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คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์ การมหาชน)

ก

คานา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์ การมหาชน) หรื อ สทศ. เป็ นสถาบันที่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อบริ หารจัดการและดาเนินการเกี่ ยวกับการศึกษา วิจยั พัฒนา และให้ บริ การ
ทางการประเมินผลการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทังเป็
้ นศูนย์กลาง
ความร่ วมมือด้ านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งหน้ าที่หลักอย่าง
หนึ่งที่ สทศ.ต้ องดาเนินการคือ การศึกษาวิจยั และเผยแพร่ นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทาง
การศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
สทศ. ได้ จดั ทาคู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจยั ฉบับนี ้เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา นักศึกษาปริ ญญาโท นักศึกษาปริ ญญาเอกและบุคคลทัว่ ไปที่สนใจจะเสนอขออุดหนุน
ทุนวิจยั ได้ เข้ าใจถึงวิธีการและขั ้นตอนต่าง ๆ ตัง้ แต่คุณสมบัติผ้ ูมีสิทธิ์ขอทุน เงื่อนไขในการให้
ทุน อุด หนุนการวิจัย การเขี ย นโครงร่ างการวิจัย และขัน้ ตอนการยื่ น ขอทุน อุดหนุน การวิจัย
ขันตอนการส่
้
งรายงาน รูปแบบการส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
สทศ. หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี ้จะเป็ นประโยชน์แก่ท่านในการทาวิจยั ทังนี
้ ้หากมี
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งคู่มือฯ สามารถส่งมายังงานวิจยั พัฒนา ประเมินองค์กรและสร้ าง
เครื อข่าย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
งานวิจยั พัฒนา ประเมินองค์กรและสร้ างเครื อข่าย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๒๘ อาคารพญาไท พลาซ่า ชัน้ ๓๖
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
เบอร์ โทร์ : ๐๒-๒๑๗-๓๘๐๐ ต่อ ๑๑๔
Email : kumphakan@niets.or.th , wandeesomit13@gmail.com
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ การให้ ทนุ อุดหนุนการวิจยั สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ลักษณะโครงการวิจยั
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจยั
การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจยั
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจยั
เกณฑ์ในการพิจารณา
การทาสัญญารับทุน
บทที่ ๒ การจัดทาข้ อเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วิธีการเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
รูปแบบการจัดทาข้ อเสนอโครงการวิจยั
ขันตอนการพิ
้
จารณา
การอนุมตั ิและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั
บทที่ ๓ การรายงานความก้ าวหน้ าโครงการวิจยั
ขันตอนการรายงานความก้
้
าวหน้ าในโครงการวิจยั
แบบฟอร์ มรายงานความก้ าวหน้ า
บทที่ ๔ แนวทางการจัดทารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ส่วนประกอบรายงานการวิจยั
รูปแบบการพิมพ์
รูปแบบการเขียนอ้ างอิงในรายงานวิจยั
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สารบัญ(ต่ อ)
หน้ า
ภาคผนวก

ภาคผนวก

ก
รูปแบบการพิมพ์ตารางและรูปภาพ
รูปแบบปกหน้ ารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
รูปแบบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข
ข้ อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติว่าด้ วยการให้ ทนุ อุดหนุนการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๑
๓๒
๓๓
๓๕

๑

บทที่ ๑
การให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรื อ สทศ. จัดตังขึ
้ ้นตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตังสถาบั
้
นทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 โดยให้
สถาบันมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจยั และพัฒนา และ
ให้ บริ การทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทังเป็
้ น
ศูนย์กลางความร่วมมือด้ านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์การบริหารจัดการและดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจยั
พัฒ นาและให้ บริ การทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา สทศ. จึง
ส่ งเสริ ม และสนับ สนุน คณาจารย์ บุค ลากรทางการศึก ษา นัก ศึก ษาปริ ญญาโท นัก ศึ ก ษา
ปริ ญ ญาเอกและบุค คลทั่วไป ทาการวิจัย เกี่ ย วกับ การศึก ษา วิจัย พัฒ นาเครื่ อ งมื อ วัด และ
ประเมินผล และการให้ บริ การทางการประเมินผลการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด การพัฒ นาระบบทางการประเมิ น ผลการศึ ก ษาและทดสอบทาง
การศึ ก ษาของประเทศ สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) จึ ง มี
หลักเกณฑ์ในการให้ ทนุ อุดหนุนการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
๑. วัตถุประสงค์ การวิจัย
๑.๑ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาให้ มีการทาวิจยั ในด้ านการทดสอบทางการศึกษาตลอดจน
ด้ านเทคนิค การวัดและประเมินผลการศึกษา หรื อในด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
๑.๒ เพื่อส่งเสริ มให้ มีการเผยแพร่ การวิจยั ในด้ านการทดสอบทางการศึกษาตลอดจน
ด้ านเทคนิค การวัดและประเมินผลการศึกษา หรื อในด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้ นาผลการวิจยั ไปใช้ พฒ
ั นาการดาเนินงานของสถาบันต่อไป

๒
๒. ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจยั ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั ต้ องมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
๒.๑ การวิจยั พื ้นฐาน (Basic Research) หรื อ การวิจยั บริ สุทธิ์ (Pure Research) หรื อ
การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Research) เป็ นการศึกษาที่ มุ่งแสวงหาข้ อเท็จจริ งหรื อองค์
ความรู้ ใหม่ เพื่อสร้ างเป็ นทฤษฎี หรื อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ที่มีอยู่ ให้ กว้ างขวางสมบูรณ์ ยิ่งขึน้
อย่างมีระเบียบแบบแผน
๒.๒ การวิ จั ย ประยุ ก ต์ (Applied Research) หรื อ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ (Action
Research) หรื อการวิจยั เพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิ (Operation Research) เป็ นการศึกษาค้ นคว้ า
เพื่อมุ่งเสาะแสวงหาความรู้ ใหม่นาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิ หรื อเป็ นการนาความรู้
และวิชาการต่างๆ ที่ได้ มาจากการวิจยั พื ้นฐานมาประยุกต์ใช้
๒ .๓ ก ารวิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า (Development Research) ก ารวิ จั ย ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ก ารผ ส ม ผ ส าน อ งค์ ค วาม รู้ ใน ก ระ บ วน ก ารวิ จั ย มี ก ารป ฏิ บั ติ ท ด ส อ บ น าร่ อ ง
โดยกระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมระหว่างนักวิจยั กับองค์กรหรื อชุมชนเพื่อสร้ างองค์ความรู้
ใหม่ในรู ปแบบเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม และมีการนาผลการวิจยั ไปถ่ายทอดสู่องค์กรหรื อชุมชน
ให้ มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็ นรูปธรรม
๒.๔ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ / นวัต กรรม (Invention and Innovation ) เป็ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า
พั ฒ นาคิ ด ค้ น หรื อ สร้ างเทคโนโลยี ใหม่ ๆ อย่ า งเป็ นระบบ โดยมี เป้ าหมายเพื่ อ ที่ จ ะน า
สิ่งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมนันมาใช้
้
จะช่วยให้ การทางานนั น้ ดีและมีประสิทธิภาพสูงกว่ าเดิม
ทังยั
้ งช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ ด้วย
๒.๕ การวิจยั สถาบัน (Institutional Research) เป็ นการวิจยั ที่ม่งุ ศึกษาปั ญหาที่เกิดใน
สถาบัน เพื่อนาผลการวิจยั มาใช้ เพื่อปรับปรุงงานด้ านการบริหารงานของสถาบัน
๒.๖ การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เป็ นการวิจัยเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับพันธกิจหลักของสถาบัน

๓
๓. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
๓.๑ การวิจยั พื ้นฐาน (Basic Research) หรื อ การวิจยั บริ สทุ ธิ์ (Pure Research) หรื อ
การวิจยั เชิงทฤษฎี (Theoretical Research) การวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) หรื อ การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิ (Action Research) หรื อการวิจยั เพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิ (Operation Research)
การวิ จัย และพัฒ นา (Development Research) การวิ จัย เชิ ง นโยบาย (Policy Research)
ระยะเวลาศึกษาวิจยั ไม่เกิน ๑๒ เดือน นับแต่วนั ทาสัญญาขอรับทุน
๓.๒ การวิ จัย สถาบัน (Institution Research) ระยะเวลาศึ ก ษาวิจัย ไม่ เกิ น ๘ เดื อ น
นับแต่วนั ทาสัญญาขอรับทุน
๓.๓ งานวิจัยโครงการเฉพาะ สิ่งประดิษฐ์ / นวัต กรรม (Invention and Innovation )
ระยะเวลาศึกษาวิจยั เป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อประกาศของสถาบัน เฉพาะกรณี
๔. การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
๔.๑ ประเภทการวิ จั ย พื น้ ฐาน (Basic Research) หรื อ การวิ จั ย บริ สุ ท ธิ์ (Pure
Research) หรื อ การวิ จั ย เชิ ง ทฤษฎี (Theoretical Research) การวิ จั ย ประยุ ก ต์ (Applied
Research) หรื อ การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) หรื อการวิจัยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ
(Operation Research) การวิจยั และพัฒนา (Development Research) เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของแต่ละโครงการ
๔.๒ ประเภทงานวิจยั สถาบัน เป็ นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
๔.๓ ประเภทงานวิจยั โครงการเฉพาะ เป็ นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

๔
๕. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจัย
๑) ไม่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานของสถาบัน
๒) เป็ นนักวิชาการ นักวิจยั นิสิตนักศึกษา หรื อหน่วยงานวิจยั ที่สนใจ
๓) เป็ นผู้ดาเนินการวิจยั ด้ วยตนเอง
๔) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ ยวข้ องกับการวิจัยในหัวข้ อการวิจัย
ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั
๕) สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตลอดเวลาที่ได้ รับทุน
๕) คุณสมบัติอื่นตามที่ผ้ อู านวยการประกาศกาหนด
๖. เกณฑ์ ในการพิจารณา
การพิ จารณาข้ อ เสนอโครงการวิจัย พิ จ ารณาโดยคณะกรรมการพิ จารณาข้ อ เสนอ
โครงการวิจยั (คณะกรรมการพิจารณาข้ อเสนอโครงการวิจยั เป็ นคณะทางานซึง่ เป็ นบุคลากรที่
มีความเชียวชาญด้ านการวิจยั จากหน่วยงานหรื อสถาบันภายนอก มีหน้ าที่พิจารณาข้ อเสนอ
โครงการวิจยั รายงานความก้ าวหน้ า รายงานฉบับสมบูรณ์ และอื่นๆ ตามที่ สทศ. มอบหมาย)
ในการพิ จ ารณ าข้ อเสนอโครงการ จะ พิ จ ารณ าประเด็ น ต่ า ง ๆ อาทิ คุ ณ ภาพของ
ข้ อเสนอโครงการ คุณค่าทางวิชาการ ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อ ง วิธีดาเนินการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ความ
เหมาะสมของผลงานวิ จัย กั บ นั ก วิ จัย หลัก หรื อ หั ว หน้ าโครงการ รวมทั ง้ ความเหมาะสม
ของงบประมาณที่เสนอ
ในการพิจารณาขอรับทุนนัน้ เมื่อคณะกรรการพิจารณาแล้ วว่าไม่อาจให้ การสนับสนุน
ทุนวิจยั ได้ ผู้วิจยั สามารถปรับปรุ งข้ อเสนอโครงการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ แล้ วเสนอ
ขอรั บ ทุ น ใหม่ อี ก ครั ง้ ได้ โดยผู้ วิ จั ย จะต้ องเสนอข้ อเสนอโครงการวิ จั ย ภายในระยะ
๕
ที่คณะกรรมการฯ กาหนf

๗. การทาสัญญารั บทุน
เมื่ อคณะกรรมการพิจารณาข้ อเสนอโครงการวิจัยและผู้อานวยการมี มติเห็นสมควร
ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั หัวหน้ าโครงการจะต้ องทาสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั ตามแบบ
และวิธีการที่สถาบันฯ กาหนด (เอกสารแนบ “ข้ อบังคับคณะกรรมการบริ หารสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติว่าด้ วยการให้ ทนุ อุดหนุนการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๒”)
ทัง้ นีง้ านวิจัยทุกเรื่ องที่ สทศ. อุดหนุนทุนวิจัย ต้ องตีพิมพ์ ลงวารสารที่ผ่านการ
รั บรองคุณภาพของ TCI (ศูนย์ ดัชนีการอ้ างอิงวารสารไทย: ศูนย์ TCI)

๖

บทที่ ๒
การจัดทาข้ อเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรั บทุน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน)
๑. วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรั บทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ต้ องส่ ง ข้ อเสนอโครงการต่ อ สถาบั น ทดสอบ ทางการศึ ก ษ าแห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) โดยจะต้ องระบุ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑. ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและ/หรื อภาษาอังกฤษ)
๒. ประเภทของการวิจยั
๓. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจยั
๔. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
๖. เป้าหมายของผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี ้วัด
๗. กรอบแนวคิดในการวิจยั (ถ้ ามี)
๘. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
๙. วิธีดาเนินการวิจยั
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
๑๑. แผนการดาเนินการวิจยั ระบุระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั
๑๒. งบประมาณของโครงการวิจยั
๑๓. เอกสารอ้ างอิง
๑๔. ประวัติผ้ วู ิจยั และคณะทางาน

๗

หลังจากที่ ผ้ ูวิจยั ได้ ดาเนินการยื่ นข้ อเสนอโครงการวิจยั โดยมีรายละเอียดตามที่ กล่าว
ข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ งานวิจัย และพัฒ นา จะนาเรี ย นให้ ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห าร
สทศ. พิจารณาข้ อเสนอโครงการวิจยั หรื อส่งให้ คณะกรรมการพิจาณาข้ อเสนอโครงการวิจยั เพื่ อ
พิจารณา
กรณี มีการปรั บปรุ ง/แก้ ไข งานวิจัยและพัฒ นา จะแจ้ งไปยังผู้วิจัยให้ แก้ ไขเพิ่ มเติม
ข้ อมูลและส่งกลับมายัง งานวิจยั และพัฒนา ภายใน ๒ สัปดาห์
กรณี โครงการวิจัยได้ รับการอนุมัติ งานวิจยั และพัฒนา จะแจ้ งไปยังผู้วิจยั ให้ ทราบ
เตรี ยมพร้ อมทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั
๒. รู ปแบบการจัดทาข้ อเสนอโครงการวิจัย
การจัดทาข้ อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์ การมหาชน) การพิมพ์ ให้ ใช้ รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK สาหรับภาษาอังกฤษใช้
รูปแบบตัวอักษร Browallia ขนาด ๑๖ มีองค์ประกอบดังนี ้
๑) ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและ/หรื อภาษาอังกฤษ)
๒) ประเภทของการวิจยั ได้ แก่ งานวิจยั พื ้นฐาน งานวิจยั ประยุกต์ งานวิจยั และพัฒนา
งานวิจยั สถาบัน
๓) ชื่อผู้เสนอโครงการ ระบุชื่อหัวหน้ าโครงการ และผู้วิจยั ร่วม (ถ้ ามี)
๔) ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
๕) วัตถุป ระสงค์ ของงานวิจัย แสดงวัตถุป ระสงค์ หรื อเป้ าหมายของโครงการวิจัยให้
ชัดเจนเรี ยงตามลาดับเป็ นข้ อๆ

๘
๖) เป้าหมายของผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี ้วัด
ตัวอย่าง ตารางแสดงผลผลิตและตัวชี ้วัดของโครงการวิจยั
ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต(output)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ จาก
โครงการวิจัยนัน้ โดยตรง อาจเป็ นความรู้ ใหม่
สิ่งประดิษฐ์ คิดค้ น วิธีการหรื อเทคนิคใหม่ๆ

ผลลัพธ์ (outcome)

ตัวชีว้ ัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์ หมายถึง ผลจากการนาผลงานวิจยั มา
ประยุกต์ใช้
๗) กรอบแนวคิดในการวิจยั ความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ ของโครงการวิจยั ที่เสนอ
กับผลงานวิจยั อื่นๆ ทังในและต่
้
างประเทศที่มีการวิจยั ไว้ แล้ ว รวมทังเสนอ
้
กรอบแนวคิด
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจยั ให้ ชดั เจน
๘) เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
๙) วิธีดาเนินการวิจยั รายละเอียดดังนี ้
(๑) ระบุประเภทของงานวิจยั
(๒) ระบุประชากร และจานวนหรื อขนาดของตัวอย่างที่ใช้ ศึกษา วิธีการได้ มาซึง่
กลุ่มตัวอย่าง
(๓) ระะบุเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั และการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ระบุขนตอน
ั้
และวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อมู ล อธิ บ ายอย่ า งชั ด เจนว่ า เก็ บ ข้ อมู ล โดยวิ ธี ใด อย่ า งไร
และเหตุใดจึงเลือกใช้ วิธีเก็บข้ อมูลดังกล่าว
(๔) ระบุขนตอนและวิ
ั้
ธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด

๙
๑๐) แผนการดาเนินการวิจยั ระบุระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั (ให้ แล้ วเสร็ จภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙) ตังแต่
้ เริ่มต้ นจนกระทัง่ สิ ้นสุดโครงการ
(๑) ตารางแผนการดาเนินงานวิจยั ให้ ทาตารางสรุ ปแสดงกิจกรรมต่างๆ ระบุ
ขันตอนและระยะเวลาในการด
้
าเนินการวิจยั ของแผนงานการวิจยั โดยลาดับ
ขันตอนการวิ
้
จยั ให้ ชดั เจน นับตังแต่
้ เริ่มโครงการจนสิ ้นสุดโครงการ
(๒) กิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินการ บรรยายกิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินการวิจยั
โดยแต่ละกิจกรรมจะต้ องระบุเป้าหมาย วิธีทาโดยละเอียด
๑๑) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ ระบุประโยชน์ที่จะได้ รับจากข้ อค้ นพบของโครงการวิจยั
๑๒) งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ใช้ ในการวิจยั ตลอดโครงการ
๑๓) เอกสารอ้ า งอิ ง และบรรณานุ ก รม ระบุ เอกสารและผลงานวิ จัย ที่ อ้ า งอิ ง ของ
โครงการวิจยั ตามระบบสากล
๑๔) รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ าโครงการวิจัย/ ผู้ร่วมวิจยั กรอกประวัติโดยละเอียด
ของผู้วิจยั หลัก และ ผู้ร่วมวิจยั (ถ้ ามี)

๑๐
แบบฟอร์ มเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสถบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน)
๑. ชื่อโครงการ...................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................
๒. ชื่อผู้เสนอโครงการ
.....................................................................................................................................................................

๓. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๔. วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๕. เป้าหมายของผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และตัวชีว้ ัด
ตัวอย่าง ตารางแสดงผลผลิตและตัวชี ้วัดของโครงการวิจยั
ผลผลิต (output)

ผลลัพธ์ (outcome)

ตัวชีว้ ัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชีว้ ัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

๖. กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ ามี)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๗. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

๑๑
๘. วิธีดาเนินการวิจัย
๘.๑ ประเภทการวิจัย
..........................................................................................................................................................
๘.๒ การออกแบบการได้ มาของกลุ่มตัวอย่ าง (Sampling design)
๘.๒.๑ ประชากรวิจัย
.........................................................................................................................................................
๘.๒.๓ กลุ่มตัวอย่ าง (ระบุ Sampling technique และ Sample size พร้ อมเหตุผล)
..........................................................................................................................................................
๘.๓ การออกแบบการวัด (Measurement design)
๘.๓.๑ เครื่องมือวิจัย
..........................................................................................................................................................
๘.๓.๒ การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
..........................................................................................................................................................
๑๐.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
..........................................................................................................................................................
๘.๔ การออกแบบการวิเคราะห์ ข้อมูล (Analysis design)
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ
๘.๔.๑ สถิตเิ ชิงบรรยายที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
..........................................................................................................................................................
๘.๔.๒ สถิตเิ ชิงอ้ างอิงที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
..........................................................................................................................................................
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
..........................................................................................................................................................
๙. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
..........................................................................................................................................................

๑๒
๑๐. แผนการดาเนินการวิจัย (ให้ แล้ วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒)
ระยะเวลาทาการวิจยั ................ปี ..............เดือน
ตาราง แผนการดาเนินการวิจยั
กิจกรรม/ขันตอนการวิ
้
จยั

ระยะเวลา (เดือน)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

หมายเหตุ

๑...........................................
๒..........................................
๓..........................................
...................ฯลฯ...................
๑๑. งบประมาณ ........................................................................... บาท
**ต้ องแสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจยั และควรแบ่งเป็ นหมวดว่าแต่ละหมวดจะใช้ งบประมาณ
เท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้ จ่าย แบ่งเป็ น 4 หมวด ได้ แก่
๑๑.๑ หมวดค่าตอบแทน
๑๑.๒ หมวดค่าใช้ สอย
๑๑.๓ หมวดค่าวัสดุ
๑๑.๔ หมวดค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
๑๒. เอกสารอ้ างอิง หรือบรรณานุกรม
..........................................................................................................................................................
๑๓. ประวัตนิ ักวิจัย
๑๓.๑ หัวหน้ าโครงการวิจัย
ชื่อ – สกุล..........................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดตต่อได้ ……………...................................................................................
.........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................โทรสาร.............................. E-mail...............................

๑๓
หน่วยงานที่สงั กัด...........................................................ตาแหน่ง.......................................
ที่อยูท่ ี่ทางาน.....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................โทรสาร.............................. E-mail...............................
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
สาขา/วิชาเอก
คณะ/สถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ศกึ ษา
(เริ่ม –สิ ้นสุด)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่พมิ พ์ เผยแพร่
ชื่อเรื่ อง

ปี ที่พิมพ์

ทุนวิจยั (ถ้ ามี)

๑๓.๒ ประวัตผิ ้ ูร่วมวิจัย (ถ้ ามี) (ระบุรายละเอียดตามข้ อ ๑๓.๑)
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................... (หัวหน้ าโครงการวิจยั )
( ........................................................... )
(หัวหน้ าโครงการวิจยั )

๑๔
๓. ขัน้ ตอนการพิจารณา
เมื่ อ ผู้ วิ จัย เขี ย นเสนอโครงการวิ จัย เพื่ อ ขอรั บ ทุ น อุด หนุ น การวิ จัย ไปยัง สถาบั น
ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) แล้ ว งานวิ จัย และพัฒ นาจะด าเนิ น การ
ตรวจสอบและดาเนินการดังนี ้
๒.๑ งานวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้ อเสนอโครงการวิจัย และสรุ ปให้ ผ้ อู านวยการ
สทศ. ทราบถึงจานวนและรายชื่อข้ อเสนอโครงการวิจัย ภายใน ๗ วันหลังสิน้ สุดระยะเวลา
ในการส่งข้ อเสนอโครงการวิจยั
๒.๒ งานวิจยั และพัฒนา ส่งข้ อเสนอโครงการวิจยั ให้ คณะกรรมการพิจารณาราย
ข้ อเสนอโครงการวิจยั คัดเลือกข้ อเสนอโครงการวิจยั ที่สถาบันเห็นควรสนับสนุน ภายใน ๗ วัน
หลังผู้อานวยการ สทศ. ทราบ
๒.๓ งานวิจยั และพัฒนา รวบรวมข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณารายงาน
ความก้ า วหน้ า พิ จ ารณาส่ ง ให้ กับ ผู้ขอรั บ ทุน อุด หนุ น การวิ จัย แก้ ไข ปรั บ ปรุ ง โครงการวิ จัย
ตามข้ อแนะน าของคณะกรรมการพิ จ ารณารายงานความก้ าวหน้ าพิ จ ารณา (ใช้ เวลา
ในการแก้ ไขไม่เกิน ๒ สัปดาห์)
๒.๔ งานวิจัย และพัฒ นา สรุ ปรายงานผลการพิจารณาข้ อเสนอโครงการที่ ผ่ าน
การพิ จ าณาจากคณะกรรมการพิ จ ารณารายข้ อ เสนอโครงการวิ จัย เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ
ต่อผู้อานวยการ สทศ.
๒.๕ งานวิจยั และพัฒนา แจ้ งให้ ผ้ ขู อรับทุนอุดหนุนการวิจยั ทราบผลการอนุมตั ิ โดย
จะประกาศผ่านเว็บไซต์ สทศ. และโทรแจ้ ง
๒.๖ ผู้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั ทาสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั กับ สทศ.
๒.๗ งานวิ จัย และพัฒ นา ด าเนิ น การขออนุ มัติ เบิ ก งบประมาณงวดที่ ๑ เสนอ
ผู้อานวยการ สทศ. อนุมตั ิ พร้ อมแนบสัญญาขอรับทุนให้ กบั การเงินและบัญชี

๑๕
๒.๙ ผู้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้ องรายงานความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่ อง โดยใช้
แบบรายงานความก้ าวหน้ าการวิจยั
๒.๗ งานวิ จัย และพัฒ นา ด าเนิ น การขออนุมัติ เบิ ก งบประมาณงวดที่ ๒ เสนอ
ผู้อานวยการ สทศ. อนุมตั ิ พร้ อมแนบสัญญาขอรับทุนและรายงานความก้ าวหน้ าให้ กบั การเงิน
และบัญชี
๒.๑๐ ส่งร่างรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่งานวิจยั และพัฒนา สทศ.
๒.๑๑ ปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณาข้ อเสนอโครงการวิจยั
๒.๑๒ เข้ าเล่ ม รายงานวิ จัย ฉบับ สมบูรณ์ ที่ แ ก้ ไขปรั บ ปรุ ง พร้ อมบทความความ
วิชาการที่มีการตอบรับจาก TCI และนาส่ง สทศ.
๒.๗ งานวิ จัย และพัฒ นา ด าเนิ น การขออนุมัติ เบิ ก งบประมาณงวดที่ ๓ เสนอ
ผู้อานวยการ สทศ. อนุมัติ พร้ อมแนบสัญญาขอรับทุน รายงานฉบับสมบูรณ์ และ บทความ
วิชาการ ให้ กบั การเงินและบัญชี
๔. การอนุมัตแิ ละการเบิกจ่ ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้ อเสนอโครงการวิจยั พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั
ให้ ความเห็นชอบโครงการวิจยั และเสนอผู้อานวยการ สทศ. อนุมตั ิโครงการและงบประมาณ
แล้ ว ให้ ดาเนินการดังนี ้
๑. จัด ท าสัญ ญาการรับ ทุนอุด หนุน การวิจัย โดยลงนามระหว่ างผู้อ านวยการ สทศ.
และผู้ได้ รับทุน (หัวหน้ าโครงการ)
๒. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินทุน โดยแบ่งเป็ นงวดเงินตามที่ระบุในสัญญาการรับทุน โดย
การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจยั แบ่งออกเป็ น ๓ งวด ได้ แก่

๑๖
งวดที่ ๑ เมื่ อ ทาสัญ ญารั บ ทุน อุด หนุน การวิจัย กับ ผู้อ านวยการสถาบัน ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หลักเกณฑ์ ในการอนุมัตเิ บิกจ่ ายเงินทุนงวดที่ ๑
หลั ง จากที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ ท าสั ญ ญาขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ซึ่ ง ผู้ อ านวยการ สทศ.
ได้ พจิ ารณาอนุมตั ิโครงการวิจยั และลงนามในสัญญาแล้ ว และได้ ดาเนินการแก้ ไข/ปรับปรุงตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาข้ อเสนอโครงการวิจยั งานวิจยั และพัฒนาจะดาเนิน
ท าเรื่ อ งขอเบิ ก จ่า ยเงิ น งวดที่ ๑ ให้ แก่ ผ้ ูวิ จัย โดยได้ รั บ การอนุมัติ จ าก ผู้อ านวยการ สทศ.
(เบิ ก จ่ า ยร้ อยละ ๓๐ ของงบประมาณวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ทั ง้ หมดหรื อ ตามที่ ก าหนด
ในสัญญา)
งวดที่ ๒ เมื่ อ ผู้ ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จัย รายงานความก้ า วหน้ า ของการวิ จัย ว่ า ได้
ด าเนิ น การไปแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ครึ่ งหนึ่ งของงานวิ จั ย ทัง้ หมด และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู้อานวยการแล้ ว
หลักเกณฑ์ ในการอนุมัตเิ บิกจ่ ายเงินทุนงวดที่ ๒
ผู้วิจยั จะต้ องส่งรายงานความกาวหน้ างานวิจยั ๕๐ % ต่อคณะกรรมพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการวิจยั เพื่ อเสนอต่อผู้อานวยการ สทศ. พิจารณา หากมีข้อเสนอแนะให้ แก้ ไข งานวิจัย
และพัฒ นาจะแจ้ งผู้วิจัยทราบและให้ ด าเนิน การแก้ ไข/ปรับ ปรุ ง หรื อทางผู้วิจัยมี การแก้ ไข/
ปรับปรุ ง ต้ องมีการแจ้ งให้ ทาง สทศ. ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เมื่ อ คณะกรรมการพิจารณา
ข้ อเสนอโครงการวิจัย เห็นชอบ งานวิจัยและพัฒ นาจะดาเนินทาเรื่ องขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒
ให้ แก่ผ้ วู ิจยั โดยได้ รับการอนุมตั ิจาก ผู้อานวยการ สทศ. (เบิกจ่ายร้ อยละ ๔๐ ของงบประมาณ
วิจยั ที่ได้ รับการอนุมตั ิทงหมดหรื
ั้
อตามที่กาหนดในสัญญา)

๑๗
งวดที่ ๓ มื่ อ ผู้ได้ รับ ทุนอุด หนุน การวิ จัย ส่ งรายงานการวิจัย ฉบับ สมบูรณ์ และได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้อานวยการ สทศ. แล้ ว
หลักเกณฑ์ ในการอนุมัตเิ บิกจ่ ายเงินทุนงวดที่ ๓
ผู้วิจยั ส่งเล่มปกแข็งฉบับสมบูรณ์ ตามรู ปแบบที่ สทศ. กาหนด จานวน ๕ เล่ม พร้ อม
แผ่นบันทึกข้ อมูลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ แผ่น ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาข้ อเสนอโครงการวิจยั ทัง้ นี ้ ต้ องมีการส่ งบทความงานวิจัยตีมพิมพ์ ลงวารสารที่
TCI รองรั บ (ภายในเดื อ นกั น ยายน) งานวิ จัย และพัฒ นาจะด าเนิ น ท าเรื่ อ งขอเบิ ก จ่ า ย
เงินงวดที่ ๓ ให้ แก่ผ้ วู ิจยั โดยได้ รับการอนุมตั ิจาก ผู้อานวยการ สทศ. (เบิกจ่ายร้ อยละ ๓๐ ของ
งบประมาณวิจยั ที่ได้ รับการอนุมตั ิทงหมดหรื
ั้
อตามที่กาหนดในสัญญา)

๑๘

๑๘
ขัน้ ตอนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย
เริ่ ม
ผู้ขอรับทุนเสนอโครงการวิจยั ต่อ สทศ.

ผู้พิจารณาข้ อเสนอ
โครงการวิจยั
สนับสนุน

เห็นชอบ 2 ใน 3 ของผู้พิจารณา

สทศ. และผู้รับทุนทาสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจยั
เห็นชอบ ๒ ใน ๓ ของผู้พิจารณา

เบิกจ่ายเงิน

รับทุนอุดหนุงงานวิจยั งวด ๑
(๓๐% จากงบประมาณที่ได้ รับการอนุมตั )ิ
เห็นชอบ ๒ ใน ๓ ของผู้พิจารณา

เบิกจ่ายเงิน

เสนอรายงานความก้ าวหน้ า
รับทุนอุดหนุงงานวิจยั งวด ๒
(๔๐% จากงบประมาณที่ได้ รับการอนุมตั )ิ

เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕ เล่ม และ
CD จานวน ๕ แผ่น และผลการอนุมตั ิตีพิมพ์

บทความงานวิจยั ลงในวารสารที่ TCI รองรับ
และรับทุนอุดหนุงงานวิจยั งวด ๓
(๓๐% จากงบประมาณที่ได้ รับการอนุมตั )ิ
ขึ ้นอยูก่ บั นโยบายในแต่ละปี

นาเสนอผลงานวิชาการ

จบ

๑๙

บทที่ ๓
การรายงานความก้ าวหน้ าโครงการวิจัย
๑. ขัน้ ตอนการรายงานความก้ าวหน้ าในโครงการวิจัย
๑.๑ นักวิจยั กรอกแบบฟอร์ มรายงานความก้ าวหน้ าโครงการวิจยั ให้ สทศ.
๑.๒ นักวิจยั ส่งรายงานความก้ าวหน้ าโครงการวิจยั พร้ อมงานวิจัย ๓ บท มายัง สทศ.
ภายในเวลาที่กาหนด
๑.๓ งานวิจยั และพัฒนารวบรวมส่งรายงานความก้ าวหน้ าให้ คณะกรรมการพิจารณา
ข้ อเสนอโครงการวิจยั
๑.๔ งานวิจัยและพัฒ นา รวบรวมข้ อเสนอแนะจากการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาข้ อเสนอโครงการวิจยั ส่งให้ นกั วิจยั (หัวหน้ าโครงการ) ดาเนินการแก้ ไข
๑.๕ งานวิจยั และพัฒนา สรุ ปผลการพิจารณารายงานความก้ าวหน้ าเสนอผู้อานวยการ
สทศ. พิจารณาอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒

๒๐
๒. แบบฟอร์ มรายงานความก้ าวหน้ า
ตัวอย่ างปกรายงานความก้ าวหน้ า

รายงานความก้ าวหน้ างานวิจัย
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
โดย

ผู้วิจยั ๑
ผู้วิจยั ๒
ผู้วิจยั ๓

งานวิจัยนีไ้ ด้ รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์ การมหาชน)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ……………
“งานวิจัยยังไม่ เสร็จสมบูรณ์ โปรดอย่ านาไปใช้ อ้างอิง”

๒๑
แบบฟอร์ มรายงานความก้ าวหน้ า งวดที่ ๒

รายงานความก้ าวหน้ างานวิจัย
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
ชื่อเรื่ อง (ภาษาไทย)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจยั (นาย / นางสาว / นาง / ยศ) .............................................................................................
หน่วยงานที่สงั กัด...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .............................. โทรสาร ............................... e-mail....................................
ได้ รับอนุมตั งิ บประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. .........................................................................
งบประมาณที่ได้ รับ ........................................ บาท ระยะเวลาทาการวิจยั .................................. ปี
เริ่มทาการวิจยั เมื่อ (เดือน / ปี ) .............................................. ถึง (เดือน / ปี ) ..................................
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้ าวหน้ าของการวิจัย
๒.๑ วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจยั /โครงการวิจยั (โดยสรุป)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

๒๒
๒.๒ แสดงตารางเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานวิจยั ที่ได้ เสนอไว้ กบั งานวิจยั ที่
ได้ ด าเนิ นการจริ ง ในรู ปของแผนการด าเนิ นงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ว่ามี กิจกรรม/
ขันตอน
้
ปฏิบตั ติ ามลาดับอย่างไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๒.๓ แสดงรายละเอียดของผลการดาเนินงาน พร้ อมสรุ ปและวิเคราะห์ผลที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว [ทัง้ นี ้
ให้ แนบบทความ ผลงานความก้ าวหน้ าทางวิ ชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหว่างที่ ท า
การวิจยั ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้ วหรื อบทความที่จะนาไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ ามี)]
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๒.๔ ระบุรายละเอียดที่ได้ แก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ ามี)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๒.๕ งบประมาณที่ได้ ใช้ จา่ ยไปแล้ วนับตังแต่
้ เริ่มทาการวิจยั เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ................................... บาท
๒.๖ คาชี ้แจงเกี่ยวกับปั ญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ ไข (ถ้ ามี)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..............................................................
(..............................................................)
หัวหน้ าโครงการวิจยั
วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ….......

๒๓

สาหรับกรรมการประเมิน
ผลการประเมินรายงานความก้ าวหน้ าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
สรุปความเห็นของการประเมิน
 สนับสนุนให้ ดาเนินการต่อไป
 สนับสนุนให้ ดาเนินการต่อไป ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข ดังนี ้
.................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 ไม่สนับสนุนให้ ดาเนินการต่อไป

(ลายเซ็น) ..............................................................
(..............................................................)
วันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. ................
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับข้อเสนอกำรวิจัยทั้งแผนงำนวิจยั และโครงกำรวิจัย
(อ้ำงอิงจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ)

๒๔

บทที่ ๔
จัดทารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
๑. ส่ วนประกอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ส่วนประกอบ การเขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ มี ๓ ส่วนคือ ส่วนนา ส่วนเนื ้อหา
หรื อเนื ้อเรื่ องและ ส่วนอ้ างอิง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ส่ วนนา
๑. ปกหน้ า /ปกนอก (ใช้ กระดาษแข็งสีขาวหรื อสีพื ้น)
๒. กระดาษรองปก (กระดาษ A4 สีขาว )
๓. ปกใน (รายละเอียดเหมือนปกนอก)
๔. บทคัดย่อภาษาไทย
๕. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
๖. กิตติกรรมประกาศ
๗. สารบัญ
๘. สารบัญตาราง
๙. สารบัญภาพ
ส่ วนเนือ้ หา
บทที่ ๑ บทนา
๑. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
๓. ขอบเขตของการวิจยั
๔. วิธีดาเนินการวิจยั
๕. สมมุติฐานงานวิจยั (ถ้ ามี)
๖. กรอบแนวความคิดในการวิจยั (ถ้ ามี)
๗. คาสาคัญของการวิจยั (ถ้ ามี)
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
๙. นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ ามี)

๒๕
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง/การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด ทฤษฎีหลักตามประเด็นให้ ครอบคลุมเรื่ องที่วิจยั
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง/การทบทวนวรรณกรรม
หมายเหตุ ชื่อหัวข้ อและจานวนหัวข้ อสามารถปรับให้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ได้ ตามความเหมาะสมสาหรับ
งานวิจยั ทางด้ านด้ านสังคมศาสตร์

บทที่ ๓ วิธีดาเนิ นการวิจัย (ชื่อหัวข้ อปรับ ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับงานวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ )
๑.
๒.
บทที่ ๔ ผลการวิจัย
(ชื่อหัวข้ อปรับให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ /สังคมศาสตร์ )
๑.
๒.
บทที่ ๕ สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
(ชื่อหัวข้ อปรับให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ / สังคมศาสตร์ )
๑.
๒.
หมายเหตุ ชื่ อ หัวข้ อและจ านวนหัวข้ อ สามารถปรับ ให้ สอดคล้ องกับ งานวิจัย ได้ ต ามความเหมาะสม
สาหรับงานวิจยั ทางด้ านสังคมศาสตร์

ส่ วนอ้ างอิง
บรรณานุกรม/เอกสารอ้ างอิง (ให้ เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)
ภาคผนวก
ประวัติผ้ เู ขียน
กระดาษรองปกหลัง (เหมือนกระดาษรองปกหน้ า)
ปกหลัง (กระดาษชนิดเดียวกับปกหน้ าสีพื ้น หรื อมีภาพผลงานวิจยั ประกอบ)

๒๖
๒. รู ปแบบการพิมพ์ รายงาน
๑. เนื ้อหาใช้ กระดาษสีขาว ขนาด A4 ขนาด ๗๐ หรื อ๘๐ แกรมพิมพ์ด้วยหมึกสีดา
(กรณีรูปภาพสามารถใช้ ภาพสีประกอบได้ )
๒. การตังค่
้ าหน้ ากระดาษ
- ระยะห่างด้ านซ้ ายกระดาษ ๓ ซม. /๑.๕ นิ ้ว
- ระยะห่าง ด้ านบน ด้ านขวา ด้ านล่าง ๒.๕๔ ซม./ ๑ นิ ้ว
(สาหรับด้ านขวา สามารถปรับได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่า ๒ ซม. และไม่เกิน ๒.๕๔ ซม.)
๒. ใช้ รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun ตลอดทังเล่
้ ม
๓. การลาดับหน้ า
สาหรับส่วนนา : ลาดับหน้ าโดยใช้ อกั ษร ก ข ค ง หรื อ เลขโรมัน I II III VI V….
และส่วนเนื ้อหา : ให้ ลาดับหน้ าเป็ นตัวเลขไว้ ตรงกลางกระดาษของขอบบน โดยไม่ใส่เลขหน้ า
ในหน้ าแรกของบท
๔. บรรณานุ ก รม/เอกสารอ้ างอิ ง เนื่ อ งจาก ระบบการเขี ย นบรรณานุ ก รม หรื อ
เอกสารอ้ างอิง มีหลายรูปแบบ โดยระบบอ้ างอิงในเนื ้อหาที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไปมี ๓ ระบบ คือ
๑) ระบบการอ้ างอิงแบบนาม-ปี
๒) ระบบการอ้ างอิงแบบตัวเลข
๓) ระบบการอ้ างอิงแบบเชิงอรรถ
ในรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ขอให้ ใช้ ระบบการอ้ างอิงแบบนาม-ปี
๕. ภาคผนวก เป็ นส่วนที่ช่วยให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจเนื ้อหาของงานวิจยั ได้ ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ ้น
หรื อได้ รับความรู้เพิม่ ขึ ้นจากตัวเนื ้อเรื่ อง ซึง่ ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เวลาที่ใช้ ใน
การวิจยั งบประมาณเพื่อการวิจยั ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการทาโครงการวิจยั และได้ รับ
การตี พิม พ์ เผยแพร่ หรื อ ข้ อมูลเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง ภาคผนวกอาจจะมี มากกว่า ๑ ภาคก็ ได้
โดยกาหนดเป็ น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรื อ ภาคผนวก ค เป็ นต้ น

๖. การพิมพ์ตาราง ให้ พิมพ์ตารางแทรกลงในเนื ้อเรื่ องที่มีความสัมพันธ์ กันของแต่ละ
บท โดยจัดวางตารางชิดขอบซ้ ายของกระดาษ เว้ นระยะจากข้ อความบรรทัดบน ๑ บรรทัด
พิมพ์ คาว่า “ตารางที่ ” (ด้ วยรู ปแบบตัวอักษรขนาด ๑๖ และกาหนดให้ เป็ นตัวหนา) ชิดขอบ
ด้ านซ้ ายและเว้ น ๑ ระยะตัวอักษรตามด้ วย หมายเลขบทที่ ตามด้ วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.)
และตามด้ วยหมายเลขลาดับที่ของตารางในบทนัน้ เว้ น ๑ ระยะตัวอักษร ตามด้ วยชื่อตาราง
(ด้ วยรูปแบบตัวอักษร ขนาด ๑๖)
๗. การจัดวางภาพ การนาเสนอภาพให้ แทรกลงในเนื ้อเรื่ องที่สัมพันธ์ กันในแต่ละบท
โดยจัดวางภาพไว้ กลางหน้ ากระดาษ ห่างจากบรรทัดบน ๑ บรรทัดพิมพ์ และ ใส่คาว่า “ภาพที่”
ไว้ ใต้ ภาพและอยู่ในตาแหน่งกึ่งกลาง ถัดจากคาว่า “ภาพที่” ให้ เว้ น ๑ ระยะตัวอักษรตามด้ วย
หมายเลขบทที่ ตามด้ วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) และตามด้ วยหมายเลขลาดับ ที่ ของภาพ
ในบทนันๆ
้ (ด้ วยรู ปแบบตัวอักษร ขนาด ๑๖ ตัวหนา) เว้ น ๑ ระยะตัวอักษร ตามด้ วยชื่อภาพ
(ด้ วยรูปแบบตัวอักษร ขนาด ๑๖)
กรณีอ้างอิงภาพจากที่อื่น ด้ านล่างของภาพให้ พิมพ์คาว่า “ที่มา” (อ้ างอิงที่มาของภาพ)
เว้ น ๑ ระยะตัวอักษร ตามด้ วยเครื่ องหมายทวิภาค (:) และเว้ น ๑ ระยะตัวอักษร (ด้ วยรู ปแบบ
ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวหนา) ตามด้ วยชื่อ-นามสกุลของผู้แต่ง ตามด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
เว้ น ๑ ระยะตัว อัก ษร ใส่ ปี ที่ พิ ม พ์ เว้ น ๑ ระยะตัว อัก ษร ตามด้ ว ยเครื่ อ งหมายทวิภ าพ (:)
เว้ น ๑ ระยะตัวอักษร และตามด้ วยหมายเลขหน้ า (ด้ วยรูปแบบตัวอักษรขนาด ๑๖)
๘. การพิมพ์รูปเล่ม
 พิมพ์รูปเล่มขนาด A4 ปกกระดาษแข็งสีขาวพื ้น
 รูปแบบ สันกาว เคลือบด้ วยปกพลาสติก สันหนังสือ มีชื่อเรื่ องและปี ที่
ดาเนินการ

๒๘
๓. รู ปแบบการเขียนอ้ างอิงในรายงานวิจัย
ใช้ ระบบนาม-ปี (Author - date) เป็ นระบบที่ มี ชื่อผู้แต่ง , ปี ที่ พิมพ์ และ/หรื อเลขหน้ า
ที่อ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น
(บุญชม ศรี สะอาด. ๒๕๔๑ : ๒๑)
(เครื อข่ายข้ อมูลกาญจนาภิเษก. ๒๕๔๗)
(Harris. ๑๙๙๘ : ๑๒๕-๑๒๙) (Lee and Norman. ๒๐๐๓)
การไม่ระบุเลขหน้ าใช้ ใน ๓ กรณี
๑) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๒) โสตทัศนวัสดุซงึ่ ไม่มีเลขหน้ า
๓) วัสดุสารสนเทศที่ผ้ ทู ารายงานอ่านทังเล่
้ มแล้ วสรุ ปเนื ้อหาหรื อแนวคิดมาอ้ างอิง
การอ้ างอิงจะเกี่ยวข้ องกับบรรณานุกรมท้ ายรายงาน คือ เมื่อทาอ้ างอิงในเนื ้อเรื่ องแล้ ว
จะต้ องนาไปทาบรรณานุกรมให้ สอดคล้ องกัน ทุกรายการที่มีการอ้ างอิงในเนื ้อ
เรื่ อง เช่น
การอ้ างอิง

... แหล่งข้ อมูลที่ใช้ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

ในเนื ้อเรื่ อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๒ : ๑๓๕)

จะได้ บรรณานุกรมท้ ายรายงาน คือ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. การค้ นคว้ าและ
เขี ย นรายงาน. พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ ๓. กรุ งเทพฯ : ภาควิช าบรรณารั ก ษศาสตร์ คณะอัก ษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
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๓๐

ตัวอย่ างการพิมพ์ ตาราง
ตารางที่ ๑.๑

ตัวอย่ างการจัดวางภาพ

ภาพที่ ๑.๑ แสดงพีคความเข้ มของการเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของรอยต่อวิวิธพันธุ์...
ที่มา : รายงานการวิจยั , ฐิ ตนิ ยั แก้ วแดง, ๒๕๕๔

๓๑
๒.๕๔

๒.๕๔ cm

ตัวอย่ าง รูปแบบหน้ าปกหน้ า/ปกนอก

cm

๓ cm

๒-๒.๕๔ cm

รูปแบบหน้ าปกใน-เหมือนปกนอกทุกอย่ าง

ตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๒

เว้ น ๑ บรรทัด (ขนาด ๒๐)
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เว้ น ๑ บรรทัด (ขนาด ๒๐)

ตัวหนาจัดกลางหน้ากระดาษ
ตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐
ตัวหนาจัดกลางหน้ากระดาษ

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรั บเหมาะด้ วยคอมพิวเตอร์
สาหรั บการจัดสอบ O-NET

DEVELOPMENT OF A COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING PROGRAM
FOR O-NET

เว้ น ๓ บรรทัด (ขนาด ๒๒) หรื อตามความเหมาะสม
ชื่อผู้วิจัย ๑
ชื่อผู้วิจัย ๒

ตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๑๘
จัดกลางหน้ากระดาษ
ตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๑๘
เลือกระบุเฉพาะแหล่งเงินทีไ่ ด้รบั
เท่านัน้

งานวิจัยนีไ้ ด้ รับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน)
ปี งบประมาณ ..........

๓๒

ตัวอย่ างบทคัดย่ อ
ภาษาไทย
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)//
ประจาปี งบประมาณ
จานวนเงินที่ได้ รับการสนับสนุน
ระยะเวลาทาการวิจยั
ปี ตังแต่
้
ถึง
ชื่อ-สกุล หัวหน้ าโครงการ และผู้ร่วมโครงการวิจยั พร้ อมระบุ หน่วยงานต้ นสังกัด

(เว้ น ๑ บรรทัดพิมพ์)

บทคัดย่ อ

ใช้ อกั ษรตัวหนา ขนาด ๑๘

(เว้ น ๑ บรรทัดพิมพ์)
////////เริ่มพิมพ์ข้อความตัวอักษรตัวที่ ๙ (ใช้ รูปแบบอักษรขนาด ๑๖ มีความยาวไปเกิน ๑ หน้ ากระดาษ)

เว้ น ๑ บรรทัด
คาสาคัญ : ตัวอักษรขนาด ๑๔ ไม่เกิน ๕ คา

บาท

๓๓

Research Title:
Researcher:
Faculty:

Department:

(เว้ น ๑ บรรทัดพิมพ์)

Abstract

ใช้ อกั ษรขนาด ๑๘ ตัวหนา

(เว้ น ๑ บรรทัดพิมพ์)
////////เริ่มพิมพ์ข้อความตัวอักษรตัวที่ ๙ (ใช้ รูปแบบอักษรขนาด ๑๖ มีความยาวไปเกิน ๑ หน้ ากระดาษ)

เว้ น ๑ บรรทัด
Keywords : ตัวอักษรขนาด ๑๔ ไม่เกิน ๕ คา

ภาคผนวก ข
ข้ อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
ว่ าด้ วยการให้ ทนุ อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๕
ข้ อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
ว่ าด้ วยการให้ ทนุ อุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการให้ ทุนอุดหนุนการวิจยั
ของสถาบัน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๔) และ ๒๐(๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ คณะกรรมการบริ หาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จึงมีมติให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับคณะกรรมการบริ หารสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ว่าด้ วยการให้ ทนุ อุดหนุนการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
“ผู้ปฏิบตั ิงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบตั ิงานตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘
ข้ อ ๔ วัตถุประสงค์ของการให้ ทนุ อุดหนุนการวิจยั มีดงั ต่อไปนี ้
(๑) เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาให้ มีการทาวิจยั ในด้ านการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจน
ด้ านเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา หรื อในด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(๒) เพื่อส่งเสริ มให้ มีการเผยแพร่ การวิจยั ในด้ านการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจน
ด้ านเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา หรื อในด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(๓) เพื่อส่งเสริมให้ นาผลการวิจยั ไปใช้ พฒ
ั นาการดาเนินงานของสถาบันต่อไป
ข้ อ ๕ คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั มีดงั ต่อไปนี ้

๓๖

(๑) ไม่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานของสถาบัน
(๒) เป็ นนักวิชาการ นักวิจยั นิสิตนักศึกษา หรื อหน่วยงานวิจยั ที่สนใจ
(๓) เป็ นผู้ดาเนินการวิจยั ด้ วยตนเอง
(๔) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจยั ในหัวข้ อวิจยั ที่ขอรับทุน
(๕) สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตลอดเวลาที่ได้ รับทุน
(๖) คุณสมบัติอื่นตามที่ผ้ อู านวยการประกาศกาหนด
ข้ อ ๖ การยื่นข้ อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั ให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) ให้ ผ้ ูอานวยการออกประกาศการยื่นข้ อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยอย่าง
น้ อยให้ ครอบคลุมถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอ ระยะเวลาในการยื่นข้ อเสนอ หลักเกณฑ์และ
วิธีการยื่นข้ อเสนอหัวข้ อการวิจยั ที่ให้ ทนุ อุดหนุน และวงเงินของการให้ ทนุ อุดหนุน
(๒) ให้ ผ้ อู านวยการแต่งตังคณะท
้
างานพิจารณาข้ อเสนอโครงการวิจยั ขึ ้นคณะหนึง่ เพื่อ
พิจารณาและคัดเลือกข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั แล้ วรายงานผลการ
พิจารณาคัดเลือกต่อผู้อานวยการ เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้ อ ๗ ผู้ยื่ น ข้ อ เสนอขอรั บ ทุน อุด หนุน การวิ จัย ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาคัด เลื อ ก ต้ อ งท า
สัญญารับทุนตามแบบที่ผ้ อู านวยการกาหนด
ข้ อ ๘ ในการทาสัญญารับทุน ให้ แบ่งการรับทุนออกเป็ น ๓ งวด ดังนี ้
(๑) งวดที่ ๑ เมื่อทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั กับผู้อานวยการ
(๒) งวดที่ ๒ เมื่อผู้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยรายงานความก้ าวหน้ าของการวิจัยว่าได้
ด าเนิ น การไปแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ครึ่ งหนึ่ งของงานวิ จัย ทัง้ หมด และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู้อานวยการแล้ ว
(๓) งวดที่ ๓ เมื่อผู้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั ส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ ว

๓๗
ข้ อ ๙ การส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ตามข้ อ ๘(๓) ผู้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั ต้ อง
ส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ที่เย็บเล่มและเข้ าปกเรี ยบร้ อยแล้ ว ตามจานวนที่กาหนดไว้ ใน
สัญ ญารั บทุน โดยทุกเล่มต้ องระบุข้อ ความว่า “ได้ รับ ทุนอุด หนุน ในการทาวิจัยจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ไว้ ที่ปกหน้ าและปกรอง
ข้ อ ๑๐ ผู้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการวิจยั ที่ได้ รับ
การอนุมตั ิแล้ วได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการเป็ นหนังสือ
ข้ อ ๑๑ กรณีที่ผ้ ไู ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั ไม่สามารถทาการวิจยั ต่อไปได้ หรื อไม่อาจทา
การวิจยั ต่อไปได้ และประสงค์จะขอยุติการวิจยั นัน้ ให้ ผ้ ไู ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั ยื่นหนังสือต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณายุติโครงการวิจยั และคืนทุนอุดหนุนวิจยั ทังหมดที
้
่ได้ รับต่อไป
กรณีที่ผ้ ไู ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั ไม่สามารถทาการวิจยั ให้ แล้ วเสร็ จตามกาหนดได้ และ
ประสงค์จะขอเลื่อนกาหนดการส่งรายงานการวิจยั ให้ ผ้ ไู ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั ยื่นหนังสือต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเลื่อนกาหนดการส่งรายงานการวิจัยต่อไปการคืนทุนอุดหนุนวิจัย
ตามวรรคหนึ่งนัน้ หากผู้อานวยการเห็น สมควร อาจพิจารณาให้ ผ้ ูได้ รับทุนอุดหนุนวิจัยคื น
ทุนอุดหนุนวิจยั เพียงบางส่วนก็ได้
ข้ อ ๑๒ สถาบั น สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะระงับ การให้ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จัย ในกรณี ที่ ผ้ ู ได้ รั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัยไม่ปฏิบัติตามข้ อบังคับนี ้ ตลอดจนตามระเบี ยบ ประกาศที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ข้ อบังคับนี ้และตามสัญญารับทุน
ข้ อ ๑๓ ผลงานวิ จัย ที่ ท าขึ น้ ตามข้ อ บังคับ นี เ้ ป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข องสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจยั ที่ทาขึ ้นตามข้ อบังคับนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนในเอกสารหรื อสิ่งพิมพ์ใดๆ การ
สาธิตแก่สาธารณชน หรื อการเผยแพร่ ด้วยวิธีการอื่นใดจะต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
ในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ตามวรรคสอง ต้ องระบุข้อความว่า “ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์ การมหาชน) และผลงานนี ้เป็ นความรับผิดชอบ
ของผู้วิจยั ”

๓๗
ข้ อ ๑๔ ให้ ผ้ อู านวยการรักษาการตามข้ อบังคับนี ้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ดร.สงบ ลักษณะ)
ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

