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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้เห็นความส าคัญ
ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในส านักงานฯ เพ่ือเป็นเครื่องมือสื่อสารความเข้าใจ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท างาน  เทคนิคในการท างาน 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การลดขั้นตอนและควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสามารถน า
แนวทางการท างานที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนระดับรักษาความเข้าใจและมาตรฐานพัฒนาการท างานที่ดีให้มี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า ประหยัดเวลา มีการวางแผน
เป้าหมายของการปฏิบัติงาน ดังนั้น ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วิสัยทัศน์ 

มีองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนา
งานวิจัย เพ่ือสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการประเมิน คุณภาพผู้ประเมิน การน าผลการประเมินไปใช้
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษาระดับชาติ โดยด าเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
 
พันธกิจ 

๑) พัฒนาโจทย์การวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านการประเมินคุณภาพภายนอก และการส่งเสริมการน าผล
การประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

๒) สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษาระดับชาติ  
๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของ สมศ.  
๔) ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับภาคีเครือข่ายต่างๆ (การสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา)   
๕) บริหารโครงการวิจัยให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่ก าหนด  
๖) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้าง 

                
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

๑. ค าอธิบายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
๑.๑ ส านักงาน  หมายถึง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
๑.๒ คณะอนุกรรมการฯ  หมายถึง  คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
๑.๓ คณะท างานฯ  หมายถึง คณะท างานก ากับคุณภาพโครงการวิจัย 
๑.๔ การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็ จจริง ความเห็น และ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ การศึกษาวิจัย การท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรของสถาบันเพ่ือให้
ได้มาซึ่งประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร 

๑.๕ ทุน  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือการท าวิจัย อันได้แก่ ค่าอุปกรณ์เพ่ือการค้นคว้า 
และวิจัย ค่าท ารายงานวิจัย/ค่าท ารายงานวิทยานิพนธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเนื่องมาจากการ
ศึกษาวิจัยนั้นๆ 
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๒. กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

พันธกิจหลัก ผู้มีส่วนได้เสียภายใน บทบาท/วัตถุประสงค์ 
พั ฒ น าโจท ย์ ก ารวิ จั ย เพ่ื อ
พัฒนางานด้านการประเมิน
คุณภาพภายนอก และการ
ส่งเสริมการน าผลการประเมิน
ไป ใช้ พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ แล ะ
มาตรฐานการศึกษา 

ผู้บริหาร สมศ. - ใช้ผลการวิจัยส าหรับการตัดสินใจในการท างาน 
- ใช้ผลการวิจัยยกระดับการพัฒนาระบบงาน 

พัฒนาการให้บริการของ สมศ. 
เจ้าหน้าที่ สมศ. 
คณะกรรมการ สมศ. 
คณะอนุกรรมการฯ สมศ. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
- สถานศึกษา - ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

- การขอข้อมูลเพ่ือการวิจัย  
- การแสดงความคิดเห็นร่วมรับรู้และร่วมคิด 
- ร่วมเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจ 
- ร่วมยกระดับการพัฒนาระบบงาน พัฒนาการ

ให้บริการ/สร้างนวัตกรรม 
 
 

- หน่วยงานต้นสังกัด 
- นิสิตนักศึกษา/ผู้เรียน 
- ครู/อาจารย์ 
- นักวิชาการ/นักวิจัย 
- ผู้ปกครอง 
- สถานประกอบการ 
- สังคม/ชุมชน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 

๓. ข้อก าหนดที่ส าคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ชื่อ
กระบวนการ 

ผู้รับบริการ ข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
ด้านประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่า 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
(มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน) 

การขอรับ
ทุนอุดหนุน
การวิจัย 

- นิสิตนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

- นักวิจัย/นักวิชาการ  
 

- ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุน
วิจัย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

องค์ความรู้ และ/หรือ
ฐานข้อมูลส าหรับการ
พัฒนางานของ สมศ. 
เช่น งานพัฒนาระบบ 
งานพัฒนาผู้ประเมิน 
เป็นต้น 

-การด าเนินงานแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
- ส่งเสริมและพัฒนาให้
มีการท าวิจัยในด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันการผลิตงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่แพร่หลายมาก
นัก อีกทั้งเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับความสนใจ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อทุกสถานศึกษา จึงมี
การส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปของการค้นคว้า
องค์ความรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย ทางส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าว จึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก โดยเฉพาะการวิจัยในระดับความเป็นเหตุเป็นผล การวิจัยและพัฒนาหลักการรูปแบบและวิธีการ
ประกันคุณภาพครอบคลุมทุระดับการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนให้งานคุณภาพการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างนักวิจัยทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักวิชาการ/นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาหันมาสนใจการท าวิจัยทางด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
๑. ก าหนดประเด็นวิจัย  ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้มีกระบวนการพัฒนาประเด็นวิจัยร่วมกับผู้ใช้

ผลการวิจัย ได้แก่ ส านักและภารกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สมศ. ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการพัฒนาประเทศ  ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้จะน าความต้องการของผู้ ใช้ผลวิจัยมาก าหนดประเด็น
วิจัยในแต่ละปีงบประมาณ 

๒. น าเสนอประเด็นวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฯ  ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้น าเสนอประเด็นวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๓. ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัย  จัดท าประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
และน าประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงาน ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ๓๐-๔๕ วัน พร้อมทั้งจัดท า
จดหมายขอความอนุ เคราะห์ป ระชาสัม พันธ์ประกาศดั งกล่ าวไปยั ง สถาบัน อุดมศึ กษา ได้ แก่  1) 
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 2) บัณฑิตวิทยาลัย 3)  สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
4) หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และ 5) หน่วยงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย  

๔. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  เมื่อผู้เสนอขอรับทุนส่งเอกสารโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 
(ตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ร.๑) เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย) ภวจ.จะด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร หากยังไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ขอรับทุนจัดส่งข้อเสนอโครงการมาใหม่ 

๕. ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น โดยภารกิจวิจัยและจัดการความรู้จะตรวจสอบว่า
โครงการวิจัยตรงกับประเด็นวิจัยตามที่ประกาศหรือไม่ 

๖. น าข้อเสนอโครงการวิจัยและข้อสังเกตจากการตรวจสอบเบื้องต้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์  จัดได้จัดท าตารางสรุปข้อเสนอโครงการที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 
ประจ าปีงบประมาณ และสรุปข้อเสนอโครงการวิจัยในแต่ละโครงการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ   เพ่ือ
พิจารณา  โดยส่งข้อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือคัดเลือก (ตาม
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย)  จากนั้น ภวจ. น ามาด าเนินการจัดท าสรุปผลการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย  (ตามแบบสรุปผลประเมินข้อเสนอโครงการจากคณะ
กรรมการฯ) และน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาในเบื้องต้นเพ่ือให้ผู้ขอรับทุนมาน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป 

๗. เชิญผู้รับทุนมาน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิ จารณา ผู้เสนอ
โครงการเพ่ือขอรับทุนที่ได้รับการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัยเบื้องต้นมาน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัยต่อที่ประชุมเพ่ือคัดเลือกโครงการวิจัยในการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  



๘ 
 

 

 

 

๘. ประกาศผลการให้ทุนและแจ้งให้ผู้รับทุนทราบ  จัดท าประกาศผลการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงาน 

๙. แจ้งให้ผู้รับทุนทราบเงื่อนไขในการรับทุนและลงนามในสัญญา  นักวิชาการประสานงานผู้ได้รับ
ทุนชี้แจงรายละเอียดการลงนามในสัญญา ข้อตกลงการให้ทุนและรับทุน และเงื่อนไขการรับทุน พร้อมทั้งเอกสาร
ต่างๆ ที่ต้องจัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

๑๐. เบิกจ่ายเงินทุนงวดที่ ๑  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ให้ผู้วิจัยตามขั้นตอนของส านักงาน  
โดยในงวดที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๒๕ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อลงนามในสัญญาและส่งรายงานการศึกษา
เบื้องต้น ภายใน ๑๕ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญา 

๑๑. ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า (รอบ ๖ เดือน)  ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า (รอบ ๖ 
เดือน) (ตามแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ร.๒)) ทั้งนี้  ก่อนถึงก าหนดส่งรายงาน
ความก้าวหน้า ภวจ.จะด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งก าหนดการส่งรายงานความก้าวไปยังผู้รับทุนล่วงหน้า ๑ 
เดือน และประสานงานก ากับติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้า  

๑๒. ผู้รับทุนมาน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา  จัดประชุม
คณะท างานก ากับคุณภาพโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้า 
(ตามแบบประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย)  ทั้งนี้  ภวจ.ได้จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าให้แก่
คณะท างานฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองล่วงหน้าก่อนวันประชุม  โดยผู้รับทุนจะต้องมาน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะท างานฯ   นักวิชาการ ภวจ. จัดท าประเด็นความเห็นของคณะท างานฯ และผลการ
พิจารณา เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 

๑๓. น าผลรายงานความก้าวหน้าของผู้รับทุนเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา  น าเสนอ
ผลการกลั่นกรองรายงานความก้าวหน้าและสรุปประเด็นความเห็นของคณะท างานฯ แต่ละโครงการเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

๑๔. เบิกจ่ายเงินทุนงวดที่ ๒  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ให้ผู้วิจัยตามขั้นตอนของส านักงาน  
โดยในงวดที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๔๕ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา ภายหลังจากส่งรายงานความก้าวหน้า และ
เอกสารที่ระบุตามสัญญา พร้อมทั้งมาน าเสนอรายงานความก้าวหน้าด้วยตนเอง ภายในรายะเวลา ๖ เดือน นับ
ถัดแต่วันลงนามในสัญญา 

๑๕. ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมบทความวิจัย  ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
พร้อมบทความวิจัย (ตามแบบส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย (แบบ ร.๓))  ทั้งนี้ ก่อนถึงก าหนดส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภวจ.จะด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งก าหนดการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อม
บทความวิจัยไปยังผู้รับทุนล่วงหน้า ๑ เดือน  และประสานงานก ากับติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และ
บทความวิจัย  
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๑๖. ผู้รับทุนมาน าเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา   จัดประชุม
คณะท างานก ากับคุณภาพโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(ตามแบบประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์) ทั้งนี้ ภวจ.ได้จัดส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่คณะท างานฯ เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองล่วงหน้าก่อนวันประชุม  โดยผู้รับทุนจะต้องมาน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะท างานฯ     
นักวิชาการ ภวจ. จัดท าประเด็นความเห็นของคณะท างานฯ และผลการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 
ต่อไป 

๑๗. น าผลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้รับทุนเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา  
น าเสนอผลการกลั่นกรองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปประเด็นความเห็นของคณะท างานฯ แต่ละโครงการ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

๑๘. เบิกจ่ายเงินทุนงวดที่ ๓  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ให้ผู้วิจัยตามขั้นตอนของส านักงาน  
โดยในงวดที่ ๓ จ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทั้งหมดตาม ภายหลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และเอกสารที่ระบุ
ตามสัญญา พร้อมทั้งมาน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วยตนเอง ภายในรายะเวลา ๑๒ เดือน นับถัดแต่วันลง
นามในสัญญา 

๑๙. เผยแพร่รายงานวิจัย  ด าเนินการเผยแพร่งานวิจัยทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ส านักงาน 
ระบบอินทราเน็ต Facebook จัดส่งเล่มรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดการความรุ้ 
 หลักการและเหตุผล 

การที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์นั้นหัวใจส าคัญประการหนึ่งอยู่ที่
การบริหารสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) ขององค์กรอันประกอบด้วย ๑) ทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถ และคุณค่า ๒) ทุนสารสนเทศเทศ (Information Capital) ได้แก่ 
ระบบ ฐานข้อมูล และเครือข่าย และ ๓) ทุนองค์กร (Organization Capital) ได้แก่ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม 
วัฒนธรรมองค์กร และการถ่ายทอดเป้าหมาย ทั้งนี้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ขององค์กรเปรียบเสมือนศักยภาพ
พ้ืนฐานที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความสามารถของบุคคลที่มี
ความรู้ และทักษะที่จะช่วยในการผลักดัน และขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คือ การยกระดับความรู้ขององค์กรมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์แก่องค์กรมากท่ีสุด โดยการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือจะน ามาถ่ายทอดในองค์กร     
อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพ และสร้างความพร้อมให้กับองค์กร โดยการ
จัดการความรู้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ ๒ ส่วนคือ ส่วนแรก ได้แก่ กระบวนการในการจัดการความรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย การก าหนดความรู้ (Knowledge Identify) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition 
and Creation) การถอดและจัดเก็บความรู้  (Knowledge Capture) การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Share) และการใช้ความรู้ (Knowledge Use) และส่วนที่สอง ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งเสริม และผลักดันให้
เกิดกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ ปัจจัย ด้านบุคคล ประกอบด้วย ทักษะของบุคลากร ปัจจัยด้านองค์กร 
ประกอบด้วย ผู้น า วัฒนธรรม โครงสร้าง และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการด าเนินการจัดการความรู้ Knowledge Management: KM) ที่ผ่านมาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นั้น พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ประกอบด้วยการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ และเชิญให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการพัฒนาตนเองจากหลักสูตร
ต่างๆ มาน าเสนอเนื้อหาในสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเท่านั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ดังกล่าว
เป็นเพียงการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) เท่านั้น   

ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้  จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  โดยมี ๒ 
กิจกรรม  ได้แก่   

๑) กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยของ สมศ.  
การจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัย มีเป้าหมายเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

แล้วจากผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานในแต่ละปีงบประมาณ มีรูปแบบการน าเสนอแบบบรรยาย 
และอภิปราย โดยมีก าหนดจัดกิจกรรม ๔ ครั้ง   ไตรมาสละ ๑ ครั้ง (เดือนธันวาคม  มีนาคม  มิถุนายน  และ
กันยายน) เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ สมศ.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นใน
การพัฒนางานวิจัย ประกอบกับการให้ความส าคัญกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนางานประเมิน



๑๑ 
 

 

 

 

ภายนอกของ สมศ. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น Infographic, Facebook, Line, Clipboard, website, Leaflet เป็นต้น 

๒) กิจกรรม World Café 
การจัดกิจกรรม World Café  มีเป้าหมายเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรของส านักงานที่ได้

ศึกษาดูงานทางด้านการประกันคุณภาพจากต่างประเทศ  โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้และบริหารจัดการ
ให้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดความรู้มาสู่คนอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  โดยมีก าหนดจัดกิจกรรม ๔ ครั้ง    
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน  กุมภาพันธ์  พฤษภาคม  และสิงหาคม)  และเผยแพร่ความรู้ใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น Infographic, Facebook, Line, Clipboard, website, Leaflet เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้จากบุคลากรของ สมศ. แล้วน ามารวบรวมเป็นองค์ความรู้ขององค์กร 

๒. เพ่ือให้บุคลากรของ สมศ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจน
ข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะท าให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
กับงานท่ีรับผิดชอบ 

๓. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ รวมทั้งน าเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก  
 ๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยระหว่าง สมศ. นักวิจัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
๑. จัดท าโครงการจัดการความรู้  โครงการจัดการความรู้ มี ๒ กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมการน าเสนอ

ผลงานวิจัยของ สมศ.  และกิจกรรม World Café  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.๑ เลือกหัวข้อที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ 
 ๑.๒ ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๑.๓ ติดต่อวิทยากร 
 ๑.๔ ก าหนดวันในการจัดกิจกรรม 
  ๑.๔.๑ กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยของ สมศ.  ก าหนดจัดกิจกรรม ๔ ครั้ง   ไตรมาสละ ๑  
                   ครั้ง (เดือนธันวาคม  มีนาคม  มิถุนายน  และกันยายน)   

 ๑.๔.๒ กิจกรรม World Café  ก าหนดจัดกิจกรรม ๔ ครั้ง  ไตรมาสละ ๑ ครั้ง (เดือน 
พฤศจิกายน  กุมภาพันธ์  พฤษภาคม  และสิงหาคม) 

๒. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการจัดการความรู้แสนอต่อผู้อ านวยการ 
๓. ขออนุมัติเงินรองจ่ายค่าจัดกิจกรรม  ด าเนินการขออนุมัติเงินรองจ่ายค่าจัดกิจกรรมตามขั้นตอน

ของส านักงาน    
๔. เรียนเชิญประธานพิธีเปิด และนัดหมายวิทยากร 
๕. จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ในกิจกรรม และจองห้องประชุม  ด าเนินการติดต่อประสานงานกับ

วิทยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการน าเสนอ  จัดท า PowerPoint พร้อมทั้งจองห้องประชุมสันถว
มิตร สมศ.ในการจัดกิจกรรม 

๖. ท าหนังสือนัดหมายเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม และติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมสั่งอาหารและ
เครื่องดื่ม 

๗. จัดกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนด 
๘. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม  จัดท ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้อ านวยการ

รับทราบ 
๙. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม  ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมใน

รูปแบบต่ างๆ  ที่ หลากหลาย เช่น  Infographic, Facebook, Line, Clipboard, website, Leaflet ระบบ
อินทราเน็ต การจัดส่งเอกสารเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

 
 
 



๑๔ 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับทุนฯ



๑๕ 
 

 

 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ร.๑) 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
แบบเสนอโครงการวิจัย จะต้องประกอบด้วยหัวข้อส าคัญดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ หน้าสรุปโครงการ (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
ข้อ ๒   ๒.๑ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)............................................................................................... 
         (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................... 

๒.๒ ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย  
๒.๓ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
๒.๔ เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบความคิดในการวิจัย 
๒.๕ ระเบียบวิธีวิจัย 
๒.๖ ขอบเขตการวิจัย 
๒.๗ แผนการด าเนินงานวิจัย 
๒.๘ งบประมาณตลอดโครงการวิจัย 
๒.๙ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๒.๑๐ บรรณานุกรม 

ข้อ ๓ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้วิจัย/ผู้วิจัย (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
 
หมายเหตุ 
 กรณีข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทนิสิต นักศึกษา ต้องแนบหนังสืออนุมัติหัวข้อให้สามารถท าเป็น
วิทยานิพนธ์ได้จากสถาบันการศึกษาที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 

 

หน้าสรุปโครงการวิจัย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 
๑. ชื่อโครงการวิจัย 
   (ภาษาไทย)..................................................................................................... ..................................................... 
   (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................................... 

๒. ผู้เสนอโครงการวิจัย (ประเภท    นักวิชาการ/ นักวิจัย         นิสิต/ นักศึกษา ) 
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ .............................. 
ที่อยู่เลขที่.........หมู่…………แขวง/ต าบล………………………เขต/อ าเภอ…………......……..........................................
จังหวัด…………………...........................…………………รหัสไปรษณีย์……………………………............………………………. 
 โทรศัพท…์……...............………...…โทรสาร……....................…….………E-mail…………………………………………....... 

   กรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษาโปรดระบุอาจารย์ท่ีปรึกษา   พร้อมสถานที่ที่ติดต่อได้ 
   ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา (นาย/นาง/นางสาว)………………………….........…………………………….......................... 
   ที่อยู่เลขท่ี………….……..หมู่………….แขวง/ต าบล…………………………เขต/อ าเภอ…...……………............................. 
   จังหวัด………...............................………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………...……………...…………  
   โทรศัพท…์…………….........…………โทรสาร………….…........………….E-mail…………………...............…………………… 
   มหาวิทยาลัยที่สังกัด………......................................................................………………………………………...………….. 
   ภาควิชา…………………………..............………………..คณะ…………......................………………………...………………....... 
๓. วัตถุประสงค์ในการวิจัย (สรุปย่อ)…………………...................................……………………………..………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………..………........................................... .... 
๔. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยย่อ)…………………………………...........………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………………………………………………..…….......................................... ..... 
๕. ระยะเวลาท าการวิจัย ……………………………….......…ปี……………………………..เดือน………………………………………. 
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (สรุปย่อ)……………………........……………………………………….……............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................ ..... 
๗. งบประมาณท่ีเสนอ………………………………………………………………………………….….บาท 
๘. การขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 
          ไม่ไดเ้สนอต่อแหล่งทุนอื่น 
           เสนอต่อ…………………………………………………………………………………….………............ 
               ก าหนดทราบมติ (หรือสถานภาพเท่าท่ีทราบ) 
            …………………………………………….……………………………………………………....……........... 



๑๗ 
 

 

 

 

ค าอธิบายประกอบการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ร.๑) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 
ข้อ ๑  หน้าสรุปโครงการ (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
ข้อ ๒   ๒.๑ ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชัดเจน 

๒.๒ ความส าคัญและที่มาขอปัญหาการวิจัย ระบุแนวความคิดพ้ืนฐาน สมมติฐาน หรือปัญหาที่มี
ความส าคัญ หรือความจ าเป็นที่ต้องท าวิจัยเรื่องนี้ 

๒.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการวิจัยให้ชัดเจนเรียงตามล าดับ
ความส าคัญเป็นข้อๆ 

๒.๔ เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบความคิดในการวิจัย กล่าวถึงความเกี่ยวเนื่องและ
ความสัมพันธ์ของโครงการวิจัยที่เสนอกับผลงานวิจัยอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการวิจัยไว้แล้ว รวมทั้งเสนอ
กรอบแนวคิดในการวิจัยให้ชัดเจน กรณีข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทนักวิชาการ นักวิจัย โครงการวิจัยที่เสนอ
ต้องมีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุม  

๒.๕ ระเบียบวิธีวิจัย ระบุระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช้ รายละเอียดดังนี้ 
(๑) ระบุขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล อธิบายอย่างชัดเจนว่าเก็บข้อมูลโดยวิธีใด อย่างไร และ เหตุ

ใดจึงเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูลดังกล่าว 
(๒) ระบุจ านวนหรือขนาดของตัวอย่างที่ใช้ศึกษาให้ชัดเจน 
(๓) ระบุขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด 

๒.๖ ขอบเขตการวิจัย ระบุขอบเขตการวิจัยให้ชัดเจนว่าครอบคลุมถึงอะไรบ้าง 
๒.๗ แผนการด าเนินงานวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 

(๑ ) กิจกรรมต่างๆที่จะด าเนินการ บรรยายกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการวิจัย โดยแต่ละ
กิจกรรมจะต้องระบุเป้าหมาย วิธีท าโดยละเอียด 

(๒) ตารางแผนการด าเนินงานวิจัย ให้จัดท าตารางสรุปแสดงกิจกรรมต่างๆ ระบุขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยของแผนงานการวิจัยโดยล าดับขั้นตอนการวิจัย ให้ชัดเจน นับตั้งแต่เริ่มโครงการ 
จนสิ้นสุดโครงการ  

 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

 

 

ตารางแผนการด าเนินงานวิจัย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน)  

หมายเหตุ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑………………………………… 
๒………………………………… 
๓………………………………… 
๔............................................... 
๕............................................... 
………ฯลฯ……………………… 

             

 
๒.๘ งบประมาณตลอดโครงการ ระบุรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัยตลอดโครงการ โดย 

(๑) หมวดค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยคิดตามภาระงาน ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยตาม  วุฒิ
การศึกษา (กรณีประเภทนิสิต นักศึกษา ทางส านักงานฯ ไม่สนับสนุนงบประมาณในหมวดนี้) 

(๒) หมวดค่าใช้สอย เช่น ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าจัดท ารายงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันจ าเป็นต่อการวิจัยตามโครงการ  

(๓) หมวดค่าวัสดุเช่น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุส านักงาน และอ่ืนๆที่จ าเป็น  
๒.๙ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัย 
๒.๑๐ บรรณานุกรม ระบุเอกสารและผลงานวิจัยที่ใช้อ้างอิง (Reference) ของแผนงานวิจัยตามระบบสากล 

ข้อ ๓ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้วิจัย/ผู้วิจัย ระบุประวัติโดยละเอียดของผู้วิจัยหลัก และผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

 

 

ประวัตินักวิจัย 
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………..……………….…….…............................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………….………………………………................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
โทรศัพท…์………………………...………โทรสาร…………...................…….…โทรศัพท์มือถือ……....................................... 
ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้……………….………………………………...................................................................................... 
........................................................................................................... ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
โทรศัพท…์……………….…….............….โทรสาร………………......………….….E-mail………….................………..……..…… 
หน่วยงานที่สังกัด…………………………………………………………………………………………...…........................................... 
ที่อยู่ที่ท างาน……………………………………...………………….....……………………………………............................................  
โทรศัพท…์……………….…….............….โทรสาร………………......………….….E-mail………….................………..……..…… 
ประวัติการศึกษา………………………………………………………………………………………..………......................................... 
........................................................................................................... ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
ผลงานทางวิชาการ…………………………………………………………………………………...…………........................................ 
........................................................................................................... ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ (ระบุแหล่งที่พิมพ์และปีที่พิมพ์)………………………….…………………………......................... 
........................................................................................................... ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
........................................................................................................... ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
ประวัติผู้ร่วมวิจัย  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………….......................................... 
........................................................................................................... ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
........................................................................................................... ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
 
 
 



๒๐ 
 

 

 

 

แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ....... 

ชื่อโครงการ ............................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง     1. ข้อค าถามส าหรับการประเมินประกอบด้วย 3 ด้าน คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน ดังนี้ 

- ด้านคุณค่าของงานวิจัย มีจ านวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
- ด้านคุณภาพของโครงการวิจัย มีจ านวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
- ด้านคณะผู้วิจัย มีจ านวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

2. เมื่อคะแนนรวมได้คะแนนต่ ากว่า 75 คะแนน จะไม่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนโครงการวิจัย 
3. การพิจารณางบประมาณจะพิจารณาเฉพาะโครงการที่เห็นควรได้รับการอนุมัติสนับสนุนเท่านั้น 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้
1. คุณค่าของงานวิจัย 40  

1.1 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายนอก 20  

1.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา  20  

2. คุณภาพของโครงการวิจัย 40  

    2.1 ความส าคัญของงานวิจัยกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

10  

    2.2 วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย 10  
    2.3 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5  
    2.4 ระเบียบวิธีและวิธีด าเนินการวิจัย 10  
    2.5 ความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยที่จะสามารถส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

5  

3. คณะผู้วิจัย 20  
    3.1 คุณวุฒิและประสบการณ์การท างานของผู้วิจัย 10  
    3.2 ผลงานของผู้วิจัยหลักในสาขาที่ขอทุน 10  

รวมคะแนน ข้อ 1 + 2 + 3 100  

สรุปผลการประเมิน 
      90 -100 คะแนน  ข้อเสนอโครงการมีคุณภาพระดับดีมาก 
      75 - 89 คะแนน  ข้อเสนอโครงการมีคุณภาพระดับดี 

     65 - 74 คะแนน  ข้อเสนอโครงการมีคุณภาพระดับพอใช้ 
     ต่ ากว่า 64 คะแนน ข้อเสนอโครงการมีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 

สมศ. ๐๑ 



๒๑ 
 

 

 

 

สรุปผลการพิจารณาเบื้องต้น 
  เห็นควรสนับสนุนโครงการวิจัย   ไมเ่ห็นควรสนับสนุนโครงการวิจัย 

เฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุน 
งบประมาณที่เสนอขอจ านวน................. 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)…………………………………… 
ความเหมาะสมของงบประมาณที่เสนอขอ 

 เหมาะสม        
 ไม่เหมาะสม   แต่เห็นควรปรับงบประมาณท่ีเสนอขอใหม่ ดังนี้ 

     100,000 บาท 

    150,000 บาท 

    200,000 บาท 

    250,000 บาท 

    300,000 บาท 

    อ่ืนๆ  โปรดระบุ......................................................... ................... 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
........................................................................................................... ......................................................................
........................................................................................................... ................................................................ 
........................................................................................................... ......................................................................
........................................................................................................... ................................................................ 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 

  
       ลงชื่อผู้ประเมิน............................................................... 

              (..............................................................) 

     วันที่.......................เดือน......................พ.ศ............... 
 
  



๒๒ 
 

 

 

 

แนวทางในการพิจารณางบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

รายการ งบประมาณ 

1. หมวดค่าตอบแทน  

    โครงการเดี่ยว ไม่เกิน 50,000 บาท 

    โครงการกลุ่ม ไม่เกิน 60,000 บาท 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว  

   วุฒิปริญญาตรี   15,000 บาท / เดือน 

   วุฒิปริญญาโท   18,000 บาท / เดือน 

3. หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  

   ค่าพิมพ์/ค่าถ่ายเอกสาร/ท ารายงาน 25,000 (10% ของทุนวิจัย)  

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ    วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 

4. ค่าเดินทางและค่าที่พัก  

   ค่าเดินทาง   ใช้ระยะเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร 

   ค่าท่ีพัก    ไม่เกิน 1,000 บาท / คน / วัน 

5. ค่าจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  

    ค่าการจัดสนทนากลุ่ม  ไม่เกิน 10,000 บาท / ครั้ง  

(สูงสุดจ านวน 3 ครั้งต่อโครงการ) 

หมายเหตุ:   ไม่อนุมัติหมวดสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรินท์เตอร์ เครื่องบันทึกเสียง  

                กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 



๒๓ 
 

 

 

 

สรุปผลประเมินข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........ จากคณะกรรมการฯ 

ข้อเสนอโครงการ 
งบประมาณ
ที่เสนอขอ 

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการฯ/ 

ความคิดเห็นด้านงบประมาณ 
จ านวนคณะ
กรรมการฯ   
ที่ให้ผ่าน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. ด้าน……………….        
    1.1   คะแนน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
งบประมาณ 

คะแนน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
งบประมาณ 

คะแนน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
งบประมาณ 

   

    1.2         

2. ด้าน……………….        

    2.1         

    2.2         

3. ด้าน……………….        

    3.1         

    3.2         

 
 



๒๔ 
 

 

 

 

  
 
 

แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

……………………………………… 

ประเภทการวิจัย   ประเภท นักวิชาการ นักวิจัย    ประเภท นิสิต นักศึกษา 
๑. โครงการวิจัยเรื่อง (ภาษาไทย)………………………………………………………………………… 
           (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………… 
  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ…………………จ านวนเงิน………….…………..….บาท  
  ระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย………………ปี…………..…เดือน 
๒. ชื่อผู้วิจัย/ ผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. 
   สถานที่ติดตอ่………………………………………………………..........โทรศัพท์………………….….. 
๓. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) (กรณีประเภทนิสิต นักศึกษา)…………………..….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 
๔. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่……ระหว่าง (เดือน).............พ.ศ…….ถงึ (เดือน)………..….พ.ศ…….…   
๕. ได้รับอนุมัติเงินงวดแรก จ านวน…………………………………………………………………..….บาท 

๖. การส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นไปตามก าหนด   ทันเวลา      ไม่ทันเวลา 
    (กรณีทีไม่ทันเวลาให้ระบุรายละเอียดเนื่องจาก)………………………………….……………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………. 

๗. การขออนุมัติ เพ่ือเปลี่ยนแปลง/ แก้ไข ระหว่างด าเนินการวิจัย       มี           ไม่มี 
    (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง /แก้ไขให้ระบุรายละเอียด)………………………………………………...….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 
๘. เอกสารที่ต้องน าส่งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ๘.๑ รายงานความก้าวหน้าจ านวน ๓ ชุด 
 ๘.๒ รายงานการใช้เงินจ านวน ๓ ชุด 
 
กรณีประเภทนิสิต นักศึกษา    วันที่ส่งรายงาน…………………........ 
ลงนาม ………………………………………….      ลงชื่อผู้วิจัยหลัก……………………......................... 
         (………………………………………)                   (………………………………………….) 
              อาจารย์ที่ปรึกษา             

แบบ ร.๒ 

รหัส............................................ 
วันท่ีรับรายงาน.............................. 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 



๒๕ 
 

 

 

 

ค าอธิบายในการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบ ร.๒) 

๑.  รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 ๑.๑ เกริ่นน าผลงานตั้งแต่เริ่มต้น 

 ๑.๒ รายละเอียดความก้าวหน้าครั้งนี้โดยแสดงผลการด าเนินงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงการวิจัย    
       เปรียบเทียบกับงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมดให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

           (กรณีโครงการวิจัยประเภทนักวิชาการ นักวิจัย ผู้วิจัยต้องน าเสนอผลการสังเคราะห์การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน  ชัดเจนและสมบูรณ์ ในรายงาน
ความก้าวหน้าด้วย)  
 ๑.๓ ตารางแสดงความก้าวหน้าของผลงานการวิจัย 
ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย ณ ช่วงรายงานเทียบกับแผนงานวิจัยทั้งโครงการ (ระบุเดือนด้วย) 

 
    รายละเอียดแผนงาน 
 

ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย/ เดือน  
หมายเหตุ  

๑ 
 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
๖ 

 
๗ 

 
๘ 

 
๙ 

 
๑๐ 

 
๑๑ 

 
๑๒ 

๑………………………………… 
๒………………………………… 
๓………………………………... 
………ฯลฯ………………….. 

             

         
  แผนงานวิจัยทั้งโครงการที่วางไว้ 

        แผนงานวิจัยที่ด าเนินจนถึงปัจจุบัน 
        ๑.๔ การด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ข้อใดบ้าง อย่างไร ให้เหตุผลประกอบ (ถ้าไม่ เพราะเหตุใด)……………….....……………...................... 
 ๑.๕ ค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรค (ถ้ามี)..........................................................................  
………………………………………………………………………………………………………..………........................................... 
 ๑.๖ แนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค………………………………………………………......................... 
………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
 ๑.๗ งานที่จะท าในช่วงต่อไป (ระบุแผนด าเนินงานอย่างชัดเจนกับกิจกรรมที่จะท าในแต่ละเดือน และ
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งวิธีการเร่งรัดการด าเนินงาน)……….………………………....................................... 
…………………………………………………………………………………….…………………………............................................ 

 



๒๖ 
 

 

 

 

๒. รายละเอียดงบประมาณ  
(ระบุรายละเอียดการใช้เงินในแต่ละหมวดอย่างชัดเจนตามแบบรายงานการใช้เงิน) 

แบบรายงานการใช้เงิน (รายงานความก้าวหน้า) 
ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………………………………………………........................................ 
งวดที่……………………………………..ระหว่างวันที่………………..........……….ถึงวันที่……………………........................... 
ได้รับเงินงวดที่ ๑ จ านวน…………….…………………………บาท เมื่อวันที่……………………………............................... 
ชื่อผู้วิจัย………………………………… ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีนิสิต นักศึกษา)…………………….......................... 

หมวดรายจ่าย 
(ระบุรายละเอียดการใช้เงิน) 

งบประมาณท่ีใช้จ่าย  งบประมาณท่ี
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทน……………..……... 
๑.๑………………………………... 
๑.๒………………………………… 
ฯลฯ 
๒. ค่าใช้สอย……………….……… 
๒.๑………………………………… 
๒.๒………………………………… 
ฯลฯ 
๓. ค่าวัสดุอุปกรณ…์…..………….. 
๓.๑………………………………… 
๓.๒………………………………… 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม    
       

ลงนาม ……………………………………………. 
       (………………………………………….) 
            ………/………/……………… 
                    ผู้ได้รับทุน 
     กรณีประเภทนิสิต นักศึกษา    
    ลงนาม …………………………………………. 

(………………………………………….) 
        อาจารย์ที่ปรึกษา 



๒๗ 
 

 

 

 

๓.  สรุปผลงานการวิจัยท่ีได้ด าเนินการมาแล้ว (ตามแบบฟอร์ม ร.๒.๑ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า) 

แบบสรุปความก้าวหน้าของการวิจัย  
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………............................................ 

ประเภทของการวิจัย     ประเภทนักวิชาการ นักวิจัย  ประเภทนิสิต นักศึกษา 
ชื่อผู้วิจัย………………………………………………………………………………………………………........................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรณีโครงการวิจัยประเภทนิสิต นักศึกษา)………………….............. 
สังกัด/ หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………......................................... 
ระยะเวลาท าการวิจัย…………………………………………………………………………………………...................................... 

ความส าคัญและที่มาของการวิจัย…………………………………………………………………................................ 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………….
...............................…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย……………………………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..
..……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 สรุปผลการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

 

 

แบบประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย ........................................................................................................................................... 

ชื่อผู้วิจัย ............................................  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............................. 

ตอนที่ 1 ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

1. งานวิจัยที่ด าเนินการแล้ว เมื่อเทียบกับข้อเสนอโครงการวิจัย 

 เป็นไปตามแผน       เป็นไปตามแผนแต่ล่าช้า        ไม่เป็นไปตามแผน 

ความคิดเห็นคณะกรรมการ        
            
            
            
             
   

2. งานที่จะท าต่อไป (6 เดือน) 

 สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการวิจัย        ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการวิจัย 

ความคิดเห็นคณะกรรมการ        
            
            
            
            
             

3. ความคิดเห็นอื่นๆ  
            
            
             
            
            
            
             



๒๙ 
 

 

 

 

ตอนที่ 2  สรุปผลการประเมิน 

   อนุมัติให้ด าเนินงานต่อ โดยไม่มีเงื่อนไข และอนุมัติเงินงวดที่ 2 

          อนุมัติให้ด าเนินงานต่อ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องด าเนินการปรับแก้ให้แล้วเสร็จก่อนจึง
ด าเนินการเบิกเงินงวดที่ 2  ดังนี้       
           
           
           
           
           
  

            ขอให้ปรับปรุงแก้ไข และ/หรือ ด าเนินการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินก่อนจึงจะ
ด าเนินการต่อและเบิกเงินงวดที่ 2 ต่อไป 
            
            
            
            
             

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) 
            
            
             
            
            
             
     

                       ลงชื่อผู้ประเมิน    
(     ) 

    
     / /  
 



๓๐ 
 

 

 

 

 
 
 

แบบส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ประเภทการวิจัย   ประเภท นักวชิาการ นักวิจัย   ประเภท นสิิต นักศึกษา 
๑. โครงการวิจัยเร่ือง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………...........………….................................. 
         (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………….......………………................................. 
  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี………………...…จ านวนเงิน……………………...........……….…..….บาท  
  ระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย…………………….…………ป…ี………………………………………..…เดือน 
๒. ชื่อผู้วิจัย/ ผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี)…………………………………………………………………………….......……..................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………….................................................................. 
โทรศัพท์บ้าน…………………….โทรศัพท์มือถือ……………………..…….E-mail…………..………….…..…................................ 
สถานที่ท างาน……………………………ที่อยู่……………………………………………………………….............................................. 
โทรศัพท์………………………….โทรสาร………………………….E-mail…………….……………..………........................................ 

๓. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) (กรณีประเภทนิสิต นักศึกษา)……………………..…….................... 
๔. โครงการวิจัยแล้วเสร็จเมื่อวันที่…………..……….เดือน………......….……...…….พ.ศ…………...…..……............................... 

รวมระยะเวลาท าการวิจัย………………………..…….……ปี………………………………..……………เดือน 
   โดยได้ส่งเอกสารที่ต้องน าส่งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
 ๔.๑ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ เล่ม  

๔.๒ สรุปผลงานวิจัย (ที่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์) จ านวน ๒ ชุด (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 
๔.๓ รายงานการเงินจ านวน ๒ ชุด (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 
๔.๔ แผ่นบันทึกข้อมูลจ านวน ๑ ชุด 
๔.๕ กรณีโครงการวิจัยประเภทนิสิต นักศึกษา ต้องแนบส าเนาผลการประเมินวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย 

จ านวน ๓ ฉบับ 
๕. การเผยแพร่ผลงานการวิจัย สิ่งตีพิมพ์ หรือผลงานอ่ืนๆจากโครงการนี้ (ให้แนบผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ

ได้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติ/ นานาชาติ หรือระบุแผนงานที่คาดว่าจะท าการตีพิมพ์ผลงานวิจัยนี้มา
ด้วย……………………………………………………………………………………............................................................................... 

 
กรณีประเภทนิสิต นักศึกษา                  วันที่ส่งรายงาน……………………............ 
ลงนาม …………………………………                            ลงชื่อผู้วิจัยหลัก…………………….......... 
(………………………………………….)                        (………………………………………) 
 อาจารย์ที่ปรึกษา    

แบบ ร.๓ 

รหัส............................................ 
วันท่ีรับรายงาน.............................. 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 



๓๑ 
 

 

 

 

ค าอธิบายในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบ ร.๓) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 
๑. ส่วนประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์ 
    ๑.๑ ส่วนน า ประกอบด้วย 

๑. หน้าปก (Cover) ระบุค าว่า “รายงานการวิจัย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)” และชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งชื่อผู้วิจัย ปีงบประมาณที่
ได้รับทุน” โดยจัดวางไว้กลางหน้ากระดาษ จัดระยะให้สวยงาม 

๒. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ในการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมระบุปีงบประมาณที่ได้รับทุน 

๓. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  
๔. สารบัญเรื่อง (Table of Contents) (ถ้ามี) 
๕. สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) 
๖. สารบัญภาพ (List of Figures) (ถ้ามี) 
๗. ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อท่ีใช้ในการวิจัย (List of Abbreviations) (ถ้ามี) 

 ๑.๒ ส่วนประกอบเนื้อความ แบ่งเป็นบทหรือตอนตามความเหมาะสม ประกอบด้วย  
 ๑. บทน า (Introduction) 
 ๒. การส ารวจแนวคิดและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Survey of Related Literature) 
 ๓. วิธีการวิจัย (Procedure)  
 ๔. ผลการวิจัย (Result) 
๕. อภิปรายผล/ วิจารณ์ (Discussion)  
๖. ข้อสรุป (Conclusion) 
๗. ข้อเสนอแนะ (Suggestion for Further Work)  

  ๑.๓ ส่วนประกอบตอนท้าย 
 ๑. ส่วนอ้างอิง (References) หมายถึง เอกสาร วารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่ใช้เป็นหลักฐาน
ค้นคว้าประกอบการวิจัย 
 ๒. บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าส าคัญโดยเรียงล าดับอักษรของ
ชื่อผู้แต่ง 
 ๓. ภาคผนวก (Appendix) ถ้ามี  

 
 



๓๒ 
 

 

 

 

๒. รายละเอียดงบประมาณ  
(ระบุรายละเอียดการใช้เงินในแต่ละหมวดอย่างชัดเจนตามแบบรายงานการใช้เงิน) 

แบบรายงานการใช้เงิน (รายงานฉบับสมบูรณ์) 
ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………………………………………………........................................ 
งวดที่……………………………………..ระหว่างวันที่…………………............…….ถึงวันที่……………………......................... 
ได้รับเงินงวดที่ ๑ จ านวน………………………………………บาท เมื่อวันที่……………………………….............................. 
ได้รับเงินงวดที่ ๒ จ านวน………………………………………บาท เมื่อวันที่……………………………….............................. 
ชื่อผู้วิจัย……………………………......…… ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีนิสิต นักศึกษา)…………...................…………... 
 

หมวดรายจ่าย 
(ระบุรายละเอียดการใช้เงิน) 

งบประมาณท่ีใช้จ่าย  งบประมาณท่ี
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทน…………………... 
๑.๑……………………………….. 
๑.๒………………………………… 
ฯลฯ 
๒. ค่าใช้สอย……………………… 
๒.๑………………………………… 
๒.๒………………………………… 
ฯลฯ 
๓. ค่าวัสดุอุปกรณ…์…………….. 
๓.๑………………………………… 
๓.๒………………………………… 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม    
 
ลงนาม …………………………………    กรณีประเภทนิสิต นักศึกษา 
(………………………………………..)                                 ลงนาม…………………………………… 
    …….……/………/……………                 (………………………………………..)     
               ผู้ได้รับทุน                      …….……/………/………… 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 



๓๓ 
 

 

 

 

๓. สรุปผลงานวิจัยท่ีเสร็จโดยสมบูรณ์ (ตามแบบฟอร์ม แบบ ร.๓.๑) 
แบบสรุปผลงานวิจัย 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

----------------------------------- 
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………….…........................................... 

ประเภทของการวิจัย   ประเภทนักวิชาการ นักวิจัย   ประเภทนิสิต นักศึกษา 
ชื่อผู้วิจัย………………………………………………………………………………………………………........................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรณีโครงการวิจัยประเภทนิสิต นักศึกษา)………………….............. 
สังกัด/ หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………......................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก)……………………………………………………………………............................... 
ระยะเวลาท าการวิจัย…………………………………………………………………………………………...................................... 

ความส าคัญและท่ีมาของการวิจัย…………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย……………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
..…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิธีการด าเนินการวิจัย………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผลการวิจัย / ข้อค้นพบ………………………………………………………………………………................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๓๔ 
 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์………………………………….………………..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

 

 

แบบประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………...........................................  
ชื่อผู้วิจัย...............................................................  ประจ าปีงบประมาณ..........................................................   
ประเภท [ ]  นักวิชาการ/นักวิจัย    [ ]  นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

……………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ ๑ ผลประเมินการด าเนินงาน 

๑. การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง       ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ไม่เหมาะสม 
๒. การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์     ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ไม่เหมาะสม 
๓. ความเหมาะสมของวิธีการวิจัย       ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ไม่เหมาะสม 
๔. ความสอดคล้องกับข้อก าหนดการวิจัย  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ไม่เหมาะสม 
๕. ความครบถ้วนของเนื้อหา  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ไม่เหมาะสม 

ตอนที่ ๒ จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานการวิจัยให้มีมาตรฐานระดับ
สากล 

๒.๑ จุดเด่น ...………………………………….…………………………………………….............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................................................................... 

๒.๒ จุดด้อย...………………………………….…………………………………………….............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................................................................... 

๒.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์และมีมาตรฐานระดับสากลควร
ด าเนินการดังนี้  

๑. …..…………………………………….………………………………………………....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..…….............................................. 

๒. …..…………………………………….………………………………………………....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..…….............................................. 

๓. …..…………………………………….………………………………………………....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..…….............................................. 
 
 



๓๖ 
 

 

 

 

ตอนที่ ๓ ผลประเมินรายงานการวิจัยโดยรวม 

 เห็นสมควรรับรองรายงานการวิจัย โดยไม่มีเงื่อนไข 
 เห็นสมควรรับรองรายงานการวิจัย โดยมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ………………………………………………………………………………...……………...................................... 
๒. ………………………………………………………………………………...……………...................................... 
๓. ………………………………………………………………………………...……………...................................... 

 ไม่รับรองรายงานการวิจัย  
เหตุผล …………………………………………………………………………………………………........................................... 

………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………….............................................. 
 
 ลงชื่อ ……………………………………….    
 (……………………………………………) 
 ..…………../…………………/………... 
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