงบประมาณดว้ย 

6) การก าหนดหมวดคา่ใชจ้า่ยในการวจัิย นักวจัิยจะตอ้ง
ปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละกรอบอตัราคา่ใชจ้า่ย
โครงการวจิัยของกรมควบคมุโรค สามารถดไูดจ้าก
หนังสอื “เงนิทองตอ้งรู.้.ส าหรับนักวจัิย” 

อตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
วจิัยอยา่งเครง่ครัด เพือ่
ป้องกนัความผดิพลาด
ในการเบกิจา่ย
งบประมาณ 

รายละเอยีด
คา่ใชจ้า่ยถกูตอ้ง
ตามหลักเกณฑ ์
(จ านวน
โครงการ) 

ข ัน้ตอนที ่3 
จดัท า
แผนปฏบิตั ิ
ราชการ
ประจ าปี 
(ก.ย. กอ่น 

ปีงบประมาณ 
ตอ่ไป) 

 
 
 

1) ส านักจัดการความรูแ้จง้รายชือ่โครงการวจัิยใหก้บั
หน่วยงานทีไ่ดรั้บจัดสรรงบประมาณ เพือ่จัดท า
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยนักวจิัย
จะตอ้งสง่แผนดังกลา่วใหก้บักลุม่สง่เสรมิสนับสนุน
วชิาการของหน่วยงานเพือ่เสนอขออนุมตัแิผนฯ ให ้
อธบิดกีรมควบคมุโรคลงนาม 

2) หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) สง่
แผนปฏบิตัริาชการฯ ใหก้บักองแผนงาน เพือ่เสนอ
อธบิดลีงนามอนุมตัแิผน 

3) การจัดท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีจะตอ้งเขยีนตาม
แบบฟอรม์หรอืคูม่อืการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีทีก่องแผนงานก าหนด  

- นักวจิัยจะตอ้งจัดท า
แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีตามแนวทางที่
กรมฯ ก าหนด 

- ขอ้มลูตาม
แผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี
ถกูตอ้งตาม
แนวทางของ 
กรมฯ (ระดับ
ความส าเร็จ) 

4. กระบวนงานการขออนมุตัโิครงการและโอนเงนิงบประมาณ 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ: เพือ่ความรวดเร็วในการท าวจิยัและใชง้บประมาณใหท้นัภายในปีงบประมาณ 
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัจงึมมีตวิา่ ใหน้กัวจิยัสามารถสง่โครงการวจิยัเพือ่ขออนมุตัไิดต้ ัง้แตเ่ดอืน 
ม.ีค.ควบคูไ่ปกบักระบวนงานที ่2 การจดัสรรงบประมาณ  
ข ัน้ตอนที ่1 

ขออนุมตั ิ

โครงการดา้น
จรยิธรรม       

การวจิยั  
(เริม่พจิารณา
ตัง้แตเ่ดอืน 
ม.ีค.กอ่น

ปีงบประมาณ
ตอ่ไป) 

 

1) หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) จะตอ้งสง่

โครงการเพือ่เสนอขออนุมัตโิครงการดา้นจรยิธรรมการวจิัย  

โดยสง่มาทีเ่ลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิย 
(ส านักจัดการความรู)้  

2) ส านักจัดการความรูร้วบรวมโครงการวจัิยสง่ใหก้บัผูท้บทวน
โครงการ (reviewer) ในการใหข้อ้เสนอแนะตอ่โครงการ 

3) การจัดท าโครงการเพือ่เสนอขออนุมัตดิา้นจรยิธรรม นักวจิัย

ตอ้งศกึษาขอ้มลูจากค าแนะน าในการจัดสง่โครงการวจัิยเพือ่
รับการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย               

กรมควบคมุโรค ซึง่จะมรีายละเอยีดตา่งๆ ไดแ้ก่ 
3.1 เกณฑก์ารพจิารณาจากคณะกรรมการฯ 

3.2 ลกัษณะส าคญัของโครงร่างการวจัิยทีจ่ะเสนอเพือ่รับ 

การพจิารณาจากคณะกรรมการฯ   
3.3 แนวทางการปฏบิตัใินการสง่โครงการวจัิยฯ 

3.4 การด าเนนิการตามผลการพจิารณา 
3.5 แบบตรวจสอบความครบถว้นของหัวขอ้ตา่งๆ ในแบบ

1) คณะกรรมการมี

ก าหนดการประชมุเดอืนละ 

1 ครัง้ ในวนัองัคารที ่2 
ของทกุเดอืน ยกเวน้วา่จะ 

มโีครงการวจิัยเสนอเขา้รับ
การพจิารณาเป็นจ านวน

มาก  ก็จะประชมุเพิม่อกี 1 

ครัง้ ในวนัองัคารที ่4 ของ
เดอืน รวมเป็นเดอืนละ 2 

ครัง้  
 

2) นักวจัิยตอ้งสง่

โครงการวจิัยตอ่คณะ
กรรมการฯ อยา่งนอ้ย 2 

สปัดาห ์กอ่นก าหนดวนั
ประชมุพจิารณา 

- โครงการวจิัย
ไดรั้บการรับรอง
จากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิัย
ของกรมควบคมุ
โรค (จ านวน
โครงการ) 
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ข ัน้ตอน
การ

ด าเนนิงาน 

รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

เสนอโครงการวจิัย 

3.6 แบบแสดงรายการ/ ประมาณการรายจา่ยในการวจิัย  
3.7 เอกสารแนะน าส าหรับอาสาสมัคร  

3.8 (ตวัอยา่ง) เอกสารแนะน าส าหรับอาสาสมัคร  

3.9 ใบยนิยอมดว้ยความสมัครใจ 
3.10 แนวทางการขอขยายเวลาการรับรองการอนุมัตจิรยิธรรม

การวจัิยและการตอ่อายหุนังสอือนุมัตจิรยิธรรมการวจัิย  
3.11 การขอปรับแกโ้ครงการวจิัย (Amendment) 

3.12   (ตวัอยา่ง) เอกสารการขอปรับแกโ้ครงการวจิัย 

3.13 การรายงานความปลอดภัยและการรายงานอาการไมพ่งึ
ประสงค ์

3.14 ภาคผนวก ไดแ้ก ่จรรยาบรรณนักวจิัย  ขอ้บงัคบัแพทย
สภาวา่ดว้ยการรักษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม 

(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2544  
4) หากมกีารปรับแกไ้ขโครงการวจิัยตามมตขิองคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิัย ฝ่ายเลขานุการ (ส านักจัดการความรู)้         

จะประสานกบันักวจัิยใหแ้กไ้ขและสง่กลบัมาเพือ่เสนอคณะ 
กรรมการฯ อกีครัง้ 

 
 

 

3) การแจง้ผลการพจิารณา 
จะแจง้ตอ่นักวจิัย และ

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

หลงัมมีตกิารประชมุจะใช ้

เวลาประมาณ 1-2 วนั 

 
4) เอกสารโครงการวจิัยที่

เสนอขออนุมัตดิา้น

จรยิธรรมทกุฉบบัจะไม่
เผยแพร่ตอ่สาธารณะ 

ข ัน้ตอนที ่2 

ขออนุมตั ิ
โครงการ

เพือ่
ด าเนนิการ

วจิยั  

(เริม่อนุมัตไิด ้
ภายหลงั
ไดรั้บอนุมัติ

แผน 
ประมาณ

เดอืน ต.ค.) 
 

1) เมือ่โครงการวจิัยไดรั้บอนุมตัดิา้นจรยิธรรมการวจิัย 
คอืมใีบรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยแลว้  
ส านักจัดการความรูจ้ะใชเ้อกสารโครงรา่งวจัิยทีไ่ดรั้บ
อนุมตัเิสนออธบิดลีงนามอนุมตัใิหด้ าเนนิการวจิัย  
หากมกีารแกไ้ขขอ้มลูจากอธบิด ีก็จะสง่กลับมาที่
ส านักจัดการความรู ้ทางส านักฯ จะประสานแจง้
หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) ให ้
ปรับแกไ้ขตามประเด็น (ทีน่อกเหนอืจากประเด็นดา้น
จรยิธรรม) และเขา้สูร่ะบบการขออนุมตัเิดมิอกีครัง้ 

 

2) เมือ่อธบิดลีงนามอนุมตัแิลว้ ส านักจัดการความรูจ้ะสง่
โครงการทีไ่ดรั้บอนุมตัใิหนั้กวจิัยเพือ่ด าเนนิการวจิัย
ตอ่ไป 

- เมือ่โครงการวจิัย
ไดรั้บอนุมตัดิา้น
จรยิธรรมการวจิัยแลว้ 
ส านักจัดการความรู ้
จะตอ้งรบีด าเนนิการ
เสนอขออนุมตัโิครงการ
ตอ่อธบิด ีเพราะหาก
ลา่ชา้ อาจเกดิผล
กระทบตอ่การ
ด าเนนิการวจิัยได ้

- จ านวน
โครงการวจิัย
ไดรั้บอนุมตัใิห ้
ด าเนนิการวจิัย
ทันตามเวลาที่
ก าหนด (จ านวน
โครงการ) 

ข ัน้ตอนที ่3 

การโอนเงนิ

งบประมาณ 
(โอนใหภ้าย
หลงัจาก
ไดรั้บอนุมัติ
ในขัน้ตอนที ่
1-2 ไมเ่กนิ
ไตรมาส 1 
เดอืน ต.ค.-

ธ.ค.) 
 

- ส านักจัดการความรูส้ าเนาโครงการวจัิยทีไ่ดรั้บอนุมตัฯิ 
ใหก้บักองแผนงานเพือ่ด าเนนิการแจง้กองคลังโอนเงนิ
งบประมาณใหก้บัหน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย 
(นักวจิัย) 

- เมือ่หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) ไดรั้บ
งบประมาณแลว้ ก็จะสามารถด าเนนิงานวจิัยได ้โดยดู
แนวทางไดจ้ากกระบวนงานที ่4 การท าวจิัย 

 

- การโอนเงนิ
งบประมาณไปให ้
หน่วยงานจะตอ้งแจง้
โอนภายในไตรมาส ที ่
1 เดอืน ต.ค.-ธ.ค. 
เพือ่ใหห้น่วยงานฯ 
สามารถเบกิจา่ย
งบประมาณไดท้ันตาม
เวลาทีก่ าหนด 

-  จ านวน
โครงการวจิัย        
ทีแ่จง้โอน
งบประมาณได ้
ทันภายในไตร
มาสที ่1 (จ านวน
โครงการ) 

4. กระบวนงานการท าวจิยั (ระยะเวลาประมาณ 12 เดอืน) 
ค าอธบิายเพิม่เตมิ: เนือ่งจากวธิกีารวจิยัมอียูห่ลายรปูแบบ ผูจ้ดัท าจงึไมไ่ดก้ าหนดเป็นข ัน้ตอนทีต่ายตวั 
นกัวจิยัสามารถดขู ัน้ตอนตา่งๆ ในกระบวนงานการท าวจิยันี ้น าไปประยกุตใ์ชก้บัการท าวจิยัในแตล่ะเรือ่งได ้ 

ข ัน้ตอนที ่1 
ก าหนด
โจทยห์รอื
ปญัหาการ
วจิยั 
 

1) รวบรวมปัญหา/ขอ้สงสยัทีต่อ้งการหาค าตอบ เลอืก 1 
ประเด็นปัญหา (ปัญหาการวจิัย) ทีน่่าสนใจ คดิวา่ท า
ส าเร็จและเกดิประโยชน ์

2) คน้ควา้เอกสารทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง และผลงานวจิัยทีม่ี
ผูเ้คยท าวจิัยมาแลว้ เพือ่มาสรปุกรอบแนวคดิและ
ประเด็นในการด าเนนิการวจิัย 

- สิง่ส าคัญทีส่ดุในการ
เขยีนโครงรา่งการวจิัย
ทีด่ ีก็คอืความรูแ้ละ
ความเขา้ใจอยา่งถอ่ง
แทข้องผูท้ีจ่ะการวจิัย
วา่จะท าวจิัยเรือ่งอะไร 

- จ านวนโครง
รา่งวจิัยผา่นการ
พจิารณาจาก
คณะกรรมการ
พัฒนางานวจิัย
ของกรมควบคมุ
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ข ัน้ตอน
การ

ด าเนนิงาน 

รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

(2 เดอืน) 
 

3) น าปัญหามาก าหนดวัตถปุระสงคข์องการวจิัย                  
(สิง่ทีต่อ้งการจะวจัิย) 

 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนี ้นักวจิัยตอ้งท าตัง้แตเ่ริม่สง่โครง
รา่งการวจิัย (Proposal) ซึง่เป็นสว่นของขัน้ตอนที ่2 ของ
กระบวนงานที ่1 จัดท าแผนงานวจิัย 

มวีัตถปุระสงคอ์ะไร จะ
ใชร้ะเบยีบวธิกีารศกึษา
อะไรและอยา่งไร และ
งานวจิัยนัน้มปีระโยชน์
อะไรบา้ง ซึง่หากผูท้ี่
ท าวจิัยไมม่คีวาม
ชดัเจนในเรือ่งตา่งๆ
เหลา่นีแ้ลว้ ก็ยากทีจ่ะ
เขยีนโครงรา่งการวจิัย
ทีด่ไีด ้
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคให ้
ด าเนนิงานวจิัย
ได ้(จ านวน
โครงการ) 

4. กระบวนงานการท าวจิยั (ตอ่) 
ข ัน้ตอนที ่2 
ก าหนด
วธิกีารวจิยั  
 

(2 เดอืน) 
 

1) ตรวจเอกสารและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง (เชือ่มโยง
กบัขัน้ตอนที ่1)  

 

2) จ าแนกตัวแปร วางกรอบแนวคดิ ตัง้สมมตฐิาน (ถา้ม)ี 
 

3) เลอืกวธิวีจิัยทีส่ามารถตอบปัญหางานวจิัยได ้
 

4) เลอืกประชาการตัวอยา่งทีจ่ะเก็บขอ้มลู 
 

5) ตดิตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ตดิตอ่ผูน้ าชมุชน,
เตรยีมชมุชน เป็นตน้ และรวบรวมขอ้มลูตา่งๆ ที่
จ าเป็น 

 

6) สรา้งเครือ่งมอืในการวจิัยใหส้อดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงค ์

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนี ้นักวจิัยตอ้งท าตัง้แตเ่ริม่สง่โครง
รา่งการวจิัย (Proposal) ซึง่เป็นสว่นของขัน้ตอนที ่2 ของ
กระบวนงานที ่1 จัดท าแผนงานวจิัย 
 

- นักวจัิยตอ้งศกึษา
ระเบยีบวธิวีจิัยให ้
ชดัเจนและมคีวาม
น่าเชือ่ถอื สามารถตอบ
วัตถปุระสงคก์ารวจิัยได ้

- วธิกีารวจิัยทีม่ี
ความน่าเชือ่ถอื 
อยูใ่นระดับที่
ยอมรับได ้
(ระดับ
ความส าเร็จ) 

ข ัน้ตอนที ่3 
เก็บรวบรวม
ขอ้มลู 
(2 เดอืน) 

 
 
 

1) นักวจิัยเก็บรวบรวมขอ้มลูตามทีก่ าหนดวธิกีารวจิัยไว ้
วา่ จะเก็บขอ้มลูอยา่งไร ดว้ยวธิใีด ทีใ่หน อยา่งไร  
กลุม่ประชากรใด  

 

2) ลงพืน้ทีเ่พือ่เก็บขอ้มลูโดยใชเ้ครือ่งมอืการวจัิยที่
ก าหนดไว ้ 

 

 

หมายเหต:ุ  เมือ่ด าเนนิงานในพืน้ทีห่รอืเก็บขอ้มลูไปได ้
ระยะหนึง่ นักวจิัยจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในระบบ 
estimate ของกองแผนงานตามรายไตรมาส (1,2,3,4) 
โดยดรูายละเอยีดไดจ้ากขัน้ตอนที ่1 ของกระบวนงานที ่5 

- ตอ้งเก็บขอ้มลูตาม
วธิกีารวจิัยและแผนการ
ปฏบิตังิานวจิัยที่
ก าหนดไวใ้นโครงรา่ง
วจิัยทีไ่ดรั้บอนุมตั ิ

- เก็บขอ้มลูได ้
ตามแผนปฏบิตัิ
การวจิัย (ระดับ
ความส าเร็จ) 
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ข ัน้ตอน
การ

ด าเนนิงาน 

รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

การรายงานและตดิตามประเมนิผล 
 

ข ัน้ตอนที ่4 
การ
ประมวลผล
และ
วเิคราะห์
ขอ้มลู 
(3 เดอืน) 

1) วเิคราะหข์อ้มลูโดยเลอืกใชส้ถติทิีเ่หมาะสมและ
ถกูตอ้ง โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

2) แปลผล โดยน าผลทีไ่ดม้าจัดท าตารางน าเสนอให ้
เหมาะสมกบัขอ้มลู 

 

 

- สถติทิีใ่ชต้อ้งมคีวาม
น่าเชือ่ถอื สามารถ
วเิคราะหข์อ้มลูได ้
เทีย่งตรง 

-  

4. กระบวนงานการท าวจิยั (ตอ่) 
ข ัน้ตอนที ่5 
การรายงาน
ผลงานวจิยั 
(3 เดอืน) 

 
 

1) เขยีนรายงานวจิัย ใหส้อดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคแ์ละ
ค าถามการวจิัย 

 

2) จัดท าเอกสารอา้งองิไดแ้ก ่รายชือ่หนังสอื สิง่พมิพอ์ืน่  ๆ
โสตทัศนวัสด ุตลอดจนวธิกีารทีไ่ดข้อ้มลูมา เพือ่
ประกอบการเอกสารวจิัยเรือ่งนัน้ๆ รายการอา้งองิจะอยู่
ตอ่จากสว่นเนือ้เรือ่ง และกอ่นภาคผนวก โดยรปูแบบที่
ใชค้วรเป็นไปตามสากลนยิม เชน่ Vancouver Style 
หรอื APA (American Psychological Association) 
style เป็นตน้ 

 

3) จัดท าภาคผนวก โดยสิง่ทีน่ยิมเอาไวท้ีภ่าคผนวก เชน่ 
แบบสอบถาม แบบฟอรม์ในการเก็บหรอืบนัทกึขอ้มลู 
ฯลฯ เมือ่ภาคผนวกมหีลายภาคใหใ้ชเ้ป็น ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข ฯลฯ แตล่ะภาคผนวกจะตอ้งขึน้หนา้ใหม ่

 

- กรณีงานวจิัยปกต:ิ
ผูว้จัิยจะตอ้งสง่รายงาน
การวจัิยใหก้บัส านัก
จัดการความรูภ้ายในสิน้
ปีงบประมาณ           
(30 ก.ย.) 
- กรณีงานวจิัยตอ่เนือ่ง: 
ผูว้จัิยจะตอ้งสง่รายงาน
ความกา้วหนา้
โครงการวจิัยใหก้บั 
ส านักจัดการความรู ้      
เมือ่ส ิน้ปีงบประมาณ  
(30 ก.ย.) 

- รายงานวจิัยที่
แลว้เสร็จ (เรือ่ง) 
- รายงาน
ความกา้วหนา้
โครงการวจิัย 
(เรือ่ง) 

 4) เขยีนประวัตขิองผูด้ าเนนิการวจิัย โดยเป็นขอ้มลูที่
ผูใ้หท้นุวจัิยมกัจะใชป้ระกอบการพจิารณาใหท้นุวจัิย 
ซึง่ถา้มผีูว้จัิยหลายคนก็ตอ้งมปีระวัตขิองผูว้จัิยทีอ่ยูใ่น
ต าแหน่งส าคัญๆ ทกุคนซึง่ตอ้งระบวุา่ ใครเป็นหัวหนา้
โครงการ ใครเป็นผูร้ว่มโครงการในต าแหน่งใด และ
ใครเป็นทีป่รกึษาโครงการ โดยประวัติ
ผูด้ าเนนิการวจัิย ควรประกอบดว้ยประวัตสิว่นตัว (เชน่ 
อาย ุเพศ การศกึษา) ประวัตกิารท างาน และผลงาน
ทางวชิาการตา่งๆ 

หมายเหต:ุ เมือ่ด าเนนิงานในพืน้ทีห่รอืเก็บขอ้มลูไปได ้
ระยะหนึง่ นักวจิัยจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในระบบ 
estimate ของกองแผนงานตามรายไตรมาส (1,2,3,4) 
โดยดรูายละเอยีดไดจ้ากขัน้ตอนที ่1 ของกระบวนงานที ่5 
การรายงานและตดิตามประเมนิผล 

 

  

5. กระบวนงานการรายงานและตดิตามประเมนิผล 

ข ัน้ตอนที ่1 
รายงาน
ความกา้ว 
หนา้การ
วจิยั  

- หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) จะตอ้ง
รายงานความกา้วหนา้การวจิัยในระบบบรหิารจัดการ
งบประมาณ (estimate) ของกองแผนงานตามราย
ไตรมาส (1,2,3,4) โดยศกึษาไดจ้าก “คูม่อืการใช ้

งานระบบบรหิารจัดการงบประมาณกรมควบคมุโรค” 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนี ้จะท าควบคูไ่ปกบัขัน้ตอนที ่4 และ 
5 ของกระบวนงานที ่4 

- โครงการวจิัยทีไ่ดรั้บ

งบประมาณของกรมฯ 

จะตอ้งรายงานผลการ
ด าเนนิงานในระบบ 

estimate 

- รายงาน

ความกา้วหนา้

โครงการวจิัย
ครบถว้นและ

ถกูตอ้ง 
- รายงานผลการ

ใชจ้า่ยเงนิ

ครบถว้นและ
ถกูตอ้ง 

ข ัน้ตอนที ่2 - ส านักจัดการความรูส้รปุวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน - - 
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ข ัน้ตอน
การ

ด าเนนิงาน 

รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

วเิคราะห์
การรายงาน
ผลการ
ด าเนนิ
งานวจิยั 

ปัญหา และอปุสรรคของงานวจิัยจากระบบ estimate 
เพือ่น าไปประกอบการจัดท าแนวทางการนเิทศและ
ตรวจเยีย่มโครงการวจิัย 

5. กระบวนงานการรายงานและตดิตามประเมนิผล (ตอ่) 
ข ัน้ตอนที ่3 
นเิทศและ
ตรวจเยีย่ม
โครงการ 
วจิยั  

1) การนเิทศ ด าเนนิการโดย คณะกรรมการพัฒนา
งานวจิัยและวชิาการ กรมควบคมุโรค โดยจะไปนเิทศ
ในกรณีทีผู่ว้จิัยพบปัญหาดา้นการบรหิารจัดการ
โครงการวจิัย เชน่ ระเบยีบการเบกิจา่ยไมเ่อือ้ตอ่การ
ด าเนนิการวจิัย  การด าเนนิการวจิัยไมต่รงตามเวลาที่
ก าหนดในแผน อาจสง่ผลกระทบตอ่ความส าเร็จของ
โครงการวจิัย เป็นตน้ 

 

2) การตรวจเยีย่ม ด าเนนิการโดย คณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิัย กรมควบคมุโรค โดยจะเขา้ตรวจ
เยีย่มในกรณีดังนี ้

 ไดรั้บขอ้มลูทีม่ปัีญหา จงึตอ้งไป 
 มปีระเด็นให ้reviewer ตอ้งตดิตามตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตัง้ขอ้สงสยัวา่อาจด าเนนิการ
ละเมดิหลักจรยิธรรม 

 ขนาด sample size จ านวนมาก 
- ผูว้จิัยอยูน่อก field ของงานวจิัยทีรั่บผดิชอบ 
- งานวจัิยมปีระสทิธผิลดเีกนิไป 
- ไมร่ายงาน SAE, AE   
- สปอนเซอรร์ายงานมา 
- LAB มปัีญหา 

 

3) ส านักจัดการความรูใ้นฐานะเลขานุการของทัง้ 2 คณะ 
เป็นผูแ้จง้ก าหนดการนเิทศหรอืตรวจเยีย่มไปที่
หัวหนา้โครงการวจิัยและหน่วยงานตน้สงักดั 

 

4) กรณีมขีอ้แกไ้ขใดๆ จากการนเิทศหรอืตรวจเยีย่ม
โครงการวจัิย นักวจัิยตอ้งประสานหรอืสง่ขอ้มลูที่
ปรับแกนั้น้ๆ กลับมาเพือ่ใหค้ณะกรรมการฯ และฝ่าย
สนับสนุนวชิาการลงมตใินการปรับแกแ้ตล่ะประเด็น 

 

- การนเิทศ : ผูรั้บการ
นเิทศประกอบไปดว้ย 
ผูว้จิัยหลัก ผูร้ว่มวจิัย 
ผูบ้รหิารตน้สงักดั 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 
 
 

- การตรวจเยีย่ม : 
ผูว้จิัยหลักและผูร้ว่ม
วจิัยจะตอ้งเขา้รว่มการ
ตรวจเยีย่มครบทัง้
กระบวนการ 
 

- โครงการวจิัยที่
ผา่นการนเิทศ
และตรวจเยีย่ม  
ไดรั้บการปรับ 
แกไ้ขให ้
ด าเนนิการได ้
ตรงตามระเบยีบ
วธิวีจิัยและ
ระเบยีบการใช ้

จา่ยงบประมาณ 

ข ัน้ตอนที ่4 
การจดัสง่
ผลงานวจิยั
ฉบบั
สมบรูณ์ 

1) หน่วยงานในสงักดักรมฯ ทีท่ าวจัิย (นักวจิัย) ทีไ่ดรั้บ
งบประมาณทกุโครงการ จะตอ้งสง่รายงานฉบบั
สมบรูณ์มาทีส่ านักจัดการความรูร้วบรวมเพือ่ 

1.1) เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องส านักจัดการความรู ้
1.2) สง่ใหก้องแผนงานเพือ่ตอบตัวชีว้ัดผลผลติ 
       ที ่1 ระดับกรม 
 

2) กรณีทีโ่ครงการวจัิยเสร็จสิน้ภายในปีงบประมาณ 
จะตอ้งสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ใหส้ านัก
จัดการความรู ้ภายในสิน้ปีงบประมาณ (30 ก.ย.)         
ของทกุปี 
 

3) กรณีทีเ่ป็นโครงการวจัิยตอ่เนือ่ง ตอ้งสง่รายงาน
ความกา้วหนา้ของโครงการ (Progress report)         
ใหส้ านักจัดการความรู ้ภายในสิน้ปีงบประมาณ             
(30 ก.ย.) ของทกุปี 

- นักวจัิยจะตอ้งสง่
รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
หรอืรายงาน
ความกา้วหนา้ทกุเรือ่ง  

- จ านวนรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์หรอื
รายงาน
ความกา้วหนา้ที่
สง่ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
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ข ัน้ตอน
การ

ด าเนนิงาน 

รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

 

4) เมือ่นักวจัิยสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์หรอืรายงาน
ความกา้วหนา้โครงการแลว้ นักวจิัยสามารถเบกิ
คา่ตอบแทนนักวจัิยได ้โดยศกึษาขอ้มลูไดจ้าก  
“คูม่อืเงนิทองตอ้งรูส้ าหรับผูว้จัิย” 

5. กระบวนงานการรายงานและตดิตามประเมนิผล (ตอ่) 
ข ัน้ตอนที ่5 
การ
เผยแพร่
ผลงาน      
วจิยั 

1) ส านักจัดการความรูพั้ฒนาชอ่งทางการเผยแพร่
ผลงานวจัิย และน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์พรอ้ม
ทัง้แจง้นักวจิัยใหท้ราบเพือ่เผยแพรผ่ลงานวจิัยตาม
ชอ่งทางทีก่ าหนด หรอืนักวจัิยอาจจะมชีอ่งทางอืน่ๆ 
อยูแ่ลว้ก็สามารถเผยแพรไ่ด ้
 

2) นักวจิัยสามารถเผยแพรไ่ดห้ลายรปูแบบ เชน่ 
    2.1) วารสารวชิาการ เชน่ วารสารกรมควบคมุโรค 
วารสารสาธารณสขุ เป็นตน้ 
    2.2) น าเสนอในการสมัมนาวชิาการระดับกรมหรอื
ระดับชาต ิ
    2.3) น าเสนอในเวทกีารสมัมนาวชิาการ ณ ตา่งประเทศ 
    2.4) เว็บไซตข์องกรมควบคมุโรค หรอืส านักจัดการ
ความรู ้ฯลฯ 

-  - 

ข ัน้ตอนที ่6 
การ
ประเมนิผล
คณุภาพ
งานวจิยั 

- ส านักจัดการความรูป้ระสานคณะกรรมการพัฒนา
งานวจัิยฯ และผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพือ่ก าหนดเกณฑ์
การประเมนิเชงิคณุภาพ และท าการประเมนิผลงานวจัิย
ตามเกณฑ ์เพือ่น าผลการประเมนิไปประกอบการก าหนด
แนวทางการวจิัยในปีตอ่ไป 
 
 

- ประเมนิผลจาก
งานวจิัยทีท่ าแลว้เสร็จ
ในปีกอ่นหนา้ เชน่ ถา้
ปีงบประมาณ 2553 ก็
ตอ้งน าผลงานวจิัยของ
ปีงบประมาณ 2552 มา
ประเมนิ เนือ่งจาก
ผลงานวจิัยทีแ่ลว้เสร็จ
ภายในปีงบประมาณจะ
ยงัไมส่ามารถเผยแพร ่       
ไดท้ัน 

- รอ้ยละขององค์
ความรูท้ีน่ าไปใช ้

ประโยชน ์        
(รอ้ยละ) 
 
หมายเหต ุ: เป็น
ตัวชีว้ัดตอบ
ส านัก
งบประมาณ 

 

6. เอกสารอา้งองิ (Reference Document) 

คณะกรรมการพัฒนางานวจิัยและวชิาการ. 2553. แนวทางการจดัท าและเสนอแผนงานวจิยัประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2554. ส านักจัดการความรู ้กรมควบคมุโรค. 

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต.ิ 2552. คูม่อืการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิยัของหนว่ยงานภาครฐั 

ทีเ่สนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามมตคิณะรฐัมนตร.ี กรงุเทพฯ. 

วราภรณ์ ธรรมสอนบญุมา. 2553. คูม่อืเทคนคิการเขยีนโครงรา่งการวจิยัสง่ส านกังาน 
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.). ส านักจัดการความรู ้กรมควบคมุโรค. 

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต.ิ 2552. คูม่อืการใชง้านระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิหรอื  
ระบบ NRPM. กรงุเทพฯ. 

ศภุชยั ฤกษ์งาม. 2549. ค าแนะน าในการจดัสง่โครงการวจิยั เพือ่รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการ 

จรยิธรรมการวจิยั กรมควบคมุโรค. ส านักจัดการความรู ้กรมควบคมุโรค. 

กองแผนงาน. 2552.คูม่อืการใชง้านระบบบรหิารจดัการงบประมาณ กรมควบคมุโรค (ระบบ estimate).  

กรมควบคมุโรค นนทบรุ.ี 
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คณะกรรมการพัฒนางานวจิัย. 2552.แนวทางการนเิทศ / ตรวจเยีย่มโครงการวจิยั. ส านักจัดการความรู ้ 

กรมควบคมุโรค. 

ส านักจัดการความรู.้ 2552. คูม่อืเงนิทองตอ้งรูส้ าหรบัผูว้จิยั. กรมควบคมุโรค: นนทบรุ.ี 

ส านักงบประมาณ. 2552. คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูชีแ้จงคณะกรรมาธกิาร.  กรงุเทพฯ. 

กลุม่งานพัฒนาแผนปฏบิตักิารและงบประมาณ. 2552. คูม่อืการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี.  
กองแผนงาน กรมควบคมุโรค: นนทบรุ.ี 

กองคลัง. 2552. คูม่อืการโอนเงนิงบประมาณ. กรมควบคมุโรค: นนทบรุ.ี 

7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้(Form) 

 7.1 แบบฟอรม์ทีเ่สนอโครงการวจิยัตอ่ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

7.1.1  การเสนอชดุโครงการวจิัย  

   - แบบเสนอแผนงานวจิัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........(แบบ ว-1ช) 

  7.1.2 การเสนอโครงการวจิัย  

   - แบบเสนอโครงการวจิัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.......(แบบ ว-1ด)  

  7.1.3 แบบรายงานความกา้วหนา้แผนงานวจิัย/โครงการวจิัย (แบบ ต-1/ชด) 

7.1.4 แบบแสดงแผนความตอ้งการภาพรวมงานวจิัยของหน่วยงานภาครัฐทีเ่สนอขอ

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.....ตามมตคิณะรัฐมนตร ี(แบบ ว-6) 

  7.1. 5 แบบบญัชรีายชือ่ขอ้เสนอการวจัิยทีเ่สนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.....

ตามมตคิณะรัฐมนตร ี(แบบ บช-3) 

 7.2 แบบฟอรม์ทีเ่สนอโครงการวจิยัตอ่คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั กรมควบคมุโรค 

7.2.1 แบบเสนอโครงการวจิัยเพือ่รับการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย         

กรมควบคมุโรค 

7.2.2  แบบตรวจสอบความครบถว้นของหัวขอ้ตา่งๆ ในแบบเสนอโครงการวจิัย 

7.2.3 แบบแสดงรายการ/ประมาณการรายจา่ยในการวจิัย 

7.2.4 เอกสารแนะน าส าหรับอาสาสมคัร 

7.2.5 ใบยนิยอมดว้ยความสมคัรใจ 

 7.3 แบบการใหข้อ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่โครงการวจิยั 
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8. เอกสารบนัทกึ (Record) 

ชือ่เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ สถานทีจ่ดัเก็บ ระยะเวลา
จดัเก็บ 

วธิกีารจดัเก็บ 

1) กระบวนงานการจดัท าแผนงานวจิยั 

1.1) แนวทางการจัดท า

และเสนอแผนงานวจิัย

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ... 

กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการ
ความรู ้ 

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการความรู ้          
กรมควบคมุโรค อาคาร 1 
ชัน้ 4  

1 
ปีงบประมาณ 

เก็บเป็น file 
ขอ้มลู 

1.2) โครงรา่งวจิัย               

ทีเ่สนอ วช. 

กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการ
ความรู ้

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการความรู ้          
กรมควบคมุโรค อาคาร 1 
ชัน้ 4 

1 
ปีงบประมาณ 

เก็บเป็น file 
ขอ้มลู 

2) กระบวนการอบรม/พฒันาโครงรา่งงานวจิยั 

1.1) โครงรา่งวจิัย               

ทีไ่ดรั้บอนุมตัใิห ้

ด าเนนิการ 

กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการ
ความรู ้

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการความรู ้          
กรมควบคมุโรค อาคาร 1 
ชัน้ 4 

1 
ปีงบประมาณ 

เก็บเป็น file 
ขอ้มลู 

3) กระบวนงานการจดัสรรงบประมาณ 

2.1) ขอ้มลูเสนอ
คณะกรรมการธกิาร 
งบประมาณ 

กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการ
ความรู ้

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการความรู ้          
กรมควบคมุโรค อาคาร 1 
ชัน้ 4 

1 
ปีงบประมาณ 

เก็บเป็น file 
ขอ้มลู 

2.2) ขอ้มลูโครงการวจิัย
ทีไ่ดรั้บจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการ
ความรู ้

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการความรู ้          
กรมควบคมุโรค อาคาร 1 
ชัน้ 4 

1 
ปีงบประมาณ 

เก็บเป็น file 
ขอ้มลู 

4) กระบวนงานการขออนมุตัโิครงการและโอนเงนิงบประมาณ 

3.1) โครงรา่งวจิัยทีผ่า่น
คณะกรรมการจรยิธรรมฯ 

กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการ
ความรู ้

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการความรู ้          
กรมควบคมุโรค อาคาร 1 
ชัน้ 4 

1 
ปีงบประมาณ 

แสกนเก็บเป็น 
File ขอ้มลู 

3.2) บนัทกึแจง้โอนเงนิ
งบประมาณใหก้บั
หน่วยงานทีท่ าวจิัย 

กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการ
ความรู ้

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการความรู ้          
กรมควบคมุโรค อาคาร 1 ชัน้ 
4 

1 
ปีงบประมาณ 

แสกนเก็บเป็น 
File ขอ้มลู 

5) กระบวนงานการท าวจิยั 

4.1) รายงาน
ความกา้วหนา้ของ
โครงการในระบบบรหิาร
จัดการงบประมาณ 
(ระบบ estimate) 

กองแผนงาน กองแผนงาน กรมควบคมุโรค 
อาคาร 4 ชัน้ 3 

1 
ปีงบประมาณ 

ระบบบรหิาร
จัดการ

งบประมาณ                  
(ระบบ 

estimate) 

6) กระบวนงานการรายงานและตดิตามประเมนิผล 

5.1) รายงาน
ความกา้วหนา้ของ

กองแผนงาน กองแผนงาน กรมควบคมุโรค 
อาคาร 4 ชัน้ 3 

1 
ปีงบประมาณ 

ระบบบรหิาร
จัดการ



 23 

โครงการในระบบบรหิาร
จัดการงบประมาณ 
(ระบบ estimate) 

งบประมาณ                  
(ระบบ 

estimate) 

5.2) แนวทางการนเิทศ /             
ตรวจเยีย่มโครงการวจิัย. 

กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการ
ความรู ้

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการความรู ้          
กรมควบคมุโรค อาคาร 1 
ชัน้ 4 

1 
ปีงบประมาณ 

เก็บเป็น file 
ขอ้มลู 

5.3) เอกสารผลงานวจิัย
ทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ 

กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการ
ความรู ้

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
งานวจิัย 
ส านักจัดการความรู ้          
กรมควบคมุโรค อาคาร 1  
ชัน้ 4 

เก็บรวบรวม
ทกุปี 

ฐานขอ้มลูวจิัย             
บนเว็บไซตส์ านัก

จัดการความรู ้
http://www. 

kmddc.go.th 

 


