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ค ำชี้แจง 
กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 
 

 
1. ข้อก ำหนดขนำดตัวอักษรและหน้ำกระดำษ 

 
1.1 ตัวอักษร  TH SarabunPSK  

 
1.2 ขนาดตัวอักษร 

   หัวข้อ  ตัวหนา ปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม 
  เนื้อหา  ขนาด 16 
 

1.3 การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
  บน  2.00  เซนติเมตร 
  ล่าง  2.00  เซนติเมตร 
  ซ้าย  2.50  เซนติเมตร 
    ขวา  2.00  เซนติเมตร 
 
2. กำรจัดส่ง 

 
2.1 จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

opdc41.dmh@gmail.com ภายในวันท่ี 20 มกราคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานได้ท่ี https://bit.ly/2J6kB6q  
 

2.2 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีนางสาวอภิญญา  สัตยากุล  
โทรศัพท์ 0 2590 8192  
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แบบฟอร์มกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรให้บริกำรประชำชน 
(Work Manual) 

 
กระบวนงานหลักที่ 1  

การพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพจิต 
กระบวนงานย่อยที ่1.1  

การศึกษา วิจัย ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

ของ ส านักวิชาการสุขภาพจิต  
 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข 
 
 
 

(กลุ่ม/ฝา่ย/งาน) งานระบบวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม  
 ส านักวิชาการสุขภาพจติ 

(วันที่จัดท า) 20 ม.ค. 
2564 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 
กระบวนงำนหลักที ่1 กำรพัฒนำวิชำกำรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิต 
กระบวนงำนย่อยที่ 1.1 กำรศึกษำ วิจัย ด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 
 

1. ขอบเขตกำรใช้งำนของคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการใช้งานศึกษาวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานโดยบุคลากร

ในสังกัด ตั้งแต่ระยะแรก ขั้นตอนก าหนดโจทย์ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย จัดทีม วางแผนและจัดท า
ข้อเสนอการวิจัย (โครงร่างวิจัย - Proposal) เสนอขอความเห็นประกอบ-ความเห็นจริยธรรมในมนุษย์หรือ
เสนอความเห็นที่ปรึกษา เสนอขอและอนุมัติงบประมาณและทรัพยากรวิจัย ระยะที่สอง ขั้นตอนด าเนินงาน
วิจัยหลังอนุมัติด้วยการทบทวนวรรณกรรม/ประมวลองค์ความรู้ เพ่ิมเติม (เสนอขอการรับรองจริยธรรมใน
มนุษย์(กรณีเป็นโครงการใหม่)) บริหารจัดการโครงการวิจัย (Protocol) พัฒนาและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ปรับปรุงแก้ไข ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล สรุปผลการวิจัย  และชี้น า
ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง จนกระทั่งจัดท ารายงานผลด าเนินงานวิจัย รายงานความก้าวหน้า และรายงาน
ต้นฉบับสมบูรณ์ หรือเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งระยะที่สอง นี้อาจเกิดขึ้นหลายรอบได้อันเป็น
การวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนาอย่างหนึ่ง สุดท้ายเป็นระยะต่อเนื่อง คือ เผยแพร่สารสนเทศ/องค์ความรู้สู่
สาธารณะและจัดท าข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อผู้บริหาร การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ขยายผล และ
วางแผนจัดท าการวิจัยต่อเนื่อง 

(ระบ ุขอบเขตของกระบวนงานในคู่มือว่า ครอบคลุมการใช้งานของหน่วยงานใดบ้าง) 
 
2. ข้อก ำหนดที่ใช้ในกำรจัดท ำคู่มือ / ออกแบบกระบวนงำน  

ในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป กรมสุขภาพจิตจะได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ที่ส่งข้อเสนอวิจัยไป
ยังส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นวงเงินที่ผ่านการพิจารณา
ตามข้ันตอนการเสนอของบประมาณแผ่นดิน (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564) 
ตามการเสนอของบประมาณวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) เป็นงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยส านักวิชาการสุขภาพจิต
ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการบริหารแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัย
ย่อยตามที่ได้เสนอไว้ในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ ในชื่อทุนเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2564 ประเภท Function-based Research Fund ใช้เป็นงบประมาณ
ด าเนินการวิจัยของหน่วยงาน และกรมสุขภาพจิตผลักดันให้ใช้งบประมาณส่วนอ่ืนในการด าเนินงานวิจัยด้วย 
เช่นงบประมาณโครงการขับเคลื่อน เงินรายได้ที่เป็นเงินบ ารุงของสถาบันโรงพยาบาล งบกลางในกรณีจ าเป็น 
และสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยของหน่วยงานจัดท าข้อเสนอการวิจัย (Proposal) ตามกรอบการวิจัยที่สอดรับกับ
งานสุขภาพจิตและจิตเวชเพ่ือขอทุนวิจัยประเภท Strategic Research Fund จากแหล่งทุนต่างๆ มา
ด าเนินการอีกด้วย นอกจากนี้อันมุ่งเน้นการวิจัยโดยสอดคล้องและตอบสนองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรกระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ดังนี้ 

 1. พันธกิจของกรมสุขภาพจิต ได้แก่ 1) สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 2) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ และ 3) 
พัฒนากลไกการด าเนินงานสุขภาพจิตเพ่ือก าหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ 

 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช เป้าประสงค์ที่ 2.2 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการ
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และวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สนับสนุนให้น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต กล
ยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  ในระดับประเทศ 
(Excellence Center) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาล เป้าประสงค์ที่ 3.1 กรมสุขภาพจิตได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้การพัฒนางานวิจัย/ องค์ความรู้
ด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาองค์ความรู้ และยุทธศาสตร์การวิจัยกรม
สุขภาพจิตได้ให้ความส าคัญถึงการพัฒนางานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านกระบวนการวิจัยที่มี
มาตรฐานก าหนดไว้หลายด้าน 

อันสอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และด้านความมั่นคง ภายใต้แผนแม่บทด้านการวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังตอบสนองภายใต้บริบทการ
พัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคมในประเด็นการกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนี้ยังตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้ง
ด้านกายใจสติปัญญา และสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 
2580) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต อันเป็นการบูรณา
การร่วมกันขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย/
โครงการย่อยเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 

ด้ำนกฎหมำย 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
ฯลฯ 
ด้ำนกฎ/ระเบียบ/ประกำศ/ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ มำตรฐำน 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... 
(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบ(ส านักงบประมาณ)ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2557 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 523 /2562 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค.0409.6/ ว.102 ลงวันที่่ 29 มิถุนายน 2548 เรื่อง การเบิก

จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.3/ว 48 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุน

วิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ 
หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา

ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ปี 2556 (ปรับอัตราใหม่) 
หนังสือเวียนส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทาง

ไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 
ระเบียบค่าใช้จ่ายการวิจัย กรมสุขภาพจิต (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/02524 ลงวันที่ 29 

มกราคม 2551 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการด าเนินงานวิจัย และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 
0406.4/41562 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยกรมสุขภาพจิต) 

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สภาวิจัยแห่งชาติ 
 (ร่าง) แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยของกรมสุขภาพจิต 
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมสุขภาพจิต 
มาตรฐานการวิจัยที่ส าคัญของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้เป็นกลไกในการก ากับ ตรวจสอบและ

รับรอง การรักษามาตรฐานในกระบวนการด าเนินงานวิจัย โดยมาตรฐานที่ด าเนินการฯ ดังกล่าว ได้แก่ 
มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงาน
วิชาการและผลงานวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ รวมทั้งจริยธรรมนักวิจัย 
เป็นต้น 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต (กันยายน 2563) 
ฯลฯ 
ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561–2580 
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2564 
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต 
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นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 
นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจ าปี 2564-2565 
ฯลฯ 
ด้ำนควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รายงานประจ าปีกรมสุขภาพจิต (Annual Report) ปีงบประมาณ 25XX 
รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 25XX 
รายงานประจ าปี หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
รายงานสถิติสาธารณสุข(จิตเวช)และการเฝ้าระวังโรค(ปัญหาสุขภาพจิต) 
รายงานการส ารวจสถานการณ์สาธารณสุขโลกขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
บันทึกความร่วมมือการพัฒนางานสุขภาพจิตด้านต่างๆ 
ฯลฯ 
 
(เช่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ มาตรฐาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ) 
 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ หมำยถึง บุคลากรในส านักวิชาการสุขภาพจิตที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่

ด าเนินการติดตามให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัย รวมถึงผลกระทบของผลงานวิจัยด้วย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 19 ขั้นตอน ดังนี้ ตั้งแต่ระยะแรก 1)ข้ันตอนก าหนดโจทย์ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 2-3)
จัดทีม วางแผนและจัดท าข้อเสนอการวิจัย (โครงร่างวิจัย  - Proposal) 4)เสนอขอความเห็นประกอบ -
ความเห็นจริยธรรมในมนุษย์หรือเสนอความเห็นที่ปรึกษา 5)เสนอขอและอนุมัติงบประมาณและทรัพยากรวิจัย 
ระยะที่สอง 6-8)ขั้นตอนด าเนินงานวิจัยหลังอนุมัติด้วยการทบทวนวรรณกรรม/ประมวลองค์ความรู้ เพ่ิมเติม 
(เสนอขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์(กรณีเป็นโครงการใหม่)) 9)บริหารจัดการโครงการวิจัย (Protocol) 10)
พัฒนาและทดสอบคุณภาพเครื่องมือฯ ปรับปรุงแก้ไข 11-12)ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
แปลผล 13-15)สรุปผลการวิจัย และชี้น าข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง จนกระท่ังจัดท ารายงานผลด าเนินงานวิจัย 
รายงานความก้าวหน้า และรายงานต้นฉบับสมบูรณ์ หรือเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งระยะที่
สอง นี้อาจเกิดขึ้นหลายรอบได้อันเป็นการวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนาอย่างหนึ่ง สุดท้ายเป็นระยะต่อเนื่อง คือ 
16)เผยแพร่สารสนเทศ/องค์ความรู้สู่สาธารณะและจัดท าข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อผู้บริหาร 17)การน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 18)ขยายผล 19)และวางแผนจัดท าการวิจัยต่อเนื่อง 

ข้อเสนอกำรวิจัย หมำยถึง โครงร่างวิจัยที่พัฒนาขึ้นจากค าถามหรือโจทย์วิจัยที่นักวิจัยตั้งไว้ จนเป็น
วัตถุประสงค์การวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิด จัดรูปแบบวิธีการวิจัย รายละเอียดค่าใช้จ่ายวิจัย แผนการ
ด าเนินงานวิจัย และผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือขอรับการสนับสนุน น าไปสู่โครงการวิจัยที่ขออนุมัติต่อไป 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง เอกสารเกี่ยวกับกระบวนงานที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ที่มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ค าจ ากัดความ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผังกระบวนงาน (Workflow) กระบวนงาน
ขั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน ข ้อก าหนดการให้บริการมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ระบบติดตามประเมินผล 
เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ และช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ ทั้งนี้ต้องมี
การจัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงาน 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยแผน/กำรเงิน/พัสดุ ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงาน ช่วยปรับแผนกิจกรรม ตรวจทาน
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินวิจัย ตรวจทานหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 



8 

 

ผู้เชี่ยวชำญ หมำยถึง ผู้ที่มีความรู้/ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาและโจทย์การวิจัยที่
ต้องการตอบค าถาม ท าหน้าที่พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ กรอบแนวคิดและร่างเนื้อหา/องค์ความรู้ 

ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้มีอ านาจในการสั่งการและอนุมัติใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ท าหน้าที่ พิจารณาให้
ความเห็นชอบและอนุมัติใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

ผู้ประสำนงำนวิจัย  ท าหน้าที่ เสนอความอ านวยสะดวก ติดตาม และรวบรวมสรุปการรายงาน
ความก้าวหน้าตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้เกี่ยวข้อง/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมวิจัยและได้รับผลกระทบ/ผู้ใช้ผลประโยชน์
การวิจัยในการด าเนินงาน ท าหน้าที่พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ กรอบแนวคิดและร่างเนื้อหา/องค์ความรู้ 

ผู้วิจัย ท าหน้าที่ด าเนินการตามกิจกรรมวิจัยของงานวิจัยประเภทต่าง ๆ และรายงานความก้าวหน้าตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

ระดับควำมพร้อมทำงเทคโนโลยี-ทำงสังคม หมำยถึง สิ่งบ่งชี้ว่าสารสนเทศองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยนั้นมีการพัฒนาไปถึงจุดไหนของวงรอบการใช้งานในกลุ่มเป้าหมายแล้ว ของผลงาน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น โดยมีการแบ่งเป็น 9 ระดับ คือ Technology Readiness Level: 
TRL1-9 หรือ Societal Readiness Level: SRL1-9 

วิจัยของหน่วยงำนโดยบุคลำกรในสังกัด หมำยถึง กระบวนการวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัย
พ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย (วิจัยเชิงสถาบัน) การวิจัย
ประเมินผล ที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันด าเนินการจัดท าให้เกิด สารสนเทศ/องค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
อันเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัย ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะ และประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 18-19  
กิจกรรม ดังนี้ ระยะที่หนึ่ง 1.ก าหนดโจทย์/ค าถามวิจัย 2.จัดทีมนักวิจัย 3.เขียนโครงร่างวิจัย (กรอบแนวคิด
และสมมุติฐาน) 4.เสนอขอความเห็นประกอบ-ความเห็นจริยธรรมในมนุษย์ (ก่อนเป็นโครงการถ้ามี) หรือเสนอ
ความเห็นที่ปรึกษา 5.เสนอของบประมาณวิจัย ระยะท่ีสอง 6.ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย [อาจมองได้ว่าเป็น
การวิเคราะห์ความต้องการ/ความจ าเป็นในการพัฒนา (Need Analysis)] ซึ่งระยะนี้ต้องรายงานผลการ
ด าเนินงาน/ความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อผู้บริหาร/ผู้ติดตามงานตามช่วงเวลาที่ก าหนด 7.ทบทวนวรรณกรรม/
ประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (Reviews literature) 8.เสนอขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์ (กรณีเป็น
โครงการใหม่) 9.บริหารจัดการโครงการ 10.พัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพฯ (รวมการทดสอบและปรับปรุง
แก้ไข) 11.ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 12.บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผล 13.
สรุปผล ประเมินผล และวิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ 14.ทดลองขยายผลในกลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างแรก (วิจัยบางประเภทอาจไม่มีก็ได้) 15.จัดท าต้นฉบับสมบูรณ์และวางแผนเผยแพร่ (ระยะที่สองนี้อาจ
ด าเนินการวิจัยหลายรอบได้) ระยะสุดท้ำย 16.เผยแพร่สารสนเทศ/องค์ความรู้สู่สาธารณะและจัดท า
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อผู้บริหาร 17.น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 18.ขยายผลการด าเนินงานวิจัย 19.
วางแผนจัดท าการวิจัยต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ทั้งนี้การวิจัยอาจเริ่ม โดยข้ามขั้นตอน
บางอย่างได้ เช่น วิจัย R2R วิจัยประเมินผล วิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา วิจัยเพ่ือขอเลื่อนขั้นเปลี่ยนต าแหน่งงาน 
หรืออาจยุติในขั้นตอนใดก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยเป็นหลัก 

สำรสนเทศ องค์ควำมรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี หมำยถึง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เกณฑ์มาตรฐาน
ส าหรับใช้ในการด าเนินงานสุขภาพจิตตามมิติงานต่าง ๆ ทั้ง ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต และบริหารงาน  ได้แก่  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คู่มือการ
ปฏิบัติงาน คู่มือความรู้ คู่มือวิทยากร หลักสูตรการอบรม แผนการสอน แผ่นพับโปสเตอร์ ชุดทดสอบ แบบคัด
กรอง แบบประเมิน CD โปรแกรม/แผนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู เครื่องเวชภัณฑ์ สูตรยา สูตรอาหารเสริม 
แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ 

(ระบุ ข้อความ ค าศัพท์ ที่ส าคัญ พร้อมความหมาย เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
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... ค าย่อ ที่ใช้ในคู่มือ … 

... คณะกรรมการ/คณะท างาน ระบุ อ านาจหน้าที่ และองค์ประกอบที่ส าคัญ ... 

... ค าศัพท์เฉพาะ ระบุ ภาษาอังกฤษ หรือค าย่อ พร้อมค าอธิบายเพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน … 

... บุคคล/หน่วยงาน ระบุ ความหมายที่ใช้ในคู่มือ รวมถึงองค์ประกอบที่ก าหนด …) 
 

4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
กำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์จากโจทย์/ค าถามวิจัยนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะ และ

ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 18-19 กิจกรรม ดังนี้ 
ระยะที่หนึ่ง ซึ่งระยะนี้ต้องมีการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่โจทย์/ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ที่ได้รับคือใครบ้าง ไปจนถึงกรอบแนวคิด สมมุติฐานการวิจัย และวางแผนการ
ด าเนินงานวิจัยตามรูปแบบวิธีการวิจัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจมีโครงการวิจัยย่อยหรือแบ่งเป็นรายรอบการ
ด าเนินงานวิจัย 

4.1 ก าหนดโจทย์/ค าถามวิจัย  
4.1.1 โดยพ้ืนฐานต้องศึกษาจากเอกสาร รายงาน การวิเคราะห์ปัญหา ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ /ศึกษาสภาพขนาดของปัญหา อุบัติการณ์ อัตราความเจ็บป่วย การใช้บริการ 
ปัจจัยความเสี่ยง และศึกษาเชิงคุณภาพกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง 

4.1.2 ข้อสรุปหรือข้อตกลงจากการประชุมหารือร่วมกัน 
4.1.3 มติที่ประชุมและการมอบหมายงาน 
4.1.4 ข้อสั่งการ/นโยบาย/แนวทางการด าเนินงานวิจัย 
4.1.5 ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ 
4.1.6 ความคิดเห็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าหลัก/ผู้รับบริการ 
4.1.7 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี-ทางสังคม ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 
4.1.8 แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
4.1.9 ความสนใจของผู้วิจัยเป็นประเด็นท้ายสุดที่จะมาคิดแทนหน่วยงาน 
4.1.10 ด าเนินการวิเคราะห์ GAP analysis และจัดท าค าถามวิจัยอย่างเป็นระบบด้วย PICO(t) 

โดยผ่านเกณฑ์ FINER criteria 
4.2 จัดทีมนักวิจัย  

4.2.1 เรียบเรียงประวัติผู้วิจัยและที่ปรึกษาวิจัย 
4.2.2 แบ่งสัดส่วนการท างานและหน้าที่วิจัย 

4.3 เขียนข้อเสนอ-โครงร่างวิจัย (Full > Conceptual Proposal พร้อมกรอบแนวคิดและสมมุติฐาน)  
4.3.1 ประชุมร่างโครงตามหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.3.2 เน้นบรรยายการก าหนดวัตถุประสงค์วิจัย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบประโยชน์ที่ได้รับ 

และกรอบแนวคิด  
4.3.2.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการการทบทวนเอกสาร  
4.3.2.2 ประชุม/ระดมความคิดจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
4.3.2.3 สรุปและจัดท ากรอบแนวคิดเพ่ือแสดงทิศทาง ขอบเขต และความสัมพันธ์ของ

นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่พัฒนา สมมุติฐานการวิจัย 
4.3.3 พิจารณากรอบแนวคิดโดยผู้รู้หรือที่ปรึกษาวิจัย 

4.3.3.1 น ากรอบแนวคิดมาให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณา 
4.3.3.2 กรณีท่ีมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาปรับแก้ 
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4.3.3.3 สรุปและจัดท ากรอบแนวคิดที่ผ่านการเห็นชอบ 
4.3.4 บรรยายวิธีด าเนินการวิจัย (Research design) และขนาดกลุ่มตัวอย่างและการได้มา 
4.3.5 บรรยายรายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ และค่าใช้จ่ายวิจัย 
4.3.6 เน้นบรรยายผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และประโยชน์ที่จะได้รับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.3.7 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี หรือระดับความพร้อมทางสังคม ที่มีอยู่ในปัจจุบันและ

ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนาเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 
4.4 เสนอขอความเห็นประกอบหรือความเห็นจริยธรรมในมนุษย์ (ก่อนเป็นโครงการถ้ามี)  

4.4.1 ส่งโครงร่างเสนอขอการพิจารณาความเห็น หรือเสนอความเห็นที่ปรึกษา 
4.4.2 ปรับปรุงแก้ไขจนอนุมัติ 

4.5 เสนอของบประมาณวิจัย 
4.5.1 ส่งเสนอของบประมาณตามแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยในช่องทางของแหล่งทุนวิจัยตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
4.5.2 ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายวิจัยตามแบบฟอร์มแตกตัวคูณในช่องทางของแหล่งทุนวิจัยตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
4.5.3 รับทราบผลพิจารณาจากแหล่งทุน และติดต่อการท าสัญญากับแหล่งทุนวิจัย 
4.5.4 เตรียมการชี้แจงและปรับงบประมาณกิจกรรมให้สอดคล้องความเป็นไปได้มากที่สุด 
4.5.5 รับทราบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและท าสัญญากับแหล่งทุนวิจัย 

 

ระยะที่สอง ซึ่งระยะนี้ต้องด าเนินการวิจัยแล้ว ซึ่งวิจัยบางประเภทอาจข้ามมาที่ระยะนี้เลยก็ได้ เช่น วิจัย R2R 
วิจัยประเมินผล เป็นต้น นักวิจัยต้องรายงานผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อผู้บริหาร/
ผู้ติดตามงานตามช่วงเวลาที่ก าหนด และระยะที่สองนี้อาจด าเนินการวิจัยหลายรอบได้ 

4.6 ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย (Protocol) [อาจมองได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ความต้องการ/ความ
จ าเป็นในการพัฒนา (Need Analysis)]  
4.6.1 เขียนโครงการตามแบบฟอร์มอนุมัติ การอนุมัติต้องชี้ให้เห็นเหตุผลที่ชัดเจน เน้นศึกษา

จากเอกสาร รายงาน การวิเคราะห์ปัญหา ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ /ศึกษาสภาพ
ขนาดของปัญหา อุบัติการณ์ อัตราความเจ็บป่วย การใช้บริการ ปัจจัยความเสี่ยง และ
ศึกษาเชิงคุณภาพกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง  

4.6.2 ความคิดเห็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าหลัก/ผู้รับบริการ 
4.6.3 ข้อสรุปหรือข้อตกลงจากการประชุมหารือร่วมกัน 
4.6.4 มติที่ประชุมและการมอบหมายงาน 
4.6.5 การได้รับข้อสั่งการ/นโยบาย/แนวทางการด าเนินงานวิจัย 
4.6.6 ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ 
4.6.7 ความคิดเห็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.6.8 แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
4.6.9 ความสนใจของกลุ่มผู้วิจัยเป็นประเด็นท้ายสุดที่จะมาคิดแทนหน่วยงาน 
4.6.10 เขียนโครงการให้เน้นรายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ และค่าใช้จ่ายวิจัย 
4.6.11 ขออนุมัติจากผู้บริหารเนื่องจากใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

4.7 ทบทวนวรรณกรรม/ประมวลองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง (Reviews literature)  
4.7.1 ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แบ่งเป็น  

4.7.1.1 ข้อมูลจากบุคคล เช่น การส ารวจ การถอดบทเรียนจากกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
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4.7.1.2 ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล เช่น เอกสาร ข้อมูลทางสถิติ รายงานการวิจัย ประมวล
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของราชการ เป็นต้น 

4.7.2 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
4.8 เสนอขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์ (กรณีเป็นโครงการใหม่) 

4.8.1 ส่งโครงการเสนอขอการพิจารณารับรอง 
4.8.2 ปรับปรุงแก้ไขจนอนุมัติ 

4.9 บริหารจัดการโครงการ (ด าเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการวิจัย – Protocol) 
4.9.1 ประชุมความก้าวหน้าของงาน และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานในเบื้องต้น 
4.9.2 รายงานการใช้งบประมาณวิจัย 
4.9.3 รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
4.9.4 สรุปรายงาน ปัญหา อุปสรรค ถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

4.10 พัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเป็นอย่างน้อย (บางงานวิจัยอาจใช้เครื่องมือมาตรฐาน หรือตัว
บ่งชี้ของงานวิจัยได้ ไม่จ าเป็นต้องสร้างใหม่หรือต้องทดสอบการเข้ากับบริบท และปรับปรุงแก้ไข
ทุกครั้ง)  
4.10.1 จัดท าต้นร่างเป็นเนื้อหา/องค์ความรู้ หรือเครื่องมือวิจัย 

4.10.1.1 ประชุมกลุ่มงานที่รับผิดชอบเพ่ือเลือกหรือจัดท าต้นร่างเนื้อหา/องค์ความรู้ หรือ
เครื่องมือวิจัย 

4.10.1.2 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพิจารณาเครื่องมือมาตรฐานที่เลือกหรือ
ต้นร่างเนื้อหา/องค์ความรู้ หรือเครื่องมือวิจัยที่จัดท าขึ้น 

4.10.1.3 กรณีท่ีมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาปรับแก้ 
4.10.1.4 สรุปและจัดท าต้นร่างที่ผ่านการเห็นชอบ 

4.10.2 จัดพิมพ์เครื่องมือมาตรฐานที่เลือกหรือต้นร่างของเนื้อหา/องค์ความรู้ หรือเครื่องมือวิจัย
ที่จัดท าข้ึน 

4.10.3 จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือวิจัยเหล่านี้ 
4.10.4 จัดประชุมชี้แจงทีมวิจัยเพื่อทดสอบด้วยตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง 
4.10.5 ทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (กรณีต้องทดสอบประสิทธิภาพ) 
4.10.6 ปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเครื่องมือวิจัยสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (กรณีจัดท าขึ้นใหม่

หรือน ามาปรับใช้) 
4.11 ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย  

4.11.1 จัดประชุมชี้แจงทีมวิจัย (กรณีนักวิจัยไม่ได้ด าเนินการเองทั้งหมด ต้องมีทีมผู้น าเครื่องมือ
วิจัยไปใช้ หรือทีมผู้เก็บรวบรวมข้อมูล) และผู้เกี่ยวข้องในช่วงกิจกรรมนี้ 

4.11.2 ทดลองใช้ (บางเรื่องอาจไม่มีกิจกรรมนี้ก็ได้) 
4.11.2.1 ออกแบบการทดลองใช้ (ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาในการทดลองใช้) 
4.11.2.2 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เก่ียวข้อง 
4.11.2.3 ส่งต้นร่างเครื่องมือวิจัยทั้งหมดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
4.11.2.4 ทดลองใช้และตอบกลับตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.11.3 เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
4.11.3.1 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ด าเนินการวิจัย 
4.11.3.2 ประชุมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะ หากใช้เวลาด าเนินการนานหรือหลายรอบ 
4.11.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจทาน และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
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4.11.4 ปรับกิจกรรมระหว่างด าเนินการกิจกรรมนี้ 
4.11.4.1 รวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ต้น

ร่างและปรับปรุงในครั้งต่อไป 
4.11.4.2 วางแผนรวบรวมความต้องการและวิธีเผยแพร่เครื่องมือวิจัยก่อนเป็นองค์ความรู้ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4.12 บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผล  

4.12.1 บันทึกข้อมูลดิบ ตรวจทาน และทดลองวิเคราะห์ผล 
4.12.2 วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ 
4.12.3 แปลผลวิเคราะห์ทางสถิติหรือวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 
4.12.4 จัดท าเนื้อหาน าเสนอผลให้เข้าใจได้ง่าย เหมาะสม และถูกต้อง 

4.13 สรุปผล ประเมินผล และวิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ  
4.13.1 สรุปผลโดยนักวิจัย และแก้ไข 
4.13.2 รวบรวมผลการนิเทศติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง 
4.13.3 วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะโดยผู้วิพากษ์ และแก้ไข 

4.14 ทดลองขยายผลในกลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างแรก (กิจกรรมนี้เป็นการวิจัย
ประเภทวิจัยและพัฒนาเท่านั้น จึงอาจท าให้มีหลายรอบวิจัยได้ หมายความว่าวิจัยบางประเภท
อาจข้ามกิจกรรมนี้ไปได้) 
4.14.1 จัดท า/จัดพิมพ์เพ่ิมเติม ต้นแบบเครื่องมือวิจัยที่เป็น องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่ผ่านการทดลองใช้ 
4.14.2 ออกแบบการทดลองขยายผล (ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาในการขยายผล) 
4.14.3 ส่งต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือทดลองขยายผล 
4.14.4 นิเทศติดตาม/สัมมนาประเมินผล และ บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล สรุปผล 

ประเมินผล และวิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่แตกต่างจากรอบทดลองใช้ครั้งก่อน 
4.15 จัดท าต้นฉบับสมบูรณ์และวางแผนเผยแพร่-จัดเก็บ เพ่ือปิดสถานะโครงการเสร็จสิ้น 

4.15.1 จัดท า/จัดพิมพ์ต้นแบบเครื่องมือวิจัยที่ เป็น องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(สุดท้าย) 

4.15.2 ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และแก้ไข 
4.15.3 รา่งนิพนธ์ต้นฉบับและแก้ไข 
4.15.4 จัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (รูปเล่มและไฟล์ข้อมูล) จัดเก็บ (ขอเลข ISBN และ 

DOI) และเผยแพร่ 
4.15.5 ส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์วารสาร 
4.15.6 น าเสนอในเวทีวิชาการ (แบบบรรยายหรือนิทรรศการ) 
4.15.7 ด าเนินการรายงานเพื่อปิดสถานะโครงการส าเร็จเสร็จสิ้น 

 

ระยะที่สุดท้ำย ซึ่งระยะนี้เน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย 
4.16 เผยแพร่สารสนเทศ/องค์ความรู้สู่สาธารณะและจัดท าข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อผู้บริหาร  

4.16.1 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (รูปเล่มและไฟล์ข้อมูล) ให้แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการ
ส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่ 

4.16.2 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.16.3 น าเสนอเวทีวิชาการหรือเวทีสาธารณะหรือทางสื่อสารมวลชน หรือในเวทีต่างประเทศ 

4.17 น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
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4.17.1 ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย สิ่งประดิษฐ์ไทย และปรับแก้ไข 
4.17.2 ยื่นแบบค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา และปรับแก้ไข 
4.17.3 ยื่นแบบฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และปรับแก้ไข 
4.17.4 ยื่นข้อเสนอการผลิตร่วมภาคเอกชนกับภาครัฐ 

4.18 ขยายผลการด าเนินงานวิจัย  
4.18.1 จัดท าเป็นโครงการผลิตและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4.18.2 ลงทุนผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหรือการศึกษา 
4.18.3 ร่วมน าเสนอการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

4.19 วางแผนจัดท าการวิจัยต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย 
4.19.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย 
4.19.2 จัดท าโครงร่างวิจัยต่อเนื่อง 

 

 ทั้งนี้งานวิจัยบางประเภทนั้น การวิจัยอาจเริ่มโดยข้ามขั้นตอนบางอย่างได้ เช่น วิจัย R2R วิจัย
ประเมินผล วิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา วิจัยเพ่ือขอเลื่อนขั้นเปลี่ยนต าแหน่งงาน และ/หรืออาจยุติวิจัยในขั้นตอน
ใดก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยเป็นหลัก ซึ่งหากมีการยุติก็ต้องชี้แจงต่อผู้บริหารหน่วยงานให้ทราบและอนุมัติการยุติวิจัย 
และส่งมอบผลงานวิจัยเท่าที่ได้แก่หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดแจงชี้แจงหลักฐานการเบิกจ่ายและส่งรายละเอียด
พร้อมงบประมาณท่ีเหลือรวมดอกเบี้ยถ้ามีแก่แหล่งทุนวิจัยต่อไป 

 
(ระบุ รายละเอียดขั้นตอนการท างานตามล าดับ โดยค านึงถึงการลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และ
ผนวกการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานไว้ด้วยแล้ว) 
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5. Work Flow ของกระบวนงำน 
ขั้นตอนกำรท ำงำน 

(Work Flow) 
ผังงำน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ* 
(ต ำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่ำย) 

1.ก าหนดโจทย์/ค าถามวิจยั  
 
- พิจารณา/เห็นชอบ 

 
เร่ิมระยะแรก 
ขั้นนี้ 1 สัปดาห์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/ผู้บริหาร 

2.จัดทีมนักวิจัย 
 

 1 สัปดาห ์ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจยั 

3.เขียนข้อเสนอ-โครงร่างวิจัย (พร้อมกรอบ
แนวคิดและสมมุติฐาน)  

 1 เดือน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน
วิจัย/ผูว้ิจัย 

4.เสนอขอความเห็นประกอบ - ความเหน็
จริยธรรมในมนุษย ์หรือเสนอที่ปรึกษา 
- พิจารณา/อนุมัติ (ก่อนเป็นโครงการถ้ามี) 

 1 สัปดาห ์
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจยั/ที่ปรึกษา/
คณะกรรมการ EC/IRB 

5.เสนอของบประมาณวิจัย 
 
- พิจารณา/อนุมัติ 

 3-6 เดือน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/ 
ผู้ประสานงานวิจยั/ผู้บริหาร 

6.ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจยัด้วยการ
วิเคราะห์ความต้องการ/ความจ าเป็น 
ในการพัฒนา (Need Analysis)  
- พิจารณา/อนุมัติ 

 
เร่ิมระยะที่สอง  
ขั้นนี้ 2 สัปดาห ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/ 
ผู้ประสานงานวิจยั/ผู้บริหาร 

7.ทบทวนวรรณกรรม/ประมวลองค์ความรู้ 
 

 1 เดือน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจยั 

8.เสนอขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย ์
(กรณีเปน็โครงการใหม่) 
- พิจารณา/อนุมัติ 

 
1 สัปดาห ์ถึง 
1 เดือน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจยั/
คณะกรรมการ EC/IRB 

9.บริหารจัดการโครงการ 
 

 ตลอดโครงการ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/ผู้บริหาร/ 
ผู้ประสานงานวิจยั/ เจา้หน้าที ่

10.พัฒนาเครื่องมือวิจยัให้มีคุณภาพฯ  
(รวมการทดสอบฯ และปรับปรุงแก้ไข) 
- พิจารณา/ผ่านเกณฑ์ 

 2 เดือน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

11.ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอยา่งจริง 

 2 เดือน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/
กลุ่มเป้าหมาย 

12.บันทึก วิเคราะห์ขอ้มูล และแปลผล 
 

 2 เดือน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย 

13.สรุปผล ประเมินผล และวิจารณ์ให้
ข้อเสนอแนะ  
- พิจารณา/สมควรท าต่อ 

 1 เดือน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ 

14.ทดลองขยายผลในกลุ่มเป้าหมายที่มี
จ านวนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างแรก 

 3-6 เดือน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/
กลุ่มเป้าหมาย 

15. จัดท าต้นฉบับสมบูรณ์และวางแผน
เผยแพร-่จัดเก็บ-ปิดโครงการวิจัย 

 1 เดือน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/ 
ผู้ประสานงานวิจยั/ผู้บริหาร 

16.เผยแพร่สารสนเทศ/องค์ความรู้สู่
สาธารณะและจัดท าขอ้เสนอแนะจาก
งานวิจัยต่อผูบ้ริหาร  

 
เร่ิมระยะสุดท้าย  
ขั้นนี้ 3-6 เดือน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/ 
ผู้ประสานงานวิจยั/ผู้บริหาร 

17.น าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน ์
 

 3-6 เดือน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/ 
ผู้ประสานงานวิจยั/ผู้บริหาร 

18.ขยายผลการด าเนินงานวิจยั 
  3-6 เดือน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประสานงานวิจยั/
ผู้บริหาร 

19.วางแผนจัดท าการวิจยัต่อเนื่องและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั  3-6 เดือน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้วิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประสานงานวิจยั/
ผู้บริหาร 
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(ระบุ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามล าดับที่  ที่แสดงไว้ใน ข้อ 4.  อธิบายวิธีการท างานด้วยผังงาน             
(Flow Chart)  และก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน) 

 (ความหมายสัญลักษณ์ “ไม่ต้องแสดงในคู่มือ” 
  จดุเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนงาน 
  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
  การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 
  แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 
  จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า) 
* ผู้รับผิดชอบ ระบุต าแหน่ง (เช่น ผู้อ านวยการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น) หรือ กลุ่ม/ฝ่าย 
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6. ควำมเสี่ยงหรือผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงด ำเนินงำน และแนวทำงกำรจัดกำร/ควบคุมควำมเสี่ยง
หรือผลกระทบ 

รำยกำรควำมเสี่ยงหรือผลกระทบด้ำนลบ แนวทำงกำรจัดกำร/ควบคุมควำมเสี่ยงหรือผลกระทบ 
ไม่มีโครงร่างวิจัยที่อนุมัติให้ท าของหน่วยงาน
ตามประเด็นส าคัญท่ีมอบหมาย (โอกาสเกิดขึ้น
เกือบแน่นอน นโยบายเสียหายมากที่สุด / ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การจัดเตรียมล่วงหน้า, การมอบหมาย, การพัฒนา, 
การวิเคราะห์ความต้องการ, การวางโจทย์-ค าถามวิจัย, 
การสร้างคลังข้อเสนอ-โครงร่างร่วมกัน 

ได้รับงบประมาณวิจัยให้มาด าเนินการล่าช้า 
(โอกาสเกิดขึ้นเกือบแน่นอน นโยบายเสียหาย
มากที่สุด / ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การติดตามทวงถาม, การเร่งวางแผนล่วงหน้า การ
ปรับปรุงลดขั้นตอน, การส ารองจ่าย, การเดินเรื่องเอง, 
การอดทนรอคอยโอกาส 

เกิดความเข้าใจผิดในขั้นแรกการด าเนินงานวิจัย 
(โอกาสเกิดขึ้นเกือบแน่นอน นโยบายเสียหาย
มากที่สุด / ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การชี้แจง, การซักซ้อม, การสร้างผังไหลของงาน, การ
วางแผนรับรู้ร่วมกัน, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี 

ผลพิจารณา IRB ไม่ผ่านการรับรอง (โอกาส
เกิดข้ึนเกือบแน่นอน นโยบายเสียหายมากที่สุด 
/ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การทบทวนแก้ไข, การเสนอต่อเนื่อง, การลด-หา
ข้อผิดพลาดข้อบกพร่อง, การอดทนรอคอยโอกาส 

เกิดปัญหาอุปสรรคด าเนินการวิจัยท าให้ล่าช้า
กว่าเป้าหมาย (โอกาสเกิดขึ้นเกือบแน่นอน 
นโยบายเสียหายมากที่สุด / ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 

การแก้ไขเฉพาะหน้า, การวางมาตรการใหม่, การหาผู้มี
ประสบการณ์ช่วยเหลือ, การรายงานผู้บริหารล่วงหน้า 

ไม่ผ่านการอนุมัติโครงการวิจัยให้ด าเนินการ 
(โอกาสเกิดขึ้นเกือบแน่นอน นโยบายเสียหาย
มากที่สุด / ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การแก้ไขเร่งด่วน, การเข้าผู้บริหาร, การจัดท าต่อเนื่อง, 
การแจกแจง, การเจรจาเดินเรื่องเอง, การอดทนรอคอย
โอกาส 

ขาดการรายงานผลความก้าวหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง (โอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ 
นโยบายบรรลุเป้าหมายต่ ากว่ามาก) 

การวางข้อก าหนด, การถ่ายทอดประสบการณ์, การ
มองประโยชน์, การแสดงภาพขั้นความส าเร็จ 

ขาดการจัดเก็บหลักฐานและรายงานเพื่อ
เปิดเผยสู่สาธารณะ (โอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ ์นโยบายบรรลุเป้าหมายต่ ากว่ามาก) 

การวางหลักเกณฑ์, การถือปฏิบัติขั้นตอน, การเน้นย้ า
ความร่วมมือ, การแสดงข้อดี-ประโยชน์ 

ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกน าไปใช้ตามที่คาดหวัง 
(โอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ นโยบาย
บรรลุเป้าหมายต่ ากว่ามาก) 

การน าเสนอ, การหาหนทางใหม่, การแสดงประโยชน์, 
การรายงานสู่สาธารณะ, การอดทนรอคอยโอกาส 

ขาดการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
(โอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ นโยบาย
บรรลุนโยบาย / ต่ ากว่าเป้าหมายปานกลาง) 

การติดต่อ, การจัดท าขึ้นใหม่, การใส่แรงจูงใจ, การ
เลือกช่องทางส ารอง, การใช้เทคโนโลยีช่วย 

ขาดการต่อยอดงานวิจัยที่ส าเร็จแล้วไปสู่การ
ด าเนินงานวิจัยใหม่ (โอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ ์นโยบายบรรลุนโยบาย / ต่ ากว่า
เป้าหมายปานกลาง) 

การท าต่อเนื่อง, การใฝ่หา-ผลกัดัน, การแสวงหาความ
ร่วมมือ, การแสดงประโยชน์, การอดทนรอคอยโอกาส 

มีที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงไม่ทั่วถึง ให้ข้อแนะน าการ การเพ่ิมความใส่ใจ, การเข้าหา, การเสนอขอ, การเชิญ



17 

 

รำยกำรควำมเสี่ยงหรือผลกระทบด้ำนลบ แนวทำงกำรจัดกำร/ควบคุมควำมเสี่ยงหรือผลกระทบ 
ด าเนินงาน (โอกาสเกิดขึ้นเกือบแน่นอน 
นโยบายเสียหายมากที่สุด / ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 

ชวนร่วมงาน, การสร้างการรับรู้ 

ทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอด าเนินการวิจัย 
(โอกาสเกิดขึ้นเกือบแน่นอน นโยบายเสียหาย
มากที่สุด / ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การสรรหา, การจัดจ้าง, การขอผู้อาสา, การควบรวม
หน้าที่, การแสวงหาความร่วมมือ-ผูกมิตร 

เลือกพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ยากเกิน
ก าลัง (โอกาสน่าจะเกิดเหตุการณ์ นโยบาย
เสียหายมากท่ีสุด / ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การทวนสอบ, การลดทอน, การดึงพันธมิตร(partner), 
การปรับแต่ง, การหามืออาชีพท างานด้วย 

ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณวิจัยให้ด าเนินงาน 
(โอกาสน่าจะเกิดเหตุการณ์ นโยบายเสียหาย
มากที่สุด / ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การตรวจสอบ, การหาช่องทางใหม่, การส ารอง, การ
แสวงหาเพิ่มเติม, การอดทนรอคอยโอกาส 

ไม่ได้ตั้งโครงการวิจัยหรือไม่ได้ตั้งกรอบหรือ
ประเด็นโจทย์วิจัยของหน่วยงานไว้ (โอกาส
น่าจะเกิดเหตุการณ์ นโยบายเสียหายมากท่ีสุด / 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การวางกรอบประเด็น, การก าหนด, การทบทวน, การ
จัดเตรียมล่วงหน้า, การมอบหมาย, การพัฒนา, การวาง
โจทย์-ค าถามวิจัย, การสร้างคลังข้อเสนอ-โครงร่าง 

มีการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบ โดยไม่มีผู้สานต่อ
ร่วมด าเนินงาน (โอกาสน่าจะเกิดเหตุการณ์ 
นโยบายเสียหายมากท่ีสุด / ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 

การทดแทน, การแสวงหา, การถ่ายทอด, การดึงผู้คน
ภายนอก, การหามืออาชีพคุมงาน, การท าต้นแบบ, การ
ทอดเวลา, การยุติชั่วคราว 

ขาดช่วงของการติดต่อประสานงานกับทีม
นักวิจัย R&D (โอกาสน่าจะเกิดเหตุการณ์ 
นโยบายบรรลุเป้าหมายต่ ากว่ามาก) 

การท าสม่ าเสมอ, การเปิดโอกาส, การเพิ่มช่องทาง, 
การท าอย่างไม่เป็นทางการ, การด าเนินก่อน-ลดรีรอ 

ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ที่มีคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติไม่ตรง (โอกาสน่าจะเกิดเหตุการณ์ 
นโยบายบรรลุเป้าหมายต่ ากว่ามาก) 

การคัดเลือก, การรับสมัคร, การพัฒนา, การแสวงหา
ผู้คนภายนอก, การหาผู้คุมงานมีฝีมือ 

ขาดการเข้าร่วมประชุม R&D ไม่ได้รับการ
ถ่ายทอด (โอกาสน่าจะเกิดเหตุการณ์ นโยบาย
บรรลุเป้าหมายต่ ากว่ามาก) 

การตระหนักความส าคัญ, การติดตามต่อเนื่อง, การหา
ความรู้เพิ่มเอง, การใช้เทคโนโลยีช่วย 

แนวทางปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายังไม่ชัดเจน
ในการอ้างอิง (โอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ ์นโยบายบรรลุเป้าหมายต่ ากว่ามาก) 

การท าความเข้าใจซ้ า, การสอบถาม, การปรับปรุง
ร่วมกัน, การสร้างขึ้นใหม่, การเปรียบเทียบแหล่งวิจัย 

ขาดการสรุปผลประเมิน จัดส่งให้หน่วยงาน
ทราบ (โอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ 
นโยบายบรรลุนโยบาย / ต่ ากว่าเป้าหมายปาน
กลาง) 

การส่งผลพิจารณา, การวางแนวปฏิบัติ, การทวงถาม, 
การใส่แรงจูงใจ, การอ้างอิงผู้บริหาร 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปีงบประมาณไม่
เพียงพอด าเนินการให้ครบ (โอกาสเป็นไปได้ที่
จะเกิดเหตุการณ์ นโยบายบรรลุนโยบาย / ต่ า

การจัดแบ่งส่วน, การลดทอน, การให้น้ าหนัก, การ
ชะลอ, การแบ่งรับ, การสร้างความพร้อม 
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รำยกำรควำมเสี่ยงหรือผลกระทบด้ำนลบ แนวทำงกำรจัดกำร/ควบคุมควำมเสี่ยงหรือผลกระทบ 
กว่าเป้าหมายปานกลาง) 

ทั้งนีค้วามเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนระหว่างด าเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ 
6.1 เอกสาร/หลักฐานที่ผู้วิจัยผู้รับบริการต้องใช้ในการขอรับบริการ 

- ข้อสรุปหรือข้อตกลงจากการประชุมหารือร่วมกัน 
- มติที่ประชุมและการมอบหมายงาน 
- ข้อสั่งการ/นโยบาย/แนวทางการด าเนินงานวิจัย 
- ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ 
- ความคิดเห็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี-ทางสังคม ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 
- แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
- ความสนใจของกลุ่มผู้วิจัยเป็นประเด็นท้ายสุดที่จะมาคิดแทนหน่วยงาน 
- สัดส่วนงบประมาณวิจัยที่ด าเนินการวิจัยร่วมกัน 
- ค่าธรรมเนียมสถาบัน 

6.2 วิธีการติดตามประเมินผล เน้นติดตามผลการด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนงานวิจัยทุก 3 เดือน 
6.2.1 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของหัวหน้าโครงการหรือทีมนักวิจัยครึ่ง

ปีงบประมาณ 
6.2.2 รายงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ของเครือข่าย

องค์กรบริหารจัดการวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) 
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระยะเวลา
การติดตามทุกไตรมาส 

6.2.3 รายงานผ่านระบบติดตามการใช้งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา 
(Researchbudget) ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ระยะเวลาการติดตามทุกไตรมาส 

6.2.4 รายงานผ่านการติดตามของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระยะเวลาการติดตามทุกไตร
มาส 

6.2.5 ใช้วิธีการติดตามของส านักวิชาการสุขภาพจิต ระยะเวลาการติดตามทุกเดือน 
6.2.6 ใช้วิธีการติดตามของคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานวิจัย กรมสุขภาพจิต ระยะเวลา

การติดตามทุกสองสัปดาห์กรณีเกิดความผิดปกติของการใช้งบประมาณวิจัย 
6.2.7 ประเมินผลภาพรวมการด าเนินงานโครงการวิจัยของหน่วยงาน โดยคณะอนุกรรมการ

พัฒนามาตรฐานการวิจัยกรมสุขภาพจิต 
6.2.8 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการวิจัยของหน่วยงาน โดยกรมสุขภาพจิต 

6.3 วิธีการน าเสนอผลการติดตาม 
6.3.1 ส่งรายงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบ

บริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) ระยะเวลาน าเสนอทุกไตรมาส 
6.3.2 ส่งรายงานผ่านระบบติดตามการใช้งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาระยะเวลา

น าเสนอทุกไตรมาส 
6.3.3 รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ระยะเวลาน าเสนอทุกเดือน 
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7. ตัวชี้ วัดควบคุมคุณภำพของกระบวนงำนแต่ละขั้นตอน และแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล                
กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด  

ผลส ำเร็จแต่ละขั้นตอน 
วิธีกำรติดตำมประเมินผล ผู้รับผิดชอบกำรติดตำม 

ผู้รับตรวจ และวิธีกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม 
1.รายการโจทย์/ค าถามวิจัยได้มาอย่างเป็น
ระบบ 

การตรวจสอบ-คัดเลือกหลักฐานถึงท่ีมาที่ไปโจทย์/
ค าถามวิจัยโดยผู้แทน-ผู้บริหารหน่วยงาน ตามท่ีหัวหน้า
และทีมนักวิจัยที่ส่งรายการดังกล่าวให้ตรวจสอบ-
อนุมัติ-คัดเลือก ทุก 1 ปีงบประมาณ 

2.ความพร้อมของทีมนักวิจัยทั้งความร่วมมือ
และสัดส่วนการท างาน 

การพิจารณาศักยภาพด้วยประวัติทีมงานโดยผู้บริหาร
หน่วยงาน-ที่ปรึกษา ตามทีห่ัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
ประวัติการท างานดังกล่าวให้พิจารณา ทุก 1 
ปีงบประมาณ 

3.ความสมบูรณ์ต้นร่างข้อเสนอ-โครงร่างวิจัย 
(พร้อมกรอบแนวคิดและสมมุติฐาน)  

การสอบถามรายละเอียดข้อเสนอ/โครงร่างวิจัยโดย
ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ตามที่
หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายละเอียดข้อเสนอดังกล่าว
ให้ตรวจทานตามข้ันตอนทุก 1 ปีงบประมาณ 

4.ผลการพิจารณาข้อเสนอ-การรับรองจริยธรรม
ในมนุษย์ (ก่อนเป็นโครงการถ้ามี) ในแง่มุมเสนอ
ที่ปรึกษา 

การตรวจทานความสอดคล้องที่ครอบคลุม(ความเป็นไป
ได้/ความน่าสนใจ/ความใหม่และแตกต่าง/ความมี
จริยธรรมและความตรงประเด็น)ของรายละเอียด
ข้อเสนอ/โครงร่างวิจัยโดยที่ปรึกษา-ผู้ทรงคุณวุฒิของ
กรมสุขภาพจิต-แหล่งทุน ตามทีห่ัวหน้าและทีมนักวิจัยที่
ส่งรายละเอียดข้อเสนอดังกล่าวให้ตรวจทานตาม
ขั้นตอนทุก 1 ปีงบประมาณ 

5.สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณวิจัยในการ
ด าเนินงาน 

การทวนสอบรายละเอียดข้อเสนอ/โครงร่างวิจัยในแง่
งบประมาณเพ่ือจัดสรรทุนวิจัย/งบประมาณวิจัยโดยผู้
ตัดสินแหล่งทุน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-กลุ่มผู้แทน-
คณะกรรมการ-คณะท างาน-ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามท่ี
หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายละเอียดข้อเสนอดังกล่าว
ให้ทวนสอบตามขั้นตอนทุก 1 ปีงบประมาณ – 6 เดือน 

6.สัญญา-ผลการอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยด้วย
การวิเคราะห์ความต้องการ/ความจ าเป็นในการ
พัฒนา (Need Analysis) 

การตรวจสอบโครงการวิจัย-สัญญาในทุกแง่มุมโดยผู้ท า
สัญญาแหล่งทุน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายอ านาจ ตามทีห่ัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
รายละเอียดโครงการดังกล่าวให้อนุมัติตามข้ันตอนทุก 3 
เดือน 

7.ความสมบูรณ์การทบทวนวรรณกรรม/
ประมวลองค์ความรู้ 

การตรวจทานรายละเอียดองค์ความรู้/สิ่งอ้างอิง/
ระเบียบวิจัย/สิ่งจ าเป็นกับกรอบแนวคิดวิจัยโดยที่
ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญ ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
รายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ตรวจทานตามขั้นตอน
ทุก 3 เดือน 

8.ผลการพิจารณาการรับรองจริยธรรมในมนุษย์ การตรวจสอบโครงการวิจัยในแง่มุมจริยธรรมวิจัยโดย
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ผลส ำเร็จแต่ละขั้นตอน 
วิธีกำรติดตำมประเมินผล ผู้รับผิดชอบกำรติดตำม 

ผู้รับตรวจ และวิธีกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม 
(กรณีเป็นโครงการใหม่) คณะกรรมการ IRB-EC ตามอ านาจ ตามท่ีหัวหน้าและ

ทีมนักวิจัยที่ส่งรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้อนุมัติ
รับรองตามขั้นตอน 

9.การด าเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารจัดการ
โครงการ 

การสอบถาม/สังเกต/ประเมิน รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยกับแผนบริหารจัดการทั้งการ
ท างานและการใช้จ่ายเงินวิจัย โดยคณะกรรมการแหล่ง
ทุน-คณะกรรมการกรมสุขภาพจิต-ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อ านาจ ตามทีห่ัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวให้พิจารณา-จัดการปัญหาอุปสรรค 
และอนุมัติให้ทุนวิจัยงวดถัดมาและด าเนินงานวิจัยต่อไป
ตามข้ันตอนทุก 3 เดือน หรือคณะดังกล่าวลงพื้นที่วิจัย
โดยตรง 

10.เครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเป็นอย่างน้อย 
(รวมการทดสอบประสิทธิภาพ และปรับปรุง
แก้ไข) 

การตรวจทานรายละเอียดเครื่องมือวิจัย/สิ่งจ าเป็น
เกี่ยวกับคุณภาพ-มาตรฐานการรวบรวมข้อมูลวิจัยที่ท า
การทดสอบประสิทธิภาพมาโดยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา-
ระเบียบวิธีวิจัย ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
รายละเอียดดังกล่าวให้ตรวจทานตามข้ันตอนทุก 3 
เดือน 

11.ผลการทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง 

การทวนสอบ/สอบถาม/สังเกต/ประเมิน รายงานผล
การใช้ทั้งด้านบวกและลบของการทดลองใช้และเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยโดยที่ปรึกษา-ผู้บริหารหน่วยงาน-
ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-คณะติดตามท่ีแหล่งทุน
มอบหมาย-คณะกรรมการ IRB-EC –พ่ีเลี้ยงวิจัย ตามท่ี
หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานดังกล่าวให้พิจารณา
ผลการใช้ทั้งด้านบวกและลบ-จัดการปัญหาอุปสรรค
ตามข้ันตอนทุก 3 เดือน หรือคณะดังกล่าวลงพื้นที่วิจัย
โดยตรง 

12.ผลส าเร็จการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และ
แปลผล 

การทวนสอบ/สอบถาม/สังเกต/ประเมิน รายงานวิจัย
เบื้องต้นจากผลวิเคราะห์แล้วโดยที่ปรึกษา-ผู้บริหาร
หน่วยงาน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่ง
ทุนมอบหมาย-คณะกรรมการ IRB-EC –พ่ีเลี้ยงวิจัย 
ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานดังกล่าวให้
พิจารณาผลวิเคราะห์ทั้งด้านบวกและลบ-จัดการปัญหา
อุปสรรคตามขั้นตอน หรือคณะดังกล่าวลงพ้ืนที่วิจัย
โดยตรงทุก 3 เดือน 

13.การบรรลุ สรุปผล ประเมินผล และวิจารณ์
ให้ข้อเสนอแนะ  

การพิจารณารายงานสรุปผลวิจัยเบื้องต้นในเวทนี าเสนอ 
โดยที่ปรึกษา-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-
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ผลส ำเร็จแต่ละขั้นตอน 
วิธีกำรติดตำมประเมินผล ผู้รับผิดชอบกำรติดตำม 

ผู้รับตรวจ และวิธีกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม 
คณะกรรมการ IRB-EC –ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ตามท่ี
หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานดังกล่าวให้พิจารณา
ผลสรุปวิจัย-ให้ข้อวิจารณ์ข้อเสนอแนะตามข้ันตอนทุก 
3 เดือน 

14.ผลส าเร็จการทดลองขยายผลใน
กลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
แรก 

การทวนสอบ/สอบถาม/สังเกต/ประเมิน รายงาน
ผลส าเร็จของการวิจัยแล้วโดยที่ปรึกษา-ผู้บริหาร
หน่วยงาน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่ง
ทุนมอบหมาย-คณะกรรมการ IRB-EC –ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานดังกล่าว
ให้พิจารณาผลส าเร็จทั้งด้านบวกและลบ-จัดการปัญหา
อุปสรรคตามขั้นตอนทุก 3 เดือน หรือคณะดังกล่าวลง
พ้ืนที่วิจัยโดยตรงด้วย 

15.ความสมบูรณ์ต้นฉบับสมบูรณ์และวางแผน
เผยแพร่-จัดเก็บ (ขึ้นทะเบียน ISBN, DOI, 
ทรัพย์สินทางปัญญา) เพ่ือปิดสถานะโครงการ
เสร็จสิ้น 

การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วและผลผลิต
ของงานวิจัยโดยที่ปรึกษา-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหาร
กรมสุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-คณะ
ตรวจสอบภายใน/พรบ.ข้อมูลข่าวสาร-คณะกรรมการ 
IRB-EC –ส านักวิชาการสุขภาพจิต ตามท่ีหัวหน้าและ
ทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานดังกล่าวให้ประเมินตามขั้นตอน
ทุก 3 เดือน 

16.ผลเผยแพร่สารสนเทศ/องค์ความรู้สู่
สาธารณะและจัดท าข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ต่อผู้บริหาร (ข้ึนทะเบียน DOI บัญชี
สิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม และฐานข้อมูลวิชาการ) 

การพิจารณา/สอบถาม/ประเมินร่างนิพนธ์ต้นฉบับ/
เอกสารน าเสนอบรรยาย-นิทรรศการ/คลิปวีดีโอ
แนะน า/เอกสารสรุปผู้บริหาร/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในเวทีวิชาการ-วารสาร-เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิชาการ โดย
คณะบรรณาธิการ-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-คณะ
ตรวจสอบภายใน/พรบ.ข้อมูลข่าวสาร-คณะผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง-นักวิชาการ-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย–ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายการ
ดังกล่าวให้พิจารณา-ประเมินตามข้ันตอนทุก 6 เดือน 

17.สิ่งแสดงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ดัชนีการอ้างอิง (citation index) จ านวน
การดาวน์โหลด จ านวนการผลิต จ านวนหนังสือ
ขอใช้งาน ฯ 

การส ารวจ/รวบรวม/พิจารณา/สอบถาม/สังเกต/
ประเมินรายงานผลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยพันธมิตร-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-
นักวิชาการ-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย–ส านัก
วิชาการสุขภาพจิต ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
รายงานดังกล่าวให้รวบรวม-พิจารณา-ประเมินตาม
ขั้นตอนทุก 6 เดือน 

18.สิ่งแสดงขยายผลการด าเนินงานวิจัย เช่น การส ารวจ/รวบรวม/พิจารณา/สอบถาม/สังเกต/
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ผลส ำเร็จแต่ละขั้นตอน 
วิธีกำรติดตำมประเมินผล ผู้รับผิดชอบกำรติดตำม 

ผู้รับตรวจ และวิธีกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม 
จ านวนโครงการที่เกี่ยวกับการขยายผล จ านวน
การผลิตซ้ า จ านวนการอบรมใช้งาน ฯ 

ประเมินรายงานการขยายผลการด าเนินงานวิจัย โดย
พันธมิตร-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-
คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-นักวิชาการ-ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย–ส านักวิชาการสุขภาพจิต 
ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานดังกล่าวให้
รวบรวม-พิจารณา-ประเมินตามข้ันตอนทุก 6 เดือน 

19.ผลการวางแผนจัดท าการวิจัยต่อเนื่องและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย 

การพิจารณา/สอบถาม/สังเกต/ประเมินแผนการวิจัย
ต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยโดยที่
ปรึกษา-พันธมิตร-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-
นักวิชาการ-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย–ส านัก
วิชาการสุขภาพจิต ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
แผนดังกล่าวให้ พิจารณา-ประเมินตามข้ันตอนทุก 6 
เดือน 

 
(ระบุ ผลส าเร็จของกระบวนงานแต่ละขั้นตอนที่ต้องการให้เกิดขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น 
ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนงาน คุณภาพของผลผลิต (ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น) ความคุ้มค่าของงาน  
เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ เป็นต้น รวมทั้งระบุ วิธีการติดตามประเมินผล ผู้รับผิดชอบการติดตาม ผู้รับ
ตรวจ และวิธีการน าเสนอผลการติดตามซึ่งอาจรวมถึงการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการท างาน เพ่ือใช้
ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด และการก าหนดรูปแบบ และระยะเวลาใน
การติดตาม เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน)  

 
8. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโดยรวมของกระบวนงำน และแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน         

ตำมตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จโดยรวมของกระบวนงำน 
วิธีกำรติดตำมประเมินผล ผู้รับผิดชอบกำรติดตำม 

ผู้รับตรวจ และวิธีกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม 
8.1 จ านวนชุดรายการโจทย์/ค าถามวิจัยได้มา
อย่างเป็นระบบ 

การตรวจสอบ-คัดเลือกหลักฐานถึงท่ีมาที่ไปโจทย์/
ค าถามวิจัยโดยผู้แทน-ผู้บริหารหน่วยงาน ตามท่ีหัวหน้า
และทีมนักวิจัยที่ส่งรายการดังกล่าวให้ตรวจสอบ-
อนุมัติ-คัดเลือก ทุก 1 ปีงบประมาณ 

8.2 จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงร่าง
วิจัย 

การพิจารณาศักยภาพด้วยประวัติทีมงานโดยผู้บริหาร
หน่วยงาน-ที่ปรึกษา ตามที่หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
ประวัติการท างานดังกล่าวให้พิจารณา ทุก 1 
ปีงบประมาณ 

8.3 จ านวนชุดต้นร่างข้อเสนอ-โครงร่างวิจัย 
(พร้อมกรอบแนวคิดและสมมุติฐาน)  

การสอบถามรายละเอียดข้อเสนอ/โครงร่างวิจัยโดย
ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ตามที่
หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายละเอียดข้อเสนอดังกล่าว
ให้ตรวจทานตามขั้นตอนทุก 1 ปีงบประมาณ 



23 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จโดยรวมของกระบวนงำน 
วิธีกำรติดตำมประเมินผล ผู้รับผิดชอบกำรติดตำม 

ผู้รับตรวจ และวิธีกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม 
8.4 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณวิจัยในการ
ด าเนินงาน 

การทวนสอบรายละเอียดข้อเสนอ/โครงร่างวิจัยในแง่
งบประมาณเพ่ือจัดสรรทุนวิจัย/งบประมาณวิจัยโดยผู้
ตัดสินแหล่งทุน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-กลุ่มผู้แทน-
คณะกรรมการ-คณะท างาน-ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามท่ี
หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายละเอียดข้อเสนอดังกล่าว
ให้ทวนสอบตามขั้นตอนทุก 1 ปีงบประมาณ – 6 เดือน 

8.5 สัญญา-ผลผ่านการอนุมัติด าเนิน
โครงการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ/
ความจ าเป็นในการพัฒนา (Need Analysis) 

การตรวจสอบโครงการวิจัย-สัญญาในทุกแง่มุมโดยผู้ท า
สัญญาแหล่งทุน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายอ านาจ ตามที่หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
รายละเอียดโครงการดังกล่าวให้อนุมัติตามข้ันตอนทุก 3 
เดือน 

8.6 ผลผ่านการพิจารณาการรับรองจริยธรรมใน
มนุษย์ (กรณีเป็นโครงการใหม่) 

การตรวจสอบโครงการวิจัยในแง่มุมจริยธรรมวิจัยโดย
คณะกรรมการ IRB-EC ตามอ านาจ ตามท่ีหัวหน้าและ
ทีมนักวิจัยที่ส่งรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้อนุมัติ
รับรองตามขั้นตอน 

8.7 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนบริหาร
จัดการโครงการ 

การสอบถาม/สังเกต/ประเมิน รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยกับแผนบริหารจัดการทั้งการ
ท างานและการใช้จ่ายเงินวิจัย โดยคณะกรรมการแหล่ง
ทุน-คณะกรรมการกรมสุขภาพจิต-ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อ านาจ ตามที่หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวให้พิจารณา-จัดการปัญหาอุปสรรค 
และอนุมัติให้ทุนวิจัยงวดถัดมาและด าเนินงานวิจัยต่อไป
ตามข้ันตอนทุก 3 เดือน หรือคณะดังกล่าวลงพื้นที่วิจัย
โดยตรง 

8.8 ความส าเร็จของฐานข้อมูลการบันทึก 
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผล 

การทวนสอบ/สอบถาม/สังเกต/ประเมิน รายงานวิจัย
เบื้องต้นจากผลวิเคราะห์แล้วโดยที่ปรึกษา-ผู้บริหาร
หน่วยงาน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่ง
ทุนมอบหมาย-คณะกรรมการ IRB-EC –พ่ีเลี้ยงวิจัย 
ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานดังกล่าวให้
พิจารณาผลวิเคราะห์ทั้งด้านบวกและลบ-จัดการปัญหา
อุปสรรคตามขั้นตอน หรือคณะดังกล่าวลงพ้ืนที่วิจัย
โดยตรงทุก 3 เดือน 

8.9 ความสมบูรณ์ต้นฉบับสมบูรณ์และวางแผน
เผยแพร่-จัดเก็บ (ขึ้นทะเบียน ISBN, DOI, 
ทรัพย์สินทางปัญญา) เพ่ือปิดสถานะโครงการ
เสร็จสิ้น 

การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วและผลผลิต
ของงานวิจัยโดยที่ปรึกษา-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหาร
กรมสุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-คณะ
ตรวจสอบภายใน/พรบ.ข้อมูลข่าวสาร-คณะกรรมการ 
IRB-EC –ส านักวิชาการสุขภาพจิต ตามท่ีหัวหน้าและ
ทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานดังกล่าวให้ประเมินตามขั้นตอน
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จโดยรวมของกระบวนงำน 
วิธีกำรติดตำมประเมินผล ผู้รับผิดชอบกำรติดตำม 

ผู้รับตรวจ และวิธีกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม 
ทุก 3 เดือน 

8.10 ผลส าเร็จของการเผยแพร่สารสนเทศ/องค์
ความรู้สู่สาธารณะและจัดท าข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยต่อผู้บริหาร (ข้ึนทะเบียน DOI บัญชี
สิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม และฐานข้อมูลวิชาการ) 

การพิจารณา/สอบถาม/ประเมินร่างนิพนธ์ต้นฉบับ/
เอกสารน าเสนอบรรยาย-นิทรรศการ/คลิปวีดีโอ
แนะน า/เอกสารสรุปผู้บริหาร/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในเวทีวิชาการ-วารสาร-เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิชาการ โดย
คณะบรรณาธิการ-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-คณะ
ตรวจสอบภายใน/พรบ.ข้อมูลข่าวสาร-คณะผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง-นักวิชาการ-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย–ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายการ
ดังกล่าวให้พิจารณา-ประเมินตามข้ันตอนทุก 6 เดือน 

8.11 สิ่งแสดงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ดัชนีการอ้างอิง (citation index) จ านวน
การดาวน์โหลด จ านวนการผลิต จ านวนหนังสือ
ขอใช้งาน จ านวนสัญญาหรือ MOU ผลิตใช้งาน 
ฯ 

การส ารวจ/รวบรวม/พิจารณา/สอบถาม/สังเกต/
ประเมินรายงานผลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยพันธมิตร-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-
นักวิชาการ-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย–ส านัก
วิชาการสุขภาพจิต ตามที่หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
รายงานดังกล่าวให้รวบรวม-พิจารณา-ประเมินตาม
ขั้นตอนทุก 6 เดือน 

8.12 สิ่งแสดงขยายผลการด าเนินงานวิจัย เช่น 
จ านวนโครงการที่เกี่ยวกับการขยายผล จ านวน
การผลิตซ้ า จ านวนการอบรมใช้งาน จ านวน
บันทึกความตกลงร่วมมือ ฯ 

การส ารวจ/รวบรวม/พิจารณา/สอบถาม/สังเกต/
ประเมินรายงานการขยายผลการด าเนินงานวิจัย โดย
พันธมิตร-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต-
คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-นักวิชาการ-ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย–ส านักวิชาการสุขภาพจิต 
ตามท่ีหัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่งรายงานดังกล่าวให้
รวบรวม-พิจารณา-ประเมินตามข้ันตอนทุก 6 เดือน 

8.13 ผลส าเร็จของการวางแผนจัดท าการวิจัย
ต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย 

การพิจารณา/สอบถาม/สังเกต/ประเมินแผนการวิจัย
ต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยโดยที่
ปรึกษา-พันธมิตร-ผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต-คณะติดตามที่แหล่งทุนมอบหมาย-
นักวิชาการ-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย–ส านัก
วิชาการสุขภาพจิต ตามที่หัวหน้าและทีมนักวิจัยที่ส่ง
แผนดังกล่าวให้ พิจารณา-ประเมินตามข้ันตอนทุก 6 
เดือน 

มีรายละเอียดสิ่งชี้วัดความส าเร็จโดยรวมของกระบวนงานดังนี้ 
8.1 สัดส่วนจ านวนข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน (เรื่อง) ของปีงบประมาณที่ขอ

สนับสนุนเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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8.2 สัดส่วนจ านวนงบประมาณที่เสนอของข้อเสนอการวิจัยทั้งหมด (บาท) ของปีงบประมาณที่ขอ
สนับสนุนเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

8.3 สัดส่วนจ านวนข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการสนับสนุนของ สกสว. (เรื่อง) ของปีงบประมาณที่ขอ
สนับสนุนเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

8.4 สัดส่วนจ านวนงบประมาณที่เสนอของข้อเสนอการวิจัยที่ผ่าน สกสว. ทั้งหมด (บาท) ของ
ปีงบประมาณท่ีขอสนับสนุนเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

8.5 สัดส่วนจ านวนข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการสนับสนุนและไม่สนับสนุนของ สกสว. (เรื่อง) ของ
ปีงบประมาณท่ีขอสนับสนุน 

8.6 สัดส่วนจ านวนข้อเสนอการวิจัยที่เสนอโดยได้รับงบประมาณแผ่นดิน (เรื่อง) ของปีงบประมาณที่
ขอสนับสนุนเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

8.7 สัดส่วนจ านวนงบประมาณของข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด (บาท)  
ของปีงบประมาณท่ีขอสนับสนุนเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

8.8 สัดส่วนจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน (เรื่อง) ของปีงบประมาณที่ขอสนับสนุน
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

8.9 สัดส่วนจ านวนงบประมาณของโครงการวิจัยที่ ได้รับงบประมาณแผ่นดินทั้ งหมด (บาท)  
ของปีงบประมาณท่ีขอสนับสนุนเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

8.10 สัดส่วนจ านวนโครงการวิจัยที่ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน (เรื่อง) ของกรมสุขภาพจิตกับ
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินบ ารุงกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งอ่ืน 

8.11 สัดส่วนจ านวนงบประมาณของโครงการวิจัยที่ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน (เรื่อง) ของกรม
สุขภาพจิตกับโครงการวิจัยที่ได้รับเงินบ ารุงกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งอื่น 

8.12 สัดส่วนจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน (เรื่อง) อย่างต่อเนื่องกับโครงการวิจัยที่
ขาดการสนับสนุนต่อ 

8.13 สัดส่วนจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการ 
8.14 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณการวิจัยของกรมสุขภาพจิต (งบประมาณแผ่นดิน) 
8.15 สารสนเทศ/องค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาผ่าน

กระบวนการวิจัยถึงข้ันตอนจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
8.16 สารสนเทศ/องค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนา

สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอนนั้นๆ 
8.17 สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยที่มกีารน าไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง) ของปีงบประมาณปัจจุบัน

เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
8.18 จ านวนผลงานวิจัยที่จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
8.19 จ านวนผลงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมของประเทศ 
8.20 จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่อ้างอิงจากผลงานวิจัย 
8.21 จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 
(ระบุ ผลส าเร็จของกระบวนงานที่ต้องการให้เกิดขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น ระบบงาน 
ระยะเวลาของกระบวนงาน คุณภาพของผลผลิต (ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น) ความคุ้มค่าของงาน เมื่อเทียบกับ
ทรัพยากรที่ใช้ เป็นต้น รวมทั้งระบุ วิธีการติดตามประเมินผล ผู้รับผิดชอบการติดตาม ผู้รับตรวจ และ
วิธีการน าเสนอผลการติดตามซึ่งอาจรวมถึงการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการท างาน เ พ่ือใช้ติดตามผลการ
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ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด และการก าหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เช่น 
ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน)  

 
9. เอกสำรอ้ำงอิง 

9.1 หนังสือแนวการจัดท าและหลักเกณฑ์จัดสรรข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX โดย สกสว. 

9.2 ประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX ของ สกสว./แหล่งทุนวิจัย 
9.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 
9.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
9.5 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2561–2580 
9.6 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
9.7 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 25XX– 25XX) 
9.8 แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2580) 
9.9 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 25XX – 25XX). 
9.10 กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ. 2548 – 2552). ส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 

2547. 
9.11 คู่มือการด าเนินงานวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550. ส านักพัฒนา

สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2549. 
9.12 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนางานสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2551) ส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2552. 
9.13 ระเบียบค่าใช้จ่ายการเดินทางและฝึกอบรม กรมสุขภาพจิต 
9.14 ระเบียบค่าใช้จ่ายการวิจัย กรมสุขภาพจิต 
9.15 หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการวิจัยกรมสุขภาพจิต 
9.16 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 
9.17 หนังสืองบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 25XX (สมุดปกขาวคาดแดง) 
9.18 แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย/พัฒนา กรมสุขภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 
9.19 คู่มือคุณภาพ: ระบบบริหารคุณภาพ (ส านักวิชาการสุขภาพจิต) 
9.20 ทะเบียนคุมเอกสาร ส านักวิชาการสุขภาพจิต 

 (ระบุ เอกสารทางวิชาการ หรือบันทึก/หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ ที่เป็นการชี้แจง 
ให้ทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ์ ได้แก่ 
ระเบียบปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการท างาน เป็นต้น 

 
10. แบบฟอร์มที่ใช้ 

10.1 แบบฟอร์มประวัติการสมัครสมาชิกเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(NRIIS) โดย วช. และระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) โดย สกสว. หรือระบบสารสนเทศ
ของแหล่งทุนวิจัย 

10.2 หนังสือน าส่งการเสนอของบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX ถึง สกสว. หรือ
แหล่งทุนวิจัย 

10.3 แบบแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25XX โดย สกสว. 



27 

 

10.4 แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ/ทุนเงิน
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX ตามข้อก าหนดของ สกสว. หรือแหล่งทุน
วิจัย 

10.5 แบบข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ฉบับพิมพ์ผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) โดย วช. และระบบบริหารงานวิจัย
อัจฉริยะ (TIRAs) โดย สกสว. หรือระบบสารสนเทศของแหล่งทุนวิจัย 

10.6 แบบฟอร์มแตกตัวคูณรายละเอียดค่าใช้จ่ายวิจัยของข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25XX โดย สกสว. 

10.7 แบบค าของบประมาณของกรมสุขภาพจิต 
10.8 แบบค ารับรองเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 

25XX โดย สกสว. 
10.9 แบบสัญญารับการสนับสนุนทุนเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย ของแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25XX 
10.10 เอกสารแสดงสัดส่วนงบประมาณและทรัพยากรการวิจัยของหน่วยงาน 
10.11 แบบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดย สกสว. 
10.12 แบบฟอร์มข้อมูลการเปิดบัญชีธนาคารของหน่วยงานรับงบประมาณ โดย สกสว. 
10.13 แบบแผนปฏิบัติการวิจัย ตามระบบโปรแกรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและ

แผนงานกรมสุขภาพจิต (B&P) 
10.14 แบบฟอร์มการขออนุมัติหลักการ/โครงการ  
10.15 แบบแผนการใช้จ่ายเงินในการด าเนินงานวิจัย 
10.16 แบบการขออนุมัติโครงการวิจัย 
10.17 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย 
10.18 แบบบันทึกข้อความการด าเนินงานโครงการวิจัย 
10.19 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
10.20 แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
10.21 แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 
10.22 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
10.23 แบบนิพนธ์ต้นฉบับ 
10.24 แบบสอบถามการน าองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์ 
10.25 รายงานการขึ้นทะเบียน ISBN/DOI/บัญชีนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา/วารสารนานาชาติ 

10.25.1 แบบค าขอขึ้นทะเบียนเลข International Standard Book Number - ISBN 
10.25.2 แบบค าขอขึ้นทะเบียนเลข Digital Object Identifier - DOI 
10.25.3 แบบค าขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
10.25.4 แบบค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์-ทรัพย์สินทางปัญญา 
10.25.5 แบบฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

10.26 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัย(วจ.สจ.1) 
10.27 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนนักวิจัย(วจ.สจ.2) 
10.28 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา(วจ.สจ.3) 
10.29 แบบรายงานประเด็นในการให้ค าปรึกษาโครงการวิจัย(วจ.สจ.4) 
10.30 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษา(วจ.สจ.5) 
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10.31 แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย(วจ.สจ.6) 
10.32 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย(วจ.สจ.7) 
10.33 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าชดเชยอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย(วจ.สจ.8) 
10.34 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าชดเชยอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย(วจ.สจ.9) 
10.35 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลทางคลินิก(วจ.สจ.10) 
10.36 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลทางคลินิก(วจ.สจ.11) 
10.37 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลทางคลินิกโครงการวิจัย(วจ.สจ.

12) 
10.38 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม(วจ.สจ.13) 
10.39 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม(วจ.สจ.14) 
10.40 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนามโครงการวิจัย(วจ.

สจ.15) 
10.41 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์(วจ.สจ.16) 
10.42 แบบฟอร์มใบจ่ายเงินผู้ถูกสัมภาษณ์(วจ.สจ.17) 
10.43 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์โครงการวิจัย(วจ.สจ.18) 
10.44 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์ท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ(วจ.สจ.19) 
10.45 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์ท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ(วจ.สจ.20) 
10.46 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

โครงการวิจัย(วจ.สจ.21) 
10.47 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนส าหรับการสืบค้นประวัติผู้ป่วยโครงการวิจัย(วจ.

สจ.22) 
10.48 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้สืบค้นประวัติผู้ป่วย(วจ.สจ.23) 
10.49 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สืบค้นประวัติผู้ป่วยโครงการวิจัย(วจ.สจ.

24) 
10.50 ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการเก็บข้อมูลโดยการคัดลอกประวัติผู้ป่วยหรือการคัดลอกข้อมูล

จากเอกสารต่าง ๆ(วจ.สจ.25) 
10.51 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนการคัดลอกประวัติผู้ป่วยหรือการคัดลอกข้อมูลจาก

เอกสาร(วจ.สจ.26) 
10.52 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเก็บข้อมูลโดยการคัดลอกประวัติ

ผู้ป่วยหรือการคัดลอกข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ(วจ.สจ.27) 
10.53 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการวิจัย(วจ.สจ.28) 
10.54 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ประสาน(วจ.สจ.29) 
10.55 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการวิจัย(วจ.สจ.30) 
10.56 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น(วจ.

สจ.31) 
10.57 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนล่ามผู้แปลภาษา(วจ.สจ.32) 
10.58 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนล่ามผู้แปลภาษาต่างประเทศหรือภาษา

ท้องถิ่นโครงการวิจัย(วจ.สจ.) 
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 (ระบุ รายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ติดตามผลการด าเนินการตามคู่มือ ที่แสดงให้ทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆ 
ส าหรับการบันทึกข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของกระบวนงานนั้นๆ โดยขอให้แสดงตัวอย่าง
แบบฟอร์มไว้ในภาคผนวก) 

 
11. ช่องทำงกำรรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนงำน 

11.1 โทรศัพท์หมายเลข 0 2149 5555-60, 0 2590 8568 
11.2 โทรสารหมายเลข 0 2149 5539  
11.3 กล่องรับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่หน้าส านักวิชาการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต 
11.4 Website : www.bmha.dmh.go.th, www.dmh-bmha.com 
11.5 e-mail : ssso.research@gmail.com 
11.6 จดหมายร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

  ที่อยู ่: ส านักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
88/20 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
11000 

11.7 ติดต่อด้วยตนเองที่ ส านักวิชาการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต 
 (ระบุ ช่องทาง/วิธีการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามกระบวนงาน เช่น ที่อยู่สถานที่
ท างาน โทรศัพท์  โทรสาร กล่องรับฟังความคิดเห็น Website  E-mail เป็นต้น) 
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ภำคผนวก 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/ค าสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบ/ค าสั่ง/เอกสารที่เก่ียวข้อง โดยเริ่มองค์กรที่รับผิดชอบงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ใหม่ทั้งหมด และบ่อยครั้งตามความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ติดตามจากเว็บไซต์ (Online) เป็นหลัก 
กฎระเบียบ/ค าสั่งข้อบังคับ ติดตามจากเว็บไซต์ (Online) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp (ประกาศราชกิจจานุเบกษา) 
 
หนังสือแนวการจัดท าและหลักเกณฑ์จัดสรรข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25XX โดย สกสว. (Online) 
https://www.tsri.or.th/th/download/budget_allocation/15 
 
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX ของ สกสว./แหล่งทุนวิจัย (Online) 
ยกตัวอย่างดังนี้ 
https://nriis.nrct.go.th/ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
https://tiras.tsri.or.th/ ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) 
https://www.tsri.or.th/ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
https://www.nrct.go.th/fund ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
https://www.hsri.or.th/researcher/fund สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
https://www.nia.or.th/ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
https://www.arda.or.th/ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
https://www.nxpo.or.th/A/ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
https://www.nxpo.or.th/B/ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
https://www.nxpo.or.th/C/ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) 
https://www.nxpo.or.th/th/ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) 
https://www.mhesi.go.th/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
https://www.thaihealth.or.th/Announcement/1/ประกาศเรื่องทุน/ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
เป็นต้น 
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ภาคผนวก 2 แบบฟอร์ม 
 
 
 
 แบบฟอร์มประวตัิการสมัครสมาชิกเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  
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แบบฟอร์มประวตัิการสมัครสมาชิกเข้าระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) 
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เรื่องแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการเดี่ยว/โครงการย่อย ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ/ทุนเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย นั้น ขอให้ติดตามที่เว็บไซต์ประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX ของ สกสว./แหล่งทุนวิจัย (Online) ยกตัวอย่างดังนี้ 
https://nriis.nrct.go.th/ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
https://tiras.tsri.or.th/ ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) 
https://www.tsri.or.th/ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
https://www.nrct.go.th/fund ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
https://www.hsri.or.th/researcher/fund สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
https://www.nia.or.th/ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
https://www.arda.or.th/ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
https://www.nxpo.or.th/A/ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
https://www.nxpo.or.th/B/ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
https://www.nxpo.or.th/C/ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) 
https://www.nxpo.or.th/th/ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) 
https://www.mhesi.go.th/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
https://www.thaihealth.or.th/Announcement/1/ประกาศเรื่องทุน/ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
เป็นต้น 
 
เรื่องแบบฟอร์มค าของบประมาณ สรุปรายการวิจัยและพัฒนา แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย รายงานผลการ
ด าเนินงานวิจัย ของกรมสุขภาพจิต ติดตามจากเว็บไซต์ (Online) ยกตัวอย่างดังนี้ 
https://www.plan.dmh.go.th/ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
http://bp.dmh.go.th/ ระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ (B&P) 
 
เรื่องแบบฟอร์มเอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินวิจัย ของกรมสุขภาพจิต ติดตามจากเว็บไซต์ (Online) 
ยกตัวอย่างดังนี้ 
https://www.finance.dmh.go.th/ กองบริหารการคลัง 
http://www.gfmis.go.th/ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS. 
https://finance.dmh.go.th/budget/ ระบบฐานข้อมูลเงินงบประมาณและเงินบ ารุง กรมสุขภาพจิต 
 
เรื่องแบบฟอร์มเอกสารประกอบการอนุมัติโครงการวิจัย การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การ
ตีพิมพ์วารสาร ของกรมสุขภาพจิต ติดตามจากเว็บไซต์ (Online) ยกตัวอย่างดังนี้ 
http://www.dmh-bmha.com/ ส านักวิชาการสุขภาพจิต 
http://ethic.dmh.go.th/ ระบบส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต) 
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht ระบบวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย - ThaiJO 
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แบบฟอร์มขออนุมัติหลักกำร/โครงกำร 
  

1. ชื่อโครงกำร....................................................................................................................................  
2. ที่มำและควำมส ำคัญ

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
3. วัตถุประสงค์โครงกำร 

3.1.................................................................................................................................................. 
3.2.................................................................................................................................................. 

4. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จโครงกำร 
4.1.................................................................................................................................................. 
4.2.................................................................................................................................................. 

5. กลุ่มเป้ำหมำย 
5.1.................................................................................................................................................. 
5.2.................................................................................................................................................. 

 6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 6.1.................................................................................................................................................. 
 6.2.................................................................................................................................................. 
 7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 8. สถำนที่ด ำเนินงำน 
 9. วิธีด ำเนินงำน 
 9.1.................................................................................................................................................. 

9.2.................................................................................................................................................. 
 10. งบประมำณด ำเนินโครงกำร 
 11. กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
 12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 12.1................................................................................................................................................ 
 12.2................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ช่ือ-สกลุ) 
ต ำแหน่ง 

ผูเ้สนอโครงกำร 

(ช่ือ-สกลุ) 
ต ำแหน่ง 

ผูอ้นุมติัโครงกำร 

(ช่ือ-สกลุ) 
ต ำแหน่ง 

ผูเ้ห็นชอบโครงกำร 



39 
 



40 
 



41 
 



42 
 



43 
 



44 
 



45 
 



46 
 



47 
 



48 
 



49 
 



50 
 



51 
 



52 
 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 



56 
 



57 
 



58 
 



59 
 



60 
 



61 
 



62 
 



63 
 



64 
 



65 
 



66 
 



67 
 



68 
 



69 
 



70 
 

 



71 
 



72 
 

 



73 
 



74 
 



75 
 



76 
 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 



82 
 



83 
 



84 
 



85 
 



86 
 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 



96 
 



97 
 



98 
 



99 
 



100 
 



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 



105 
 



106 
 



107 
 



108 
 

  



109 
 

ภาคผนวก 3 รายชื่อที่ปรึกษาและคณะท างาน 
 

รายชื่อท่ีปรึกษาและคณะท างาน 

ท่ีปรึกษา 

๑. นพ.เทอดศักดิ ์ เดชคง ผู้อ านวยการส านักวิชาการสุขภาพจิต 

คณะท างาน 

๑. พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง รองผูอ้ านวยการส านักวิชาการสุขภาพจิต  ประธาน 

๒. นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 

๓. นายอภิชา ฤธาทิพย์ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ  คณะท างาน 

๔. นางสาวสิร ี สุวรรณ์ศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุข  คณะท างาน 

     และเลขานุการ 

๕. นายอรรถกร  บุตรชุมแสง  นักวิชาการสาธารณสุข  คณะท างาน 

     และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 


