- ร่าง -

ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจาปี 256๑

*********************************************************

๑. หลักการและเหตุผล
“การวิ จั ย ” นอกจากจะเป็ น ฐานการพั ฒ นางานของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้
ในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ยังถือเป็นนวัตกรรมสาคัญที่สร้างความก้าวหน้า
ทางวิช าการและพัฒ นาทุน ทางปั ญญาของมนุษย์ ทาให้ เกิดการเรียนรู้และพัฒ นานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลผลิ ตและ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ
และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในที่สุด ฐานความรู้จากการวิจัยจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา
คุรุสภาตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงจัดให้มีเวทีทางวิชาการ
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทั่วถึงในวงกว้าง สามารถนาผลงานวิจัย
ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความก้าวหน้า และผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพสามารถนาเสนอในเวทีระดับอาเซียน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบวิช าชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา
๒.๒ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพสาหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ ทีเ่ ป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
๒.๓ เพื่อยกย่ องผู้ ป ระกอบวิช าชีพทางการศึกษาที่ มีผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการเป็น
แบบอย่างของการประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
๓. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิจัย
๓.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ
๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค
๔. ลักษณะผลงานวิจัย
๔.๑ เป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา
๔.๒ เป็นผลงานวิจัยที่ทาแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕61
๔.๓ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๔ ไม่เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภามาก่อน เว้นแต่เป็นผลงานวิจัย ที่ทาขึ้นใหม่
โดยได้มีการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเดิม
๔.๕ ไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนและสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตรวจสอบพบว่ า เป็ น ผลงานวิ จั ย ที่ คั ด ลอกมาจากผลงานวิ จั ย ของผู้ อื่ น ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาจะตั ด สิ ท ธิ์
การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร และการรับรางวัลใด ๆ หรือเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลไปแล้ว

-๒๔.๖ กรณีงานวิจัยที่ทาเป็นคณะหรือทาหลายคน ผู้ส่งผลงานวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๓.๑ และ
๓.๒ และต้องเป็ น ผู้ วิจั ย หลั กและมีสั ดส่ ว นการทาวิจัยไม่น้อยกว่า ๖๐% โดยต้องระบุสั ดส่ ว นร้อยละและหั ว ข้อ
หรือหน้าที่ของการทาวิจัยที่สัมพันธ์กับปริมาณสัดส่วนการทาวิจัยของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคนอย่า งชัดเจน
(รวมกันไม่เกิน ๑๐๐%) พร้อมทั้งมีการลงนามรับรองสัดส่วนร้อยละ จากผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ตามแบบ
ที่กาหนด (แบบ วจ. 3) กรณีมีผู้ร่วมวิจัยรายใดไม่สามารถลงนามในแบบดังกล่าวได้ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น เสียชีวิตไปแล้ว
หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเหตุสุ ดวิสัยอื่น ต้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ของบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ลงนามแทน
๕. ประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๕.๑ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
๑) รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค มี ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับดีเด่น
ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ระดับดี
ได้รับเกียรติบัตร
ระดับชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๒) ผลงานวิจัยระดับดีเด่นและระดับดี จะต้องนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ในการประชุมทางวิช าการของคุรุ ส ภา ประจาปี ๒๕61 เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการคัดสรร
ผลงานวิจัยให้เป็น “ผลงานวิจัยระดับประเทศ” ต่อไป
๓) ผลงานวิจัยระดับชมเชย จะต้องนาเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ (Poster Presentation)
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจาปี ๒๕61
๔) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลไม่จากัดจานวน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
ที่คุรุสภากาหนด
๕.๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ
๑) รางวั ล ผลงานวิ จั ย ระดั บ ประเทศ มี ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ดี เ ด่ น ระดั บ ดี และระดั บ ชมเชย
ซึง่ จะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๒) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลไม่จากัดจานวน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพผลงานวิจัยระดับประเทศ
ทีค่ ุรุสภากาหนด
6. เกณฑ์การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย
6.๑ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค”
๑) เป็ น งานวิจั ย ที่เป็ น ประโยชน์และสามารถนาไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพ
ทางการศึกษา การพิจารณาคุณภาพเล่มผลงานวิจัย พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จานวน ๔ ด้าน
ประกอบด้วย
๑.๑) ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย
๑.๒) ระเบียบวิธีวิจัย
๑.๓) คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย ๑.๔) คุณภาพของรายงานวิจัย
๒) กาหนดน้าหนักองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัยเท่ากับ ๑๐ และผลงานวิจัยมีคะแนนเต็ม เท่ากับ
๕๐ คะแนน ประกอบด้วย
๒.๑) ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย
น้าหนักเท่ากับ ๒ (๑๐ คะแนน)
๒.๒) ระเบียบวิธีวิจัย
น้าหนักเท่ากับ ๓ (๑๕ คะแนน)
๒.๓) คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย น้าหนักเท่ากับ ๓ (๑๕ คะแนน)
๒.๔) คุณภาพของรายงานวิจัย
น้าหนักเท่ากับ ๒ (๑๐ คะแนน)
ทุกองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย ประกอบด้วยคุณภาพ ๕ ระดับ ดังนี้
ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรือ่ ง การส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจยั ของคุรุสภา” ประจาปี 256๑

-๓ระดับ ๑ หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด
ระดับ ๒ หมายถึง มีคุณภาพน้อย
ระดับ ๓ หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง
ระดับ ๔ หมายถึง มีคุณภาพมาก
ระดับ ๕ หมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด
๓) ผลงานวิจั ย ที่ได้รั บ การคัดสรรให้ รับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับภูมิภ าค” ต้องผ่ านองค์ประกอบ
คุณภาพผลงานวิจัยทั้ง ๔ ด้าน โดยแต่ละด้านต้องผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖๐% ขึ้นไป
๔) ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรให้รับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” มี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น
ระดับดี และระดับชมเชย ดังนี้
ระดับดีเด่น หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๔๒.๕๐ – ๕๐.๐๐ คะแนน
ระดับดี
หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๔๐.๐๐ – ๔๒.๔๙ คะแนน
ระดับชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๓๗.๕๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน
6.๒ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ “ผลงานวิจัยระดับประเทศ”
ผลงานวิจัยระดับประเทศ ประจาปี ๒๕61 จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๒ ส่วน ดังนี้
๑) คะแนนจากการประเมิน เล่ มผลงานวิจัย จ านวน ๗๐% (คะแนนที่ได้จากการประเมินในระดับ
ภูมิภาคโดยรวม)
๒) คะแนนจากการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จานวน ๓๐%
๓) การพิจารณาคุณภาพการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในข้อ ๒) ข้างต้น พิจารณาจากองค์ประกอบ
คุณภาพการนาเสนอผลงานวิจัย จานวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๓.๑) วิธีการนาเสนอผลงานวิจัย
๓.๒) เนื้อหาสาระในการนาเสนอผลงานวิจัย
๓.๓) สื่อและการใช้สื่อประกอบการนาเสนอผลงานวิจัย
๓.๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔) กาหนดน้าหนักองค์ประกอบคุณภาพการนาเสนอผลงานวิจัยเท่ากับ ๑๐ และการนาเสนอผลงานวิจัย
มีคะแนนเต็มเท่ากับ ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
๔.๑) วิธีการนาเสนอ
น้าหนักเท่ากับ ๕ (๑๕ คะแนน)
๔.๒) เนื้อหาสาระในการนาเสนอ
น้าหนักเท่ากับ ๒ (๖ คะแนน)
๔.๓) สื่อและการใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
น้าหนักเท่ากับ ๑ (๓ คะแนน)
๔.๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น้าหนักเท่ากับ ๒ (๖ คะแนน)
ทุกองค์ประกอบคุณภาพการนาเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วยคุณภาพ ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๑
หมายถึง การนาเสนอมีคุณภาพน้อย
ระดับ ๒
หมายถึง การนาเสนอมีคุณภาพปานกลาง
ระดับ ๓
หมายถึง การนาเสนอมีคุณภาพมาก
๕) ผลงานวิจัยระดับประเทศ คือ ผลงานวิจัยที่มีคะแนนจากการประเมินตามข้อ ๖.๒ ข้อ ๑) และ ๒)
รวมกัน ดังนี้
ระดับดีเด่น หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คะแนน
ระดับดี
หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๘๔.๕๐ – ๘๙.๙๙ คะแนน
ระดับชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๘๐.๐๐ – ๘๔.๔๙ คะแนน

ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรือ่ ง การส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจยั ของคุรุสภา” ประจาปี 256๑

-๔7. ข้อกาหนดการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย
7.1 ผลงานวิ จั ย ที่ ส่ ง เข้ า ร่ ว มการคั ด สรรต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของผลงานครบถ้ ว นตามแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ
แนบท้ายประกาศ หากเกิดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของผู้ส่งผลงานวิจัย และทาให้ผู้ส่งผลงานวิจัยเสียสิทธิ์
ที่จะได้รับใด ๆ คุรุสภาสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
7.2 ผู้ส่งผลงานวิจัยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรได้เพียงคนละ ๑ เรื่อง
7.3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรร และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิข องคุรุส ภา
จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจาปี 256๑ คุรุสภาสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
ลงสื่อสิ่งพิมพ์ของคุรุสภา และบันทึกลงในฐานข้อมูลวิจัยทางเว็บไซต์ของคุรุสภา
7.4 การตัดสินของคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย ถือเป็นทีย่ ุติ
8. การประกาศผลและการรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา
8.๑ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
๑) สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” ทางเว็บไซต์
ของคุรุสภาที่ www.ksp.or.th ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕61 และรับรางวัลในวันประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ประจาปี ๒๕61 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๒) ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านการประกาศผลในข้อ ๑) ข้างต้น ให้ยื่นคาคัดค้านภายใน ๑๐ วันทาการ
นับแต่วันที่มีการประกาศผล ดังนี้
๒.๑) การคัดค้านให้ทาเป็นหนังสือ ระบุเหตุของการคัดค้านยื่นต่อประธานกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย
๒.๒) คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย พิจารณาคาคัดค้านและประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วันทาการ
๘.๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ
๑) สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับประเทศ” ทางเว็บไซต์
ของคุรุสภาที่ www.ksp.or.th ภายใน ๖๐ วัน นับจากการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจาปี ๒๕61 เสร็จสิ้น
๒) รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ จะเข้ารับรางวัลในงานวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖2 ซึ่งจะแจ้ง
ให้ทราบภายหลัง
9. การส่งเอกสาร
9.๑ แบบแสดงความจานงเสนอผลงานวิจัย จานวน ๑ แผ่น ดังนี้ (ไม่ต้องเย็บรวมกับเล่มรายงานวิจัย)
๑) ผลงานวิจัยครู
ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๑
๒) ผลงานวิจัยผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๒
๓) ผลงานวิจัยผู้บริหารการศึกษา
ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๓
๔) ผลงานวิจัยศึกษานิเทศก์
ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๔
9.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ จานวน ๑ แผ่น (ไม่ต้องเย็บรวมกับ
เล่มรายงานวิจัย) หากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ หมดอายุและอยู่ระหว่างการขอต่อ
อายุให้แนบเอกสารหลักฐานการขอต่ออายุด้วย
9.๓ เล่มรายงานวิจัย จานวน ๓ เล่ม รายงานการวิจัย ต้องเย็บเล่มปิดสัน ให้เรียบร้อยซึ่งมีรายละเอียด
หัวข้อการนาเสนอผลงานวิจัยครบตามแบบ วจ.๒ แนบท้ายประกาศ ประกอบด้วย เนื้อหาการนาเสนอ ตั้งแต่ข้อที่
๓ - ๒๐ ไม่เกินจานวน ๕๐ หน้ากระดาษ A4 หากเกินจานวนหน้าที่กาหนดและไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย จะไม่ได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย
ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรือ่ ง การส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจยั ของคุรุสภา” ประจาปี 256๑
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แบบ วจ. ๒

รายละเอียดการนาเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คาชี้แจง 1. จัดทาเอกสารในรูปแบบรายงานวิจัย
๒. นาเสนอรายละเอียดให้ครบทุกรายการ ตั้งแต่รายการที่ 1 - 20 (ไม่ต้องนาเสนอเป็นตารางหรือหัวข้อ
ตามแบบ วจ. ๒) ทั้งนีร้ ายการที่ ๓ - ๒๐ ต้องมีความยาวไม่เกิน จานวน ๕๐ หน้ากระดาษ A4 เท่านั้น
๓. เอกสารตามข้อ ๒ ให้เย็บเล่ม ปิดสัน ให้เรียบร้อย จานวน 3 เล่ม
รายการ

คาอธิบาย

- ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย
๑. ปก (ไม่นับ)
- ระบุชื่อ - สกุล และตาแหน่งผู้วิจยั
- ระบุสถานที่ปฏิบตั ิงาน
๒. สารบัญ (ไม่นับ)
ระบุรายการและเลขหน้าของหัวข้อการนาเสนอผลงานวิจัยที่ปรากฏในเล่มรายงานวิจัย
- ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย
- ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย
- ระบุตาแหน่งปัจจุบันของผู้วิจยั
- ระบุการศึกษาสูงสุดของผู้วิจยั
๓. บทคัดย่อ
- ระบุสถานที่ตดิ ต่อ/โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail (ถ้ามี) ให้ชัดเจน
- ระบุปีที่ทาวิจัยเสร็จ (เป็นงานวิจัยระหว่างปี ๒๕๕8 – ๒๕61)
- เนื้อหาบทคัดย่อ ระบุข้อความเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร/
กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ (ถ้ามี) การวิเคราะห์
ข้อมูล และผลการวิจัย
๔. หลักการความเป็นมา และ
ระบุเหตุผลที่มาของปัญหาวิจยั ความจาเป็นและความสาคัญของเรือ่ งที่ทาการวิจัยให้มี
ความสาคัญของปัญหา
รายละเอียดพอสังเขป
๕. แนวคิด/ทฤษฎี
ระบุแนวคิด/ทฤษฎี ที่นามากาหนดหรือสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
๖. กรอบแนวคิดการวิจัย
เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
๗. วัตถุประสงค์การวิจัย
ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย
๘. สมมติฐานการวิจัย
ระบุสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
๙. ตัวแปรและนิยามตัวแปร
ระบุตัวแปรและนิยามตัวแปรที่สาคัญ
๑๐. ประชากร
ระบุจานวน/รายละเอียดของประชากร
๑๑. กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา
ระบุกลุม่ ตัวอย่าง/กรณีศึกษาและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา
๑๒. เครื่องมือวิจัย
ระบุขั้นตอนการสร้าง/การตรวจสอบเครื่องมือ และระบุประเภทของเครื่องมือวิจัย เช่น
แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
๑๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระบุขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
๑๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณต้องระบุสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
ระบุหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมายของผลที่วิเคราะห์แล้ว/วิเคราะห์
๑๕. ผลการวิจัย
ความสาคัญของผลการวิจัย หรือเป็นการใช้ผลการวิจัย
ระบุการนาผลการวิจัยต่างๆที่ได้มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอดีต
๑๖. การอภิปรายผล
รวมทั้งเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่าง ๆ
๑๗. ข้อเสนอแนะ
ระบุข้อเสนอแนะที่เป็นผลสืบเนื่องจากข้อค้นพบของการวิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย
๑๘. การนาผลการวิจัยไปใช้
ระบุการนาผลไปใช้ในทางปฏิบัติ (การพัฒนา/แก้ปัญหา) และการนาไปใช้ในทางวิชาการ
๑๙. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ระบุรายการที่อ้างอิงทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศที่ใช้หรือปรากฏในเล่มรายงานวิจัย
๒๐. ภาคผนวก
ระบุตัวอย่างเครื่องมือ/นวัตกรรม/หลักฐานในการดาเนินการ/รูปภาพ
ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรือ่ ง การส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจยั ของคุรุสภา” ประจาปี 256๑

-๗-

แบบ วจ. ๓

รายละเอียดการแบ่งสัดส่วนผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(กรณีส่งผลงานวิจัยประเภททีม)
คาชี้แจง 1. ผู้วิจัยหลักต้องมีสัดส่วนการทาวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๒. ต้องระบุสัดส่วนร้อยละและหัวข้อหรือหน้าที่ของการทาวิจัยที่สัมพันธ์กับปริมาณสัดส่วนการทาวิจัยของ
ผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคนอย่างชัดเจน
๓. ผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยต้องลงนามทุกคน กรณีมีผู้ร่วมวิจัยรายใดไม่สามารถลงนามได้ด้วยเหตุสุดวิสัย
เช่น เสียชีวิตไปแล้ว หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ต้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัว หน้า
สถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานของบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ลงนามแทน
ชื่อผลงาน........................................................................................................................................................................
มีผู้รวมวิจัย จานวน ............คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

สัดส่วน (ร้อยละ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1 ผู้วิจัยหลัก
2 ผู้ร่วมวิจยั
3 ผู้ร่วมวิจยั
4 ผู้ร่วมวิจยั

ลงชื่อ......................................................ผู้วิจัยหลัก
(
)
วัน/เดือน/ปี.....................................
ลงชื่อ......................................................ผู้ร่วมวิจัย
(
)
วัน/เดือน/ปี.....................................
ลงชื่อ......................................................ผู้ร่วมวิจัย
(
)
วัน/เดือน/ปี.....................................
ลงชื่อ......................................................ผู้ร่วมวิจัย
(
)
วัน/เดือน/ปี.....................................

ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรือ่ ง การส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจยั ของคุรุสภา” ประจาปี 256๑

-๘แบบ วจ.๑/๑
แบบแสดงความจานงเสนอผลงานวิจัยครู
ภูมิภาค
( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคกลาง
( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต้
( ) ภาคตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือสาขาวิชา
( ) ภาษาไทย
( ) คณิตศาสตร์
( ) วิทยาศาสตร์
( ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
( ) ศิลปศึกษา
( ) สุขศึกษาและพลศึกษา
( ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
( ) ภาษาต่างประเทศ ( ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( ) ด้านการศึกษาปฐมวัย
( ) ด้านการประถมศึกษา ( ) ด้านการศึกษาพิเศษ
( ) ด้านการอาชีวศึกษา
( ) ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่ายวิชาชีพที่ท่านเป็นสมาชิก ( ถ้ามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ....................................................................จังหวัด..................................................
ชื่อผลงานวิจัย(ภาษาไทย) .………………………………………………………………………………………………………….………..….…
ชื่อผลงานวิจัย(ภาษาอังกฤษ) .………………………………………………………………………………………………………….……….…
ปีที่ทาวิจัยแล้วเสร็จ ..............................................................
 เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
 เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่ง กับคุรุสภาในปี................. ซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
 เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รบั รางวัลกับคุรุสภาในปี................ แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย
เลขที่บัตรประชาชน...........................................เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..................................................
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง) ………………………….…………......................อายุ ………....ปี วิทยฐานะ………………………..........
ประสบการณ์การสอน .................ปี ระดับช่วงชั้นที่สอน……..………กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………............
สังกัด  สพป. จังหวัด...................... เขต.....  สพม. จังหวัด...................... เขต.....  สอศ.
 สช.
 กทม.
 อปท.
 ตชด.
 อื่นๆ (ระบุ).........................................................
สถานที่ทางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….…………………………………
เลขที่…………….………หมู่………………………….. ซอย……………………………….ถนน………………………………..………………
แขวง/ตาบล………………………………..…..……………….….เขต/อาเภอ……………………………..…………….…….……………....
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย์………………………………………………..…………....
โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……
โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..……………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากสานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ และ
เรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว
(ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย
(
)
วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..
หมายเหตุ

กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น
ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรือ่ ง การส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจยั ของคุรุสภา” ประจาปี 256๑

-๙แบบแสดงความจานงเสนอผลงานวิจัยผู้บริหารสถานศึกษา

แบบ วจ. ๑/๒

ภูมิภาค

( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคกลาง
( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต้
( ) ภาคตะวันออก
สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่ายวิชาชีพที่ท่านเป็นสมาชิก ( ถ้ามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ....................................................................จังหวัด..................................................
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .……………………………………………………………………………………………………….………..….…
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) .……………………………………………………………………………………………………….……….…
ปีที่ทาวิจัยแล้วเสร็จ ..............................................................
 เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
 เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่ง กับคุรุสภาในปี................. ซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
 เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รบั รางวัลกับคุรุสภาในปี................ แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย
เลขที่บัตรประชาชน...........................................เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..................................................
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี
วิทยฐานะ……………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์การบริหาร..........................ปี
สังกัด  สพป. จังหวัด...................... เขต.....  สพม. จังหวัด...................... เขต.....  สอศ.
 สช.
 กทม.
 อปท.
 ตชด.
 อื่นๆ (ระบุ)........................................................
สถานที่ทางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….…………………………………
เลขที่…………….………หมู่…………………………..ซอย……………………………….ถนน…………..……………………..………………
แขวง/ตาบล………………………………..…..………….…….….เขต/อาเภอ…………………………………………...…….……………....
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย์………………………………………………..…………....
โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……
โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..……………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากสานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ และ
เรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว
ลงชื่อ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย
(

)

วันที่ส่งผลงาน……………………………….………………………………….
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น

ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรือ่ ง การส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจยั ของคุรุสภา” ประจาปี 256๑

- ๑๐ แบบแสดงความจานงเสนอผลงานวิจัยผู้บริหารการศึกษา
ภูมิภาค

( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( ) ภาคกลาง
( ) ภาคใต้

แบบ วจ. ๑/๓

( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคตะวันออก

สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่ายวิชาชีพที่ท่านเป็นสมาชิก ( ถ้ามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ....................................................................จังหวัด..................................................
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .……………………………………………………………………………………………………….………..….…
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) .……………………………………………………………………………………………………….……….…
ปีที่ทาวิจัยแล้วเสร็จ ..............................................................
 เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
 เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่ง กับคุรุสภาในปี................. ซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
 เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รบั รางวัลกับคุรุสภาในปี................ แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย
เลขที่บัตรประชาชน...........................................เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..................................................
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี
วิทยฐานะ…………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์การบริหาร.............................ปี
สังกัด  สพป. จังหวัด...................... เขต.....  สพม. จังหวัด...................... เขต.....  สอศ.
 สช.
 กทม.
 อปท.
 ตชด.
 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................
สถานที่ทางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….…………………………………
เลขที่…………….………หมู่…………………………..ซอย……………………………….ถนน………………………..………..………………
แขวง/ตาบล…………….…………………..…..……………….….เขต/อาเภอ……………….………………………….….………………....
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย์………………………………………………..…………....
โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……
โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..……………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากสานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คั ดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ และ
เรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว
(ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย
(

)

วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น

ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรือ่ ง การส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจยั ของคุรุสภา” ประจาปี 256๑

- ๑๑ แบบแสดงความจานงเสนอผลงานวิจัยศึกษานิเทศก์
ภูมิภาค

( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( ) ภาคกลาง
( ) ภาคใต้

แบบ วจ. ๑/๔

( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคตะวันออก

สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่ายวิชาชีพที่ท่านเป็นสมาชิก ( ถ้ามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ....................................................................จังหวัด..................................................
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .……………………………………………………………………………………………………….………..….…
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) .……………………………………………………………………………………………………….……….…
ปีที่ทาวิจัยแล้วเสร็จ ..............................................................
 เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
 เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่ง กับคุรุสภาในปี................. ซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
 เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รบั รางวัลกับคุรุสภาในปี................ แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย
เลขที่บัตรประชาชน...........................................เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..................................................
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี
วิทยฐานะ…………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์ในตาแหน่ง............................ปี
สังกัด  สพป. จังหวัด...................... เขต.....  สพม. จังหวัด...................... เขต.....  สอศ.
 สช.
 กทม.
 อปท.
 ตชด.
 อื่นๆ (ระบุ)........................................................
สถานที่ทางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….…………………………………
เลขที่…………….………หมู่………………………….ซอย……………………………….ถนน…………………………………..………………
แขวง/ตาบล………………………….……..…..……………….….เขต/อาเภอ…………..……………………………….…….……………....
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย์………………………………………………..…………....
โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……
โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..……………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากสานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ และ
เรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว
(ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย
(

)

วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น
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