
 

 

 

 

 
ประกาศ 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) 

เรือ่ง  การยืน่เสนอขอรบัทุนสนบัสนุนการวิจยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

_______________________ 

 
  เพ่ือเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การย่ืนเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๙(๔) และมาตรา ๒๙(๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึง

เหน็สมควรก าหนดหลักเกณฑก์ารย่ืนเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังน้ี 
 

 คุณสมบติัของผูข้อรบัทุนสนบัสนุนการวิจยั 

 ๑. บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจ 

 ๒. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย          

ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

 หวัขอ้การวิจยัทีส่ทศ. ใหก้ารสนบัสนุน 
 

 ๑. มาตรฐานการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

 ๒. การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๓. การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 

 ๔. รูปแบบข้อสอบที่เหมาะสมกบัการวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๕. การวิเคราะห์ข้อสอบที่เหมาะสมกบัการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

 ๖. การน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 วงเงินการใหทุ้นสนบัสนุนการวิจยั 

 วงเงินในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อหน่ึงหัวข้อการวิจัย 

 
 หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นสนบัสนุนการวิจยั 

 ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถเสนอโครงการวิจัยให้ สทศ. พิจารณา โดยย่ืน

ข้อเสนอโครงการวิจัย ( Research Proposal) ตามแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  
 

 การย่ืนเสนอโครงการวิจัย ให้ย่ืนเสนอภายในวนัที ่๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   โดยนับตามวันที่

สถาบันฯ ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัย  
  

  



 ๒ 

 
 
ที่อยู่ส าหรับการจัดส่ง :  

  

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

 เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ช้ัน ๓๖ 

 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 
 

 
ประกาศ   ณ   วันที่  ๗  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพันธ ์ พันธุพ์ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 



 ๓ 
 
 

 
 
 

 

ขอ้เสนอโครงการวิจยั (Research Proposal) 
เพือ่ขอรบัทุนสนบัสนุนการวิจยั จาก สทศ. 

๑. ชื่อผูเ้สนอโครงการ............................................................................................................................... 
๒. วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั   
....................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ...................................

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

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

๓. สรุปเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วขอ้ง กรอบแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Framework) และกรอบแนวคิด
ในการวิจยั (Conceptual Framework) 
......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .........................

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

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

๔. วิธีด าเนินการวิจยั 
 ๔.๑ ประเภทการวิจยั 
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................................................................. ..... 
 ๔.๒ การออกแบบการไดม้าของกลุ่มตวัอย่าง (Sampling  design)  
  ๔.๒.๑ ประชากร 
......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
  ๔.๒.๓ กลุ่มตวัอย่าง (ระบุ Sampling technique   และ Sample size พรอ้มเหตุผล) 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................................................................  
  ๔.๓ การออกแบบการวดั (Measurement  design) 
  ๔.๓.๑  เครือ่งมือวิจยั 
......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 

 

ช่ือโครงการ....................................................................................................................................................................... 

ช่ือภาษาองักฤษ ................................................................................................................................................................. 

วันที่รับ ...................................... 

ลงชื่อ  ......................................... 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

 

 



 ๔ 

   
๔.๓.๒  การหาคุณภาพเครือ่งมือวิจยั 

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

......................................................................................... .............................................................  
  ๔.๓.๓  การเก็บขอ้มูล 
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................................................................. ..... 

๔.๔  การออกแบบการวิเคราะหข์อ้มูล (Analysis design) 
 ๔.๔.๑  สถติิเชิงบรรยายทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

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

............................................................................................................................. ......................... 
 ๔.๔.๒  สถติิเชิงอา้งอิงทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

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

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

๕. แผนการด าเนินการวิจยั (ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) 
 ระยะเวลาท าการวิจัย ................ปี ..............เดือน  

ตาราง แผนการด าเนินการวิจัย 

กจิกรรม/ขั้นตอนการวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑...........................................            
๒..........................................            
๓..........................................            
...................ฯลฯ...................            
 
๖. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั 

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

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

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

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

๗. งบประมาณ ........................................................................... บาท 
๘. เอกสารอา้งอิง และบรรณานุกรม 

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

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

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

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

 
 



 ๕ 

 
๙. ประวติันกัวิจยั 
๙.๑  หวัหนา้โครงการวิจยั 

ชื่อ – สกุล....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได…้………….................................................................................................... 
................................................................................................................................ ...................... 

หมายเลขโทรศพัท.์...........................โทรสาร.............................E-mail.............................................. 
หน่วยงานทีส่งักดั...............................................................ต าแหน่ง.................................................  
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................. ................  
.............................................................................................................................. ....................... 
หมายเลขโทรศพัท.์...........................โทรสาร.............................E-mail.............................................. 
ประวติัการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา/วิชาเอก คณะ/สถาบัน ปี พ.ศ.ที่ศึกษา 

(เร่ิม –สิ้นสดุ) 
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    

 

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยัที่พมิพเ์ผยแพร่ 
ช่ือเร่ือง ปีที่พิมพ์ ทุนวิจัย (ถ้ามี) 

   
   
   
   
 
๙.๒ ประวติัผูร่้วมวิจยั (ถา้มี) (ระบุรายละเอียดตามขอ้ ๙.๑) 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 

 

 
 

                                        ลงช่ือ ........................................................... (ผู้เสนอโครงการ)  
                                             ( ........................................................... )   
                                                             (หัวหน้าโครงการวิจัย)                                      

 
 



 ๖ 

 
รายละเอียดการกรอกขอ้มูล 

๑. ชือ่ผูเ้สนอโครงการ  ระบุช่ือหัวหน้าโครงการ และผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) 
๒. วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั แสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการวิจัยให้ชัดเจนเรียงตามล าดับ

เป็นข้อๆ 
๓. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง กรอบแนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการวิจยั กล่าวถึง ความ

เกี่ยวเน่ืองและความสัมพันธ์ของโครงการวิจัยที่เสนอกับผลงานวิจัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ   ที่มี

การวิจัยไว้แล้ว รวมทั้งเสนอ กรอบแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัยให้ชัดเจน 
๔. วธีิด าเนินการวจิยั รายละเอยีดดังน้ี 

(๑) ระบุประเภทของงานวิจัย 
(๒) ระบุประชากร และจ านวนหรือขนาดของตัวอย่างที่ใช้ศึกษา  วิธกีารได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง 
(๓) ระะบุเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  ระบุขั้นตอนและวิธกีารเกบ็

ข้อมูล อธบิายอย่างชัดเจนว่าเกบ็ข้อมูลโดยวิธใีด อย่างไร และเหตุใดจึงเลือกใช้วิธเีกบ็ข้อมูล

ดังกล่าว 
(๔) ระบุขั้นตอนและวิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด 

๕. แผนการด าเนินการวจิยั  ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย (ให้แล้วเสรจ็ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖)  

ตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 
(๑) ตารางแผนการด าเนินงานวจิยั  ให้ท าตารางสรุปแสดงกจิกรรมต่างๆ ระบุขั้นตอนและระยะเวลา

ในการด าเนินการวิจัยของแผนงานการวิจัย โดยล าดับขั้นตอนการวิจัยให้ชัดเจน นับตั้งแต่เร่ิม

โครงการจนสิ้นสดุโครงการ 
(๒) กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ะด าเนินการ บรรยายกจิกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการวิจัย โดยแต่ละกจิกรรม

จะต้องระบุเป้าหมาย วิธที  าโดยละเอียด 
 

๖. ประโยชนที์ค่าดวา่จะไดร้บั ระบุประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อค้นพบของโครงการวิจัย 
๗. งบประมาณ  ระบุงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยตลอดโครงการ 
๘. เอกสารอา้งอิงและบรรณานุกรม  ระบุเอกสารและผลงานวิจัยที่อ้างอิงของโครงการวิจัยตามระบบสากล 
๙. รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหนา้โครงการวจิยั/ ผูร่้วมวจิยั  กรอกประวัติโดยละเอียดของผู้วิจัยหลัก และ     

ผู้ร่วมวิจัย(ถ้ามี) 
 
 

 
 

 


