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ก
คานา
สานั กงานศึกษาธิการภาค 17 ได้จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 และได้มีการกาหนดกรอบการประเมินด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกระบวนการหลักที่มี
การจั ดทาคู่มือการปฏิบั ติงาน โดยกาหนดให้ มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการหลั กของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ทุกกระบวนการ ทั้งนี้ กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักภายใต้ภารกิจงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
กลุ่ ม พั ฒ นาการศึ ก ษา จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการศึ ก ษา วิเ คราะห์ วิ จั ย ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและมาตรฐานกระบวนการ
ขอขอบคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ท าให้ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้นาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
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กระบวนการจัดทาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ (Objectives)
1. เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือการจัดทาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทาวิจัยขององค์กร
2. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจกระบวนการจัดทาการศึกษา วิเคราะห์วิจัยตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อให้ ผู้ ที่ส นใจสามารถน าคู่มื อไปใช้เป็น แนวทางการปฏิบั ติงานที่เกี่ย วข้องได้ โดยมีขั้ นตอน
ของการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นงานจนสาเร็จ
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ให้บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอน ระยะเวลา และข้อกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถบริหารงบประมาณให้
สมประโยชน์และคุ้มค่าแก่การปฏิบัติงานตามภารกิจ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ขอบเขต (Scope)
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ตามภารกิจของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ที่มีเนื้อหา
และลักษณะการดาเนินงานเกี่ยวกับการการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในพื้นที่
รับผิดชอบของทุกกลุ่มงาน การศึกษาวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการศึกษา
วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
อย่ างเป็ น ระบบเพื่อให้ ได้ผ ลวิเคราะห์ ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนแนวทางที่อาจเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดการขับเคลื่อน ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
3. คาจากัดความ (Definition)
กระบวนการวิจัย หมายถึง วิธีการ กรรมวิธี หรือลาดับการ กระทา เพื่อเสาะหา ค้นคว้า หรือ สารวจ
ที่ทั่ว ถึง มีร ะบบและ ระเบี ย บแบบแผน เพื่ อค้นหา คาตอบในสิ่ ง ที่ยังไม่รู้ เพื่อสื่ อความหมายในคาบางคาให้
ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการได้เข้าใจตรงกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอ่านคู่มือปฏิบัติงานฉบับ
นี้ จึงได้ให้คาจากัดความตามที่ปรากฏในกระบวนการ ดังนี้

2
เขตตรวจราชการที่ 17 หมายถึง พื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์
ในการตรวจ ติดตาม เร่งรัด แนะนา สืบสวนสอบสวน สอบข้อเท็จจริง สดับตรับฟัง เสนอแนะ ประสาน ติดต่อ
ตรวจเยี่ยม หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งเป็นพื้นที่การตรวจ
ราชการแบบบู ร ณาการตามคาสั่ งส านั กนายกรัฐ มนตรี ประกอบด้ว ย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตาก พิษณุโ ลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 หมายถึง หน่วยราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้
จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
พื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจั งหวัด โดยการอานวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17
แผนที่กระบวนการ (Process (Map) หมายถึง วิธีดาเนินการทาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบาย
และยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ซึ่งจะระบุเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในผั งกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยจะใช้คาย่อดังต่อไป
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
ของกระทรวงฯศึกษาธิการ
2. จัดทาข้อเสนอการวิจัย หมายถึง จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. แต่งตั้งคณะวิจัย หมายถึง การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการวิจัยในเรื่องนั้น
4. กาหนดกรอบการวิจัย หมายถึง จัดประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดประเด็นและกรอบการวิจัย
5. จัดทาเครื่องมือ หมายถึงประชุมจัดทาเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือการวิจัย
6. ดาเนินการศึกษาวิจัย หมายถึงดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ ขั้นตอน หรือ
กระบวนการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) เช่นการลงพื้นที่ เป็นต้น
7. วิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และนามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย
8. เขียนรายงานการวิจัย หมายถึงการเขียนรายงานการศึกษาวิจัย และเสนอผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
9. เผยแพร่งานวิจัย หมายถึง การจัดพิมพ์ และเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ในการดาเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการได้กาหนดบุคคลที่รับผิดชอบดาเนินการใน
แต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระดับของการจัดการกระบวนการ ดังนี้
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ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง ศึกษาธิการภาค 17 หรือรองศึกษาธิการภาค 17 โดยได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค ซึ่งมีอานาจอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกาหนดกระบวนการ
และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
โดยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
มีหน้าที่ รับนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของรัฐบาลและ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น เชื่ อ มโยง บู ร ณาการไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
หัวหน้ากลุ่มงาน หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานภายในที่ขึ้นตรงต่อศึกษาธิการภาค 17 ประกอบด้วย 5 กลุ่ม
งาน ได้แก่ กลุ่ มอานวยการ กลุ่ มยุ ทธศาสตร์ การศึกษา กลุ่มพัฒ นาการศึกษา กลุ่ มตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล และกลุ่ มบริหารงานบุ คคล ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากผู้ บริหารหรือหัว หน้าส่ วนราชการในการ
ควบคุม ก ากับ ดู แล การปฏิบั ติง านของเจ้ าหน้าที่ ผู้ ป ฏิบั ติงานที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบ โดยรั บนโยบายการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดในภารกิจ
ของกลุ่มงาน
โดยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
มีหน้าที่ รับทราบและมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบดาเนินการวิจัย กระตุ้นและสนับสนุน ให้มีการปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการติดตามประเมินผล รายงานสรุป ผลการดาเนินงานหรือผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
ภายในกระบวนการและตัวชี้วัดผลผลิต รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบการปฏิบัติในกระบวนการ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานคุณภาพของกระบวนการที่กาหนด รวมทั้งการรายงานปัญหาและข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้ากลุ่มงาน
โดยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ข องกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ มี
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
ของกระทรวงฯศึกษาธิการ
2. จัดทาข้อเสนอการวิจัย หมายถึง จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. แต่งตั้งคณะวิจัย หมายถึง การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการวิจัยในเรื่องนั้น
4. กาหนดกรอบการวิจัย หมายถึง จัดประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดประเด็นและกรอบการวิจัย
5. จัดทาเครื่องมือ หมายถึงประชุมจัดทาเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือการวิจัย
6.
ด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย หมายถึ ง ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยวิ ธี ก าร ขั้ น ตอน หรื อ
กระบวนการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) เช่นการลงพื้นที่ เป็นต้น
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7. วิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และนามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย
8. เขียนรายงานการวิจัย หมายถึงการเขียนรายงานการศึกษาวิจัย และเสนอผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
9. เผยแพร่งานวิจัย หมายถึง การจัดพิมพ์ และเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์
10. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กิจกรรม/ขั้นตอน
(Activity/Procedures)
1. ศึกษา วิเคราะห์จุดเน้นการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

2. จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อ
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. แต่งตั้งคณะทางานวิจัย

4. จัดประชุมคณะทางานเพื่อ
กาหนดประเด็นและกรอบการวิจัย

5. ประชุมจัดทาเครื่องมือและ
ทดสอบเครื่องมือการวิจัย

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

ข้อกาหนดที่สาคัญ
(Important Specification)

ศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

จัดทาข้อเสนอการวิจัย

- ต้องมีการกาหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยร่วมกันก่อนจะ
เสนอโครงการวิจัย
- ต้องจัดทาข้อเสนอการวิจัยให้
แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลา
ตามที่สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. กาหนด

แต่งตั้งคณะวิจัย

กาหนดกรอบการวิจัย

จัดทาเครื่องมือ

- ต้องจัดประชุมคณะทางานเพื่อ
กาหนดประเด็นและกรอบการวิจัย
ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ
- เครื่องมือเพื่อการวิจัยต้องชัดเจน
และครอบคลุมในทุกประเด็นตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย
- ต้องจัดทาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
ให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลา
ตามที่กาหนด
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กิจกรรม/ขั้นตอน
(Activity/Procedures)
6. ดาเนินการศึกษาวิจัย

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

ดาเนินการศึกษาวิจัย

7. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล

8.เขียนรายงานการศึกษาวิจัยและ
เสนอผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

เขียนรายงานการวิจัย

9. จัดพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย
เผยแพร่งานวิจัย

ข้อกาหนดที่สาคัญ
(Important Specification)
- ต้องแจ้งประสานกาหนดการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ค้นคว้า วิจัยให้ทราบล่วงหน้า
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ต้องจัดส่งเครื่องมือเพื่อการวิจัย
ก่อนล่วงหน้าให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ต้องรวบรวมเครื่องมือเพื่อการ
วิจัยจากหน่วยงานทางการศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ครบถ้วน
ภายในระยะ เวลาที่กาหนด
- ต้องจัดทาเอกสารรายงาน
ผลการวิจัยตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ได้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ในแผนการวิจัย
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ที่
1

2

3

4

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. รับหนังสือจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. แจ้งจุดเน้นและนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการประจาปี
2. จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. สารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบสารวจ
ความต้องการ
4. สรุปประเด็นความต้องการที่สารวจได้
5. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
จัดทาข้อเสนอการวิจัย
1. จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
กาหนด
2. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือนาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
แต่งตั้งคณะวิจัย
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการวิจัย
2. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
3. ส่งคาสั่งแต่งตั้งให้แก่คณะทางานรับทราบ
กาหนดกรอบการวิจัย
1. จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุม
2. จัดทาหนังสือเชิญคณะทางานเข้าร่วมการประชุม
3. เสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือเชิญประชุม
4. ส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะทางานรับทราบ
5. จัดทาระเบียบวาระการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม
6. ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดกรอบในการวิจัย
7. จัดทารายงานการประชุม
8. ส่งรายงานการประชุมให้คณะทางาน
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ที่

5

6

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน

9. รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการใช้จ่ายในการจัดการประชุม
10. จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
จัดทาเครื่องมือ
1. จัดทาหนังสือเชิญคณะทางานประชุมเพื่อจัดทาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
2. จัดทาร่างเครื่องมือเพื่อการวิจัยสาหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทาเครื่องมือ
เพื่อการวิจัย
3. สร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยตามมติที่ประชุมคณะทางานและตามกรอบการวิจัย
4. นาเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย และนามาปรับปรุงแก้ไข
5. นาเครื่องมือเพื่อการวิจัยไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น
(Reliability)
6. แก้ไข ปรับปรุง และสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาเนินการศึกษาวิจัย
1. จัดทาหนังสือราชการเพื่อจัดส่งเครื่องมือเพื่อการวิจัยเสนอศึกษาธิการภาค 17
ลงนาม
2. ส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิจัยที่จะลงไปเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
4. จัดทาหนังสือราชการประสานกาหนดการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบ
5. เสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือแจ้งกาหนดการลงพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูล
6. ส่งหนังสือราชการประสานกาหนดการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย
7. จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูล
8. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านความคิดเห็นหรือ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

9
ที่

7

8

9

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดงาน

9. เก็บรวบรวมเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่ส่งกลับคืนมายังสานักงาน และข้อมูลที่ได้
จากการลงพื้นที่
10. รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบ การใช้จ่ายในการดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล
11. จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
วิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความครบถ้วนของข้อมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
2. จัดระเบียบข้อมูล สร้างคู่มือ ลงรหัส (Code Book) และแปลงข้อมูลที่ได้เป็น
รหัสโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล SPSS ในการ
วิเคราะห์ประมวลผล
3. สร้างตารางวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อนาเสนอข้อมูลสรุปผลการวิจัย
4. วิเคราะห์ ประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นรายด้าน
เขียนรายงานการวิจัย
1. สรุปผลรายงานการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่
2. จัดทาเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. จัดทาบันทึกเสนอเพื่อรายงานผลการวิจัยให้ศึกษาธิการภาค 17 ทราบ
เผยแพร่งานวิจัย
1. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 17 ลงนามในหนังสือราชการเพื่อเผยแพร่
เอกสารรายงานการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่
2. ส่งหนังสือแจ้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารรายงานการวิจัยตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. นาเอกสาร (บทคัดย่อ) รายงานการวิจัยฯ เผยแพร่ผ่านทาง Website ของ
สานักงาน
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7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
1. มีการกาหนดปัญหาการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันหลังจากได้รับการประสานจาก สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป.
2. มีการจัดทาข้อเสนอการวิจัยให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาตามที่สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สป. กาหนด
3. มีการจัดประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดประเด็นและกรอบการวิจัย ภายหลังจากได้รับหนังสือจาก
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
4. มีเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกประเด็น
5. มีการจัดทาเครื่องมือเพื่อการวิจัยได้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในแผนการวิจัย
6. มีการแจ้งประสานกาหนดการจัดเก็บข้อมูลล่วงหน้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า วิจัย
ให้ทราบ อย่างน้อย 10 วันทาการก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง
7. มีการจัดส่งเครื่องมือเพื่อการวิจัยก่อนล่วงหน้าให้หน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย อย่างน้อย 15 วันทาการหลังจากที่เครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการพัฒนาแก้ไขจน
สมบูรณ์แล้ว
8. จัดเก็บรวบรวมเครื่องมือเพื่อการวิจัยจากหน่ว ยงานทางการศึกษาที่เป็นกลุ่ มตัว อย่างกลับคืนมา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเครื่องมือที่จัดส่งออกไปทั้งหมด
9. มีการจัดทาเอกสารรายงานผลการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนการวิจัย
8. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานตาม Work Flow กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเป็น
หลัก ทั้งนี้ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดภายในกระบวนการ (In-process KPI) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Output KPI) ที่
จะต้ อ งติ ด ตามและประเมิ น ผล รวมทั้ ง แนวทางการสรุ ป รายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลโดยให้ มี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าและปัญหาข้อขัดข้องต่อศึกษาธิการภาค 17 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณทราบ ซึ่งหากพบว่าตัวชี้วัดใด
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องดาเนินการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ (RCA) ทุกครั้ง และนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
ไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
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เครื่องชี้วัดคุณภาพ
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)

ความถี่

แนวทางการประเมิน

วิธีการประเมิน

1. มีการกาหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยร่วมกันของผู้
ที่เกี่ยวข้องก่อนจะเสนอ
โครงการวิจัย

รายปี

- ตรวจสอบจากความครบถ้วน
ของรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
การวิจัยกับรายงานการประชุม

2. มีการจัดทาข้อเสนอการ
วิจัยให้แล้วเสร็จทันภายใน
ระยะเวลาตามที่สานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
กาหนด

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงาน
ของผู้รับผิดชอบว่ามีการ
กาหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยร่วมกันก่อนจะเสนอ
โครงการวิจัยหรือไม่
- พิจารณาจากการดาเนินงาน
ของผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดทา
ข้อเสนอการวิจัยให้แล้วเสร็จ
ทันภายในระยะเวลา
ตามที่สานักนโยบายและ

- ตรวจสอบจากวันที่ตาที่ได้ระบุ
ไว้ในหนังสือนาส่งข้อเสนอการ
วิจัยโดยเปรียบเทียบกับเวลาที่
กาหนด

ยุทธศาสตร์ สป. กาหนดหรือไม่

3. มีการจัดประชุมคณะ
ทางานเพื่อกาหนดประเด็น
และกรอบการวิจัย หลังจากที่
สานักนโยบายแลยุทธศาสตร์
สป. แจ้งประสานงาน
4. มีเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่
ชัดเจนและครอบคลุมในทุก
ประเด็น

รายปี

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงาน
ของผู้รับผิดชอบว่ามีการจัด
ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนด
ประเด็นและกรอบการวิจัยได้
ตามเวลาที่กาหนดหรือไม่
- พิจารณาจากรายละเอียด
ของเครื่องมือเพื่อการวิจัยว่ามี
หัวข้อคาถามครอบคลุมทุก
ด้านตามกรอบการวิจัยที่
กาหนดหรือไม่
- พิจารณาจากเครื่องมือเพื่อ
การวิจัยว่ามีประเด็นข้อคาถาม
ครอบคลุมสอดรับกับ
หัวข้อการวิจัยในทุกประเด็น
หรือไม่

- ตรวจสอบจากวันที่จัดการ
ประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในรายงาน
การประชุม

- ตรวจสอบจากประเด็นข้อ
คาถามโดยเปรียบเทียบกับกรอบ
แนวคิดการวิจัย
ตามที่กาหนด
- ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างประเด็นคาถามใน
เครื่องมือเพื่อการวิจัยกับหัวข้อ
การวิจัย
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ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)

ความถี่

แนวทางการประเมิน

5. มีการจัดทาเครื่องมือเพื่อการ
วิจัยได้แล้วเสร็จทันภายใน
ระยะเวลาตามที่กาหนด

รายปี - พิจารณาจากการดาเนินงาน
ของผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดทา
เครื่องมือเพื่อการวิจัยได้เสร็จ
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
หรือไม่

6. มีการแจ้งประสานกาหนดการ
จัดเก็บข้อมูลล่วงหน้าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยให้ทราบ
ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง
อย่างน้อย 10 วันทาการ

รายปี - พิจารณาจากการดาเนินงาน
ของผู้รับผิดชอบว่ามีการแจ้ง
ประสานกาหนดการจัดเก็บ
ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย
จานวน 10 วันทาการหรือไม่
รายปี - พิจารณาจากการดาเนินงาน
ของผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดส่ง
เครื่องมือเพื่อการวิจัยให้
หน่วยงานทางการศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายล่วงหน้า
อย่างน้อยจานวน 15 วันทา
การหรือไม่
รายปี - พิจารณาจากจานวน
หน่วยงานทางการศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จัดเก็บ
รวบรวมเครื่องมือเพื่อการวิจัย
มาให้ได้ภายในะยะเวลาที่
กาหนดโดยคิดเทียบจาก
จานวนหน่วยงานทางการศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

7. มีการจัดส่งเครื่องมือเพื่อการ
วิจัยก่อนล่วงหน้าให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย อย่างน้อย 15 วันทา
การ หลังจากที่เครื่องมือได้ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพและได้รับ
การพัฒนาแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว
8. ร้อยละของเครื่องมือเพื่อการ
วิจัยที่เก็บรวบรวมจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบจากวันที่ในหนังสือ
ราชการที่ได้นาส่งเครื่องมือเพื่อ
การวิจัยไปให้
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กาหนด
- ตรวจสอบจากวันที่ในหนังสือ
ราชการที่ได้นาส่งกาหนดการ
จัดเก็บข้อมูลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
วิจัยโดยเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กาหนด
- ตรวจสอบจากวันที่ในหนังสือ
ราชการที่ได้นาส่งเครื่องมือเพื่อ
การวิจัยให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กาหนด
- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่
หน่วยงานทางการศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างได้นาส่ง
เครื่องมือเพื่อการวิจัยกลับคืนมา
โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่
กาหนด
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ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)
9. มีการจัดทา
เอกสารรายงานผลการวิจัย
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่ได้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดใน
แผนการวิจัย

ความถี่

แนวทางการประเมิน

วิธีการประเมิน

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงาน
ของผู้รับผิดชอบว่ามีการ
จัดทาเอกสาร รายงาน
ผลการวิจัยตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่ได้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่

- ตรวจสอบจากวันที่ตามที่ได้
เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความ
เห็นชอบรายงายผลการวิจัย
โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ที่กาหนดในแผนการวิจัย

9. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
1. หนังสือแจ้งจาก สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
3. การวิเคราะห์กระบวนการหลัก 10 กระบวนการ สานักงานศึกษาธิการภาค 17
10. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form)
เป็นแบบ ว 1 ด จากการดาวน์โหลดจาก วช. เป็นปีงบประมาณ

ภาคผนวก
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โครงการวิจัย

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม่
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีที่..….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ (ระบุความสอดคล้องเพียง 1
ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
(ระบุความ
สอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดย
โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
ส่วน ข: องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทาวิจัย และสัดส่วนที่ทา การวิจัย
(%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย (ผนวก 4)
4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
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5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
11. ประโยชน์ที ่ค าดว่า จะได้ร ับ เช่น ด้า นวิช าการ ด้า นนโยบาย ด้า นเศรษฐกิจ /พาณิช ย์
อุต สาหกรรม ด้า นสั ง คมและชุ มชน รวมถึง การเผยแพร่ใ นวารสาร จดสิ ทธิ บัต ร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
13. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
14. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ
เพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอ
ขอ (ผนวก 5)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี
[กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี (ผนวก 7)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
ทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ทาการวิจัยแล้ว)
17. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือเป็น
การวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คาชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
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ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบัน
- ตาแหน่งบริหาร
- ตาแหน่งทางวิชาการ
เวลาที่ใช้ทาวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้ อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัยว่าได้
ทาการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่ วยงานมิ ได้ทาการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้ าง โปรดใช้ แบบเสนอโครงการวิจัย โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกาหนด (terms of
reference-TOR) การจัดจ้างทาการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็น โครงการวิจั ยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
นั ก วิ จั ย มี ค วามประสงค์ จ ะเสนอของบประมาณการวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อ ไป ต้ อ งจั ด ท า
โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุ ข้ อมูลโดยละเอี ยดในแต่ ละหั วข้ ออย่างถูกต้องและครบถ้ วนสมบู รณ์ เพื่อประโยชน์ ในการ
ประเมินผล
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4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จานวน.
2 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทาวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และ
จัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of
Approvalที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 13) จานวน 2 ชุด
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ
พันธุ วิ ศวกรรม (ผนวก 14) และจั ดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์ มใบรั บ รองการอนุ มั ติ ใ ห้
ดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15) จานวน 2 ชุด
7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการดาเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสาหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
(ผนวก 16) และนักวิจัย ต้องใช้เลขทะเบียนห้ องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
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สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ว 1 ด.

คาชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
---------------------------------------ชื่อโครงการวิจัย :

ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ให้ระบุชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดโครงการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วน ก: ลักษณะโครงการวิจัย
- ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)กรณีเป็น
โครงการวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจานวนระยะเวลาที่ทาการวิจัยทั้งหมด และปีงบประมาณที่เสนอขอ
ว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ**
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ (ผนวก
2) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบ
วาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย นโยบายรัฐบาล (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุด
เพียง 1 เรื่อง
หมายเหตุ : หากโครงการวิจัยไม่สอดคล้องตามข้อ I, II,III, IVและ V ก็ไม่ต้องระบุความสอดคล้อง
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ส่วน ข: องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย (research project)
1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/สานัก/กรม/
กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วม
ดาเนินการ
2. วิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้ง
ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบทบาทในการทาการวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ทางานวิจัย (%) ของผู้วิจัยใน
โครงการวิจัยนี้แต่ละคนด้วย
2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research)
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research)
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development)
3. ระบุสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติและสาขาวิชาการของ OECD(ผนวก 4)
4. ระบุคาสาคัญ (keywords) ที่มีความสาคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทาการวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ในการเลือกหรือ
ค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทาการวิจัยได้
5. แสดงให้เห็นถึงความสาคัญที่จาเป็นต้องทาการวิจัยเรื่องนี้
6. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามลาดับความสาคัญเป็นข้อ ๆ โดย
เชื่อมโยงกับความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ทาการวิจัยแต่ไม่
สามารถกาหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้
8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะ
เป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย แล้วนามาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี)
และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. กาหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือด้านอื่น ๆ
ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง(reviewed
literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาเหตุผลที่
น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
10. ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล
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11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
11.1 ด้านวิชาการ
11.2 ด้านนโยบาย
11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 42 กลุ่มอุตสาหกรรม (ผนวก
4) โดยระบุเพียง 1 กลุ่ม
11.4 ด้านสังคมและชุมชน
11.5 อื่น ๆ (ระบุ)
และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
12 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
ถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอของบประมาณในส่วนนี้ด้วย
13 อธิบายขั้นตอนวิธีการทาการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การกาหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่างการสุ่ม
ตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ทาการ
วิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ
14 ระบุระยะเวลาที่ทาการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึง
เดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยนี้ รวมทั้งระบุ
ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดาเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ
(1 ตุลาคมของปีนั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่เสนอขอ
งบประมาณเพื่อทาการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แจ้งแผนการดาเนินงานในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย
15 ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจาเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย(อุปกรณ์
การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่า หรือขอยืมจาก
หน่วยงานอื่นเพื่อการวิจัยนี้
16 ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยจาแนกตามงบประเภท
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 5)
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุ
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย โดย
จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 8)
16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทาการวิจัยแล้วให้ระบุงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา
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17 แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและนาไปสู่การประยุกต์ใช้ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่จะใช้ทาการวิจัย ซึ่งจะนาไปสู่ผลสาเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้โดยระบุ
ประเภทของผลสาเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อซึ่งจาแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ Pหมายถึง ผลสาเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสาเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนาไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป
1.2 ผลสาเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลสาเร็จที่อาจจะถูกนาไปต่อยอดการวิจัยได้
2. ระบุ I หมายถึง ผลสาเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลสาเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสาเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็นผลสาเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลสาเร็จเบื้องต้น
2.3 เป็นผลสาเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลสาเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
3. ระบุ Gหมายถึง ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลสาเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสาเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
3.2 ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทาให้เกิดผลกระทบสูง ย่อม
มีน้าหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง
ตัวอย่างเช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพื่อการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออกมี
คุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเน่าเสียง่าย ส่งผล
กระทบต่อการส่งออก ดังนั้นจึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจจาแนก
ผลสาเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือก
แข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือก
แข็งของมะม่วง ผลสาเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสาเร็จเบื้องต้น (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดตาแหน่งของยีน
(gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดตาแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุม
ลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลสาเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็น
ผลสาเร็จกึ่งกลาง (I)
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3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผล
กระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มของมะม่วงเพื่อการส่งออก
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่มเพื่อการ
ส่งออก ผลสาเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ (G)
หมายเหตุ:

1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
หลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่กาหนดไว้
2. แต่ละผลสาเร็จที่ได้อาจดาเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี ก็ได้
กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลสาเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีให้ชัดเจน

18 โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชื่อกากับอย่างชัดเจน
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่งเงินทุน
อื่นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19 คาชี้แจงอื่น ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐานคารับรอง คายินยอม อาทิ โครงการพระราชดาริ
จริยธรรมการวิจัยในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่นที่จะเป็นประโยชน์
และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
20 ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
ส่วน ค: ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ระบุชื่อ (พร้อมคานาหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. ระบุเลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ระบุตาแหน่งบริหารและวิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน และจานวนชั่วโมงที่ทาการวิจัยใน 1 สัปดาห์
4. ระบุหน่วยงานที่สังกัด และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ระบุประวัติการศึกษา
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้
7. ระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
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7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 ระบุช่อื งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ สถานภาพ
ในการทาการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาการวิจัยว่า
ได้ทาการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ:

1. กรณีที่หน่วยงานวิจัยมิได้ทาการวิจัยเอง แต่เป็นการจัดจ้าง โปรดใช้แบบโครงการวิจัย โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกาหนด (terms of reference-TOR) การจัดจ้างทาการวิจัย
ด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผา่ นมา และนักวิจัยมีความ
ประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดทาโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอ
งบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
(ผนวก 10) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จานวน 2 ชุด
5. กรณีโครงการวิจยั ที่มีการทาวิจยั ในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และจัดทาเอกสาร
แนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approvalที่ออกโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ของสถาบัน (ผนวก 13) จานวน 2 ชุด
6. กรณีโครงการวิจยั ที่มีการดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัตติ ามแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความ

ปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม(ผนวก 14) และ
จัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออก
โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15) จานวน 2 ชุด
7. กรณีโครงการวิจยั ที่มีการดาเนินการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัตติ ามแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสาหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกีย่ วข้องกับสารเคมี (ผนวก 16) และนักวิจัย
ต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบตั ิการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
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แบบรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …………………..
---------------------------------------------------------1. ชื่อหน่วยงาน

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

2. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ 1 : เดือน  ต.ค. …. พ.ย. ….. ธ.ค. …..
 ไตรมาสที่ 2 : เดือน  ม.ค. ….. ก.พ. …. มี.ค. …..
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน  เม.ย. …. พ.ค. …. มิ.ย. …..
 ไตรมาสที่ 4 : เดือน  ก.ค. ….. ส.ค. ….. ก.ย. .....
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ  สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่องาน/โครงการ ………………………………………………………………………………………….…………………..
4. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 เป้าประสงค์ที่ 1 ………………………………………………………………………………………………….
 เป้าประสงค์ที่ 2 ………………………………………………………………………………………………….
 เป้าประสงค์ที่ 3 ………………………………………………………………………………………………….
 เป้าประสงค์ที่ 4 ………………………………………………………………………………………………….
 เป้าประสงค์ที่ 5 ………………………………………………………………………………………………….
5. หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
6. วัตถุประสงค์
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
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7.2 เชิงคุณภาพ
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
8. ระยะเวลาดาเนินการ
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

9. กิจกรรมที่จะดาเนินการในโครงการ (ไม่ใช่ขั้นตอนการทางานในการเตรียมโครงการ)
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
10. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
11. ภาพกิจกรรม (หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินโครงการ/กิจกรรมของโครงการ จากกล้องดิจิตอล
จานวน 5-10 ภาพ)
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
12. งบประมาณที่ได้รับ…………………………….…………………. บาท
13. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
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แบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
- แบบฟอร์มสงป. 301
แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………………………

*
*

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิ การ

รหัส

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………….

รหัส

*
*

*
*
****

*
*

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ ....
หน่วย : บาท

ประเด็น ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1: โครงการ…………………………………………………………………….
กลยุทธ์ สป. ข้อที่ ………………………………………………………………………….
1. แผนการปฏิ บัติงาน
1.1 ตัวชีว้ ัด:
1.1.1 ปริมาณ: …………………………………………………………………………
1.1.2 คุณภาพ: ……………………………………………………………………….
1.1.3 เวลา: …………………………………………………………………………….
1.1.4 ค่าใช้จ่าย: ………………………………………… บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: …………………………………………………………...
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ……………………………………………………………
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงิน งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: …………………………………………………………….
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: …………………………………………………………….
2.2 เงิน งบประมาณที่กัน ไว้เบิกเหลือ่ มปีที่ผ่ านมา
2.3 เงิน นอกงบประมาณ
รวมเงิน งบประมาณทั้งสิน้

หน่ วยนั บ

รวมทั้งสิน้
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล
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- แบบฟอร์ม สงป. 302
แบบ สงป. 302

แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …………………………

กระทรวง : ศึกษาธิ การ
ส่วนราชการ : ………………………………………………

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนิ น งาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภณั ฑ์
3.2 ทีด่ ิน
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงิน อุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทีด่ ิน และสิ่งก่อสร้าง).............
รายการ....(โครงการพัฒนาบุคลากร)......
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทีด่ ิน และสิ่งก่อสร้าง)...........
รายการ.............................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทีด่ ิน และสิ่งก่อสร้าง)..............
รายการ.................................................................
รวมเงิน งบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงิน งบประมาณที่กัน ไว้เบิกเหลือ่ มปีที่ผ่ านมา
เงิน นอกงบประมาณ

รหัส
รหัส

**
*****

รวมทั้งสิน้
แผน

ผล

*
*

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ......................................................................................
รหัส
*****
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
*****
ผลผลิต/โครงการ : ...................................................................................
รหัส
*****
หน่วย : บาท
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

* จัด ทาแผน
* รายงานไตรมาส..

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายนรา เหล่าวิชยา
2. นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต

รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 17
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

ผู้จัดทา
1. นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร
2. นายวิจักษณ์ เผือกพ่วง
3. นางวาสนา แก้วสอาด
4. นางสาวเสาวภา รุ่งศิรโชติ

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

