
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การดําเนินการจัดการความรู “การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย : การติดตามผล” 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได�ดําเนินการจัดการความรู�ภายในหน�วยงาน ครั้งท่ี 2 ประจําป&งบประมาณ 

2555  ในประเด็น “การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย : การติดตามผล” โดยมีวัตถุประสงค1หลักเพ่ือให�บุคลากร
มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับระบบ การบริหารจัดการงานวิจัยในส�วนของการติดตามผลงานวิจัย แบบฟอร1ม และ
รายละเอียดท่ีเก่ียวข�อง และสามารถวางแนวทาง ข้ันตอน การติดตามผลการวิจัย ท่ีเหมาะสมตลอดจนสามารถ 
แนะนํา ให�คําปรึกษากับนักวิจัยในส�วนการรายงานผล และการติดตามผลการวิจัยท่ีถูกต�องได�  โดยการจัดการ
ความรู�ดังกล�าว ได�ดําเนินการ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2555  ณ ห�องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชย1สมบัติครบ 60 ป&  โดยมีรองศาสตราจารย1พรทิพา นิโรจน1  และนางสาว   
ชุติมา พิมลภาพ นักวิชาการฝ>ายติดตามและประเมินผล เป?นวิทยากรหลัก  

การดําเนินการจัดการความรู�ดังกล�าวมีบุคลากรภายในหน�วยงานเข�าร�วม จํานวน 10 คน คิดเป?น  
ร�อยละ 100.00 และสรุปผลการประเมินการจัดการความรู�ในประเด็นต�าง ๆ ได�เป?น 2 ส�วน ดังนี้ 

 
ส"วนท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการดําเนินการจัดการความรูภายในหน"วยงาน 

บุคลากรภายในหน�วยงานทุกคน ได�แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ1เก่ียวกับการดําเนินงานด�าน 
ระบบ และการติดตามผลการวิจัย อย�างกว�างขวาง  มีบรรยากาศของการเรียนรู�ร�วมกัน และมีความพึงพอใจ
เก่ียวกับการดําเนินการจัดการความรู�โดยภาพรวมในระดับมากค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.42 คิดเป?นร�อยละ 88.40     
มีความรู�ความเข�าใจจากการประชุมสัมมนาในระดับมากท่ีสุด ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.70 คิดเป?นร�อยละ 94.00 และ
มีความคิดเห็นต�อประโยชน1ท่ีได�จากการประชุมสัมมนานี้ในระดับมาก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.50 คิดเป?นร�อยละ 
90.00  
 
ส"วนท่ี 2 สรุปผลการดําเนินการจัดการความรู“การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย : การติดตามผล” 

ผลการดําเนินการจัดการความรู� การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ด�านการติดตามผล อิงตามความ
สอดคล�องของระบบแผนงาน และการดําเนินงานตามมาตรฐาน 4 ด�าน ได�แก� มาตรฐานด�านความเป?น
ประโยชน1  มาตรฐานด�านความเป?นไปได�  มาตรฐานด�านความเหมาะสม  และมาตรฐานด�านความถูกต�อง 
(การประเมินรูปแบบระบบแผนงานตามมาตรฐาน คณะกรรมการด�านมาตรฐานสําหรับการประเมินผลทาง
การศึกษา)  พบว�า 

1) ด�านความเป?นประโยชน1 – แผนงาน ระบบ หรือกลไกการดําเนินงานเป?นประโยชน1 เป?นท่ีต�องการ 
และน�าสนใจสําหรับเจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผลการวิจัย หรือเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องในการนําระบบไปใช�           
ในระดับมากท่ีสุด ร�อยละ 91.20 

2) ด�านความเป?นไปได� -  ระบบแผนงาน หรือกลไกการดําเนินงาน มีความเป?นไปได�ในการ 
ดําเนินการ โดยเกิดอุปสรรคหรือข�อจํากัดในการดําเนินงานน�อยท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก ร�อยละ 
86.60  

 

 



 
3) ด�านความเหมาะสม – ระบบแผนงาน หรือกลไกการดําเนินงานมีความสอดคล�องเพ่ือการ 

ดําเนินการให�เป?นไปตามคําสั่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสอดคล�องกับการดําเนินงานตามเกณฑ1การ
ประกันคุณภาพตามตัวบ�งชี้ และตัวชี้วัดต�าง ๆ โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก ร�อยละ 84.40 

4) ด�านความถูกต�อง - ระบบแผนงาน หรือกลไกการดําเนินงาน เป?นไปตามลําดับข้ันตอน มีการ 
บรรยายไว�อย�างชัดเจน รายงานผลชัดเจน อันจะทําให�เกิดความสะดวกและความชัดเจนต�อการกํากับติดตาม  
โดยมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ร�อยละ 91.20 

 
สรุปผลการทบทวนระบบบริหารงานวิจัย : การติดตามผล และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ระบบบริหารงานวิจัย ด�านการ  
ติดตามผล พบว�า 

 

จุดเด�น  
1. แผนงานติดตามผลการวิจัยมีประโยชน1กับผู�ปฏิบัติและนักวิจัย   
2. มีระบบ กลไก ลําดับข้ันตอนการดําเนินงานถูกต�อง และมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

ทําให�ง�ายต�อการตรวจสอบ 
3. ระบบการบริหารท่ีดําเนินการเป?นไปตามเกณฑ1มาตรฐานการประกันคุณภาพ 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
1. ควรจัดทําเป?นคู�มือการปฏิบัติงานด�านการติดตามผลท่ีชัดเจน 
2. ควรมีการลดข้ันตอนการดําเนินงาน ซ่ึงอาจพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยนี้เป?น  

ตัวอย�างท่ีดีในการดําเนินงานได� (best practice) ได� 
3. ควรเพ่ิมเติมมาตรการการติดตามงานวิจัยท่ีค�างส�ง และหาวิธีดําเนินการท่ีเหมาะสมใน 

การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุประบบบริหารงานวิจัย : การติดตามผล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการติดตามผล อย�างเป?นข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 แจงนักวิจัยรายงานความกาวหนา โดยมีวิธีการดังนี้ 
1.1 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผล ตรวจสอบโครงการวิจัยท่ีครบกําหนดระยะเวลาการรายงาน

ความก�าวหน�ารอบ 6 เดือนงบประมาณแผ�นดิน  รอบ  4  เดือนงบประมาณกองทุนวิจัย 
1.2 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผลทําบันทึกข�อความติดตามงานวิจัย แก�นักวิจัย โดยให�มีเอกสารรายงาน 

ความก�าวหน�าการดําเนินการวิจัยรอบ 4  เดือน หรือ  6 เดือน ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือแหล�งทุน
ภายนอกกําหนด (กรณีท่ีได�รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล�งทุนภายนอก) 
 
ข้ันตอนท่ี 2 ส"งเอกสารต"อสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยมีวิธีการดังนี้ 
 นักวิจัยส�งเอกสารรายงานความก�าวหน�าต�อสถาบันวิจัยและพัฒนาตามเง่ือนไขการส�งเอกสารและ 
กําหนดระยะเวลา 
 
ข้ันตอนท่ี 3 เจาหนาท่ีฝ4ายติดตามผลตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  โดยมีวิธีการดังนี้ 
 3.1 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผล ตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วนของเอกสารรายงานความก�าวหน�า  
 3.2 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผล แจ�งนักวิจัยจัดส�งเอกสารรายงานความก�าวหน�าครั้งท่ี 2 ในกรณีท่ี
เอกสารรายงานความก�าวหน�าไม�ถูกต�องครบถ�วนตามกําหนด 

 
ข้ันตอนท่ี 4 เจาหนาท่ีฝ4ายติดตามผลทําเรื่องอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 2 โดยมีวิธีการดังนี้ 
 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผลทําบันทึกข�อความอนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 2 แก�นักวิจัยเสนอหน�วยการเงินกรณีท่ี
นักวิจัยส�งรายงานความก�าวหน�ามาถูกต�อง ครบถ�วน 
 
ข้ันตอนท่ี 5 นักวิจัยดําเนินการวิจัยตามแผนการดําเนินงานวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้ 
 นักวิจัยดําเนินการวิจัยตามแผนการดําเนินการวิจัย และแผนการใช�งบประมาณงวดท่ี 2 ท่ีระบุไว�ใน
โครงการวิจัย 

 
ข้ันตอนท่ี 6 เจาหนาท่ีฝ4ายติดตามผลแจงนักวิจัยส"งร"างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ: โดยมีวิธีการดังนี้ 
 6.1 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผลแจ�งนักวิจัยส�งร�างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ1 เม่ือครบกําหนดระยะเวลา
การวิจัยตามข�อเสนอโครงการวิจัย 

6.2 นักวิจัยยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาการวิจัย กรณีดําเนินการวิจัยไม�เสร็จตามกําหนด ต�อ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือการพิจารณา 

6.3  เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผลพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขยายระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 
พร�อมแจ�งนักวิจัย ดําเนินการวิจัยต�อตามแผนการวิจัย 



ข้ันตอนท่ี 7 นักวิจัยส"งร"างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ: โดยมีวิธีการดังนี้ 
 นักวิจัยส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ1ต�อสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ฉบับ  ในกรณีงบประมาณ
แผ�นดิน  ส�วนงบประมาณกองทุนวิจัยนักวิจัยต�องส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ1ให�กับคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

 
ข้ันตอนท่ี 8 คณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนางานวิจัยตรวจสอบร"างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ: โดยมี
วิธีการดังนี้ 
 8.1 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผล ทําหนังสือขอความอนุเคราะห1ในการตรวจประเมินผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ1 พร�อมส�งร�างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ1ต�อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
 8.2 คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน พร�อมส�งร�างรายงานวิจัยและแบบฟอร1มข�อเสนอแนะเพ่ือการ
แก�ไขปรับปรุง กลับคืนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8.3 เจ�าหน�าท่ีประสานงานวิจัยบันทึกผลการตรวจประเมินร�างรายงานฉบับสมบูรณ1 พร�อมแจ�งปรับแก� 
ในกรณีมีการปรับแก�จะส�งกลับนักวิจัยให�แก�ไข แล�วจึงให�นักวิจัยนําส�งอีกครั้ง 

 
ข้ันตอนท่ี 9 นักวิจัยส"งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ: พรอมขออนุมัติเบิกเงินงวดสุดทาย โดยมีวิธีการดังนี้ 
 9.1 นักวิจัยส�งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ1ต�อเจ�าหน�าท่ีติดตามผล สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามเง่ือนไข
การส�งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ1 
 9.2 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผล ตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ1 พร�อมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามท่ี
กําหนด 

 
ข้ันตอนท่ี 10 เจาหนาท่ีฝ4ายติดตามผลดําเนินการอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดสุดทาย โดยมีวิธีการ
ดังนี้ 
 10.1 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผลดําเนินการเตรียมเอกสารประกอบการอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย
งวดสุดท�ายของนักวิจัย 
 10.2 เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผล จัดส�งเอกสารประกอบการอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยแก�หน�วยงาน
การเงิน 
  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงระบบบริหารงานวิจัย: การติดตามผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

นักวิจัยส�งร�างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ1  

นักวิจัยยื่นหนังสือ
ขยายระยะเวลา 

กรณีดาํเนินการวิจยั
ไม�เสร็จตามกําหนด
ต�อสถาบันวิจัยฯ 
เพ่ือพิจารณา 

นักวิจัยจัดส�งเอกสารรายงานความก�าวหน�า ต�อสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผล ทําเรื่องอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 2  

นักวิจัยส�งรายงานฉบับสมบูรณ1 พร�อมขออนุมัติเบิกเงินงวดสุดท�าย   

นักวิจัยส�งร�างรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ1ให�คณะกรรมการฯ 

พิจารณาตรวจสอบ 

เจ�าหน�าท่ีฝ>าย 

ติดตามผล ตรวจสอบ
ความถูกต�องของเอกสาร 

นักวิจัยดําเนินงานวิจัยตามแผนการดําเนินงานวิจัย 

เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผล แจ�งนักวิจัยส�งร�างรายงานฉบับสมบูรณ1 เมือ่ครบกําหนดระยะเวลา 

ถูกต�อง 

ไม�ถูกต�อง 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผลแจ�งนักวิจัยรายงานความก�าวหน�า 

เจ�าหน�าท่ีฝ>ายติดตามผล ทําเรื่องอนุมัติเบิกเงินงวดสุดท�าย 


