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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการศึกษาวิจัย

หมายเลขเอกสาร : 2556-23-01-01
แกไขครั้งที่ : 2 หนาที่ : 2/31
วันที่มีผลบังคับใช : 25 ม.ค. 56

1. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักวิจัยของทุกหนวยงานสังกัดกรมอนามัย นํากระบวนการศึกษาวิจัย ไปปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน
เพื่อใหไดโครงการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของกรมอนามัย
พันธกิจของหนวยงานและบริบทของพื้นที่

2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัยทุกหนวยงานสังกัดกรมอนามัย เมื่อโครงการวิจัยผาน
การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ
NRPM: National Research Project Management) ในขั้นตอนที่นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยในระบบการ
ประเมินผลขอเสนอการวิจัยหรือระบบ NRPM – Pre audit แลวและไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป งบรายจายอื่น ประเภทคาใชจายในการศึกษาวิจัย โดยดําเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยและ
กําหนดผูรับผิดชอบพรอมจัดทําแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบงานของ NRPM – Ongoing
monitoring ดําเนินการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่ปรากฏในโครงการวิจัย คือ การสราง ทดสอบ
และปรับปรุงเครื่องมือ/แบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูล ประมวลผล วิเคราะหสังเคราะหขอมูล
และจัดทํารายงานการศึกษาวิจัย รวมทั้งรายงานความกาวหนาการศึกษาวิจัยและการใชงบประมาณใน
ระบบงานของ NRPM – Ongoing monitoring และรายงานฉบับสมบูรณในระบบงานของ NRPM – Post
Audit ตรวจสอบคุณภาพโดย กพว.หนวยงาน กอนเผยแพรในชองทางตางๆ และสงรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณใหสํานักที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมนําเขาคลังขอมูลวิจัยกรมอนามัย

3. หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
หนวยงานสังกัดกรมอนามัย

4. เอกสารอางอิง
ไมมี
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5. แผนภูมิการทํางาน
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ที่
1

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

7 วัน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
-

-

ผูบริหารกรม/
ผูบริหาร
หนวยงาน

30 วัน

-

-

คณะทํางาน

45 วัน

-

-

คณะทํางาน

45 วัน

-

-

คณะทํางาน

(152 วันทําการ)

กําหนดผูรับผิดชอบ

2

สราง ทดสอบ และ
ปรับปรุงเครื่องมือ

3
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

4
ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล และจัดทํารายงานการศึกษาวิจัย
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15 วัน
ตรวจสอบคุณภาพ

6

10 วัน

เกณฑ ข อง กพว. กรม ผา นเกณฑ คุณ ภาพ กพว. หนวยงาน
อนามัย
ของ กพว. กรม
อนามัย
คณะทํางาน
-

เผยแพรงานวิจัย

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
เมื่อนักวิจัยไดรับแจงวาโครงการวิจัยผานการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) ในระบบการบริหารงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRPM: National Research Project Management)
และไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป งบรายจายอื่น ประเภทคาใชจายในการศึกษาวิจัยเรียบรอย
แลว นักวิจัยดําเนินการ ดังนี้
6.1 กําหนดผูร ับผิดชอบ
นักวิจั ยดํ าเนินการขออนุมัติโครงการวิ จัย ที่ร ะบุผูรับผิดชอบโครงการวิจัยจากผูบริหารกรม
อนามัย/ผูบริหารหนวยงาน โดยกําหนดผูรับผิดชอบเปนนักวิจัย/คณะทํางาน ในรูปโครงการวิจัยที่ไดรับ
อนุมัติแลว และหรือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน และนักวิจัยผูรับผิดชอบโครงการวิจัยจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ศึกษาวิจัยในระบบงานของ NRPM – Ongoing monitoring
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6.2 สราง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ
ผูรับผิดชอบโครงการวิจั ยสรางเครื่องมือเก็บขอมูล (แบบสอบถาม /แบบสัมภาษณ /แบบ
สํารวจ /วิธีการเก็บขอมูล) ประสานผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
ดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
ทดสอบเครื่องมือเก็บขอมูล และนําขอบกพรองมาปรับปรุงเครื่องมืออีกครั้งเพื่อใหไดเครื่องมือ
เก็บขอมูลที่สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูรับผิดชอบโครงการวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่กําหนดไวในโครงการวิจัย
และแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบงานของ NRPM – Ongoing monitoring
บันทึกขอมูลและจัดทํารายงานความกาวหนาการศึกษาวิจัยและการใชงบประมาณในระบบงาน
ของ NRPM – Ongoing monitoring
6.4 ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานการศึกษาวิจัย
ผูรับผิดชอบโครงการวิจัยดําเนินการประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน
การศึกษาวิจัยสงคณะกรรมการพัฒนาวิชาการหนวยงาน (กพว. หนวยงาน) ครอบคลุมหัวขอตอไปนี้
- บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ
- บทที่ 1 บทนํา / หลักการและเหตุผล
- บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
- บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
- บทที่ 4 ผลการวิจัย
- บทที่ 5 สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
- เอกสารอางอิงจากหนวยงานวิชาการที่เปนสากล และเชื่อถือได
บันทึกรายงานฉบับสมบูรณในระบบงานของ NRPM – Post Audit
6.5 ตรวจสอบคุณภาพ
กพว. หนวยงาน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑการประเมินของ กพว.กรม
อนามัย (แบบเกณฑการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยกอนการเผยแพร)
กรณีมีขอแกไขปรับปรุง สงใหผูรับผิดชอบโครงการวิจัยดําเนินการแกไขปรับปรุง
กรณีไมมีขอแกไข ประธาน กพว.หนวยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่ออนุญาตใหเผยแพร และ
ผูบริหารหนวยงานลงนามรับรองและสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณพรอมใบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยสงใหสํานักที่ปรึกษา กรมอนามัย เก็บรวบรวมในคลังขอมูลงานวิจัยกรมอนามัย
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6.6 เผยแพรงานวิจัย
ผูรับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพรงานวิจัยในเว็บไซดหนวยงาน/วารสารวิชาการ/นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
7. นิยาม / ความหมาย
ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM) หมายถึง ระบบสารสนเทศการวิจัยเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการผลงานวิจัยของประเทศ โดยสรางระบบเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงบประมาณ สามารถดําเนินงานผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ท การทํางานครอบคลุมตั้งแตการสงขอเสนอโครงการวิจัยจนจบกระบวนการ
ประเมินขอเสนอโครงการวิจัย โดยมีสิทธิ์การเขาถึงขอมูลตามความจําเปนของผูดําเนินงาน
ระบบ NRPM ประกอบดวยระบบงานหลัก 3 ระบบ ไดแก
1. ระบบการประเมินผลขอเสนอการวิจัย หรือระบบ NRPM – Pre audit เปนขั้นตอนที่นักวิจัย
จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อให วช. พิจารณาประเมินผลวาควรใหการสนับสนุน หรือ ไมสนับสนุน
2. ระบบติดตามโครงการที่กําลังดําเนินการวิจัย หรือระบบ NRPM – Ongoing monitoring เปน
ขั้นตอนเมื่อโครงการวิจัยเริ่มดําเนินการแลว นักวิจัยจะสามารถรายงานความกาวหนา รายงานแผน-ผล
การดํ าเนินการ รายงานฉบับสมบูรณ ได และผู ประสานหนวยงานจะสามารถรายงานการเบิ กจา ย
งบประมาณได
3. ระบบการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย หรือระบบ NRPM – Post audit เปนขั้นตอนที่นักวิจัย
ผูประสานหนวยงาน ผูประเมินของหนวยงาน และหัวหนาหนวยงาน ดําเนินการประเมินโครงการวิจัย
หลังสิ้นสุดการวิจัย ตรวจสอบและสงให วช.
8. แบบฟอรม/เอกสารที่เกี่ยวของ
- แบบ ว1ด : แบบขอเสนอการวิจยั ในระดับโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรีของหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทา ซึ่งสามารถใช
เปนแบบในการจัดทําขอเสนอการวิจยั ทัง้ ในรูปแบบ โครงการวิจัยอิสระ หรือโครงการวิจยั ที่อยูภ ายใต
แผนงานวิจยั (โครงการเดี่ยว หรือโครงการยอย)
- แบบ ว1ช : แบบขอเสนอการวิจยั ในระดับแผนงานวิจัย (research programe) ประกอบการเสนอ
ของบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรีของหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทา
- แบบเกณฑการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจยั กอนการเผยแพร

