
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
เร่ือง  การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพ่ือนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา  

ประจําปี ๒๕๕๙ 
เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

********************************************************* 
๑. หลักการและเหตุผล 
 “การวิจัย” นอกจากจะเป็นฐานในการพัฒนางานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ยังถือเป็นนวัตกรรมสําคัญที่สร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการและพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์ ทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลผลิตและ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์อันจะนําไปสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ 
และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศในที่สุด ฐานความรู้จากการวิจัยจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา 
 คุรุสภาตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงจัดให้มีเวที 
ทางวิชาการสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยอย่างทั่วถึงในวงกว้าง 
สามารถนําผลงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์  
 ๒.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถานศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม
และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง
ในสถานศึกษา 
 ๒.๒  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผลงานนวัตกรรมต้นแบบของสถานศึกษา
ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 
 ๒.๓ เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผลงานนวัตกรรมต้นแบบของสถานศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพ 
เป็นแบบอย่างในการปรับประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 
 ๒.๔ เพ่ือยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา และสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม” 
 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้นําเสนอผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมต้นแบบของ
สถานศึกษาในเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียน 

๓. ลักษณะงานวิจัยและคุณสมบัติของผู้สง่ผลงานวิจัย 
๓.๑ ลักษณะงานวิจัย 
 ๑) ต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่แล้วประสบผลดีย่ิง 
 ๒) ไม่เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ 

 



- ๒ - 
 

๓.๒ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานวิจัย 
๓.๒.๑ ประเภทครู 
๑) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้เพื่ออนุญาตให้ปฏิบัติ

หน้าที่สอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
๒) เป็นงานวิจัยระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
๓) เป็นงานวิจัยด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือสาขาวิชา ดังน้ี 

  ๓.๑)  ภาษาไทย   ๓.๒)  คณิตศาสตร์ 
  ๓.๓)  วิทยาศาสตร์  ๓.๔)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๓.๕)  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๖)  ศิลปศึกษา 
  ๓.๗)  ภาษาต่างประเทศ  ๓.๘)  สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๓.๙)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓.๑๐) ด้านการศึกษาปฐมวัย 
  ๓.๑๑) ด้านการประถมศึกษา ๓.๑๒) ด้านการศึกษาพิเศษ 
  ๓.๑๓) ด้านการอาชีวศึกษา 

๓.๒.๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเอกสารอ่ืนที่คุรุสภาออกให้เพ่ือ

อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารสถานศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

๒) เป็นงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งนําไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒.๓ ประเภทผู้บริหารการศึกษา 
 ๑) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
 ๒) เป็นงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งนําไปใช้ในการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 ๓.๒.๔ ประเภทศึกษานิเทศก์ 
 ๑) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 ๒) เป็นงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งนําไปใช้ในการนิเทศการศึกษา แก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน

แล้วประสบผลดีย่ิงและเป็นความรู้ใหม่ 
 

๔. ประเภทรางวัลผลงานวิจัย  แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังน้ี 
 ๔.๑ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค 

๑) รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค มี ๓ ระดับ ได้แก่  
  ระดับดีเด่น ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร  
  ระดับดี   ได้รับเกียรติบัตร 
  ระดับชมเชย ได้รับเกียรติบัตร 

๒) ผลงานวิจัยระดับดีเด่นและระดับดี จะต้องนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๙ เพ่ือรับการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการคัดสรร
ผลงานวิจัยให้เป็น “ผลงานวิจัยระดับประเทศ” ต่อไป 

๓) ผลงานวิจัยระดับชมเชย จะต้องนําเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ (Poster Presentation) 
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๙ 

๔) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคทุกระดับไม่จํากัดจํานวน ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานวิจัยระดับภูมิภาคท่ีคุรุสภากําหนด 
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๔.๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ 
๑) รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย  

ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
๒) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับประเทศทุกระดับไม่จํากัดจํานวน ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ

ผลงานวิจัยระดับประเทศที่คุรุสภากําหนด 

๕. การจําแนกจังหวัดในแต่ละภูมิภาค 
 

กรุงเทพมหานคร/ 
ภาคตะวันออก  

(๘ จังหวดั) 

กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว 

ภาคกลาง 
(๑๘ จังหวดั) 

กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี 
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 
อ่างทอง และอุทัยธานี  

ภาคเหนือ 
(๑๖ จังหวดั) 

กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์  
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์  

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(๒๐ จังหวดั) 

กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี 
อุบลราชธานี และบึงกาฬ 

ภาคใต้ 
(๑๕ จังหวดั) 

กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต 
ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี  

๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย 
 คณะกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๙ ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณา
คัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๙ ดังน้ี 
 ๖.๑ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” 

๑) การพิจารณาคุณภาพเล่มผลงานวิจัย พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จํานวน ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย 
  ๑.๑)  ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย  ๑.๒)  ระเบียบวิธีวิจัย 
  ๑.๓)  คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย ๑.๔)  คุณภาพของรายงานวิจัย 

๒) กําหนดนํ้าหนักองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัยเท่ากับ ๑๐ และผลงานวิจัยมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 
๕๐ คะแนน ประกอบด้วย 
  ๒.๑)  ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย   นํ้าหนักเท่ากับ  ๒  (๑๐ คะแนน) 
  ๒.๒)  ระเบียบวิธีวิจัย    นํ้าหนักเท่ากับ  ๓  (๑๕ คะแนน) 
  ๒.๓)  คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย นํ้าหนักเท่ากับ  ๓  (๑๕ คะแนน) 
  ๒.๔)  คุณภาพของรายงานวิจัย   นํ้าหนักเท่ากับ  ๒  (๑๐ คะแนน) 

ทุกองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย  ประกอบด้วยคุณภาพ ๕ ระดับ ดังน้ี 
  ระดับ ๑ หมายถึง  ผลงานวิจัยมคีุณภาพน้อยที่สุด 
  ระดับ ๒ หมายถึง  ผลงานวิจัยมคีุณภาพน้อย 
  ระดับ ๓ หมายถึง  ผลงานวิจัยมคีุณภาพปานกลาง 
  ระดับ ๔ หมายถึง  ผลงานวิจัยมคีุณภาพมาก 
  ระดับ ๕ หมายถึง  ผลงานวิจัยมคีุณภาพมากที่สุด 
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๓) ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรให้รับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” ต้องผ่านองค์ประกอบ
คุณภาพผลงานวิจัยทั้ง ๔ ด้าน โดยแต่ละด้านต้องผ่านเกณฑ์ต้ังแต่ ๖๐% ขึ้นไป 

๔) ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรให้รับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” มี ๓ ระดับ ได้แก่  
ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย ดังน้ี 

ระดับดีเด่น  หมายถึง   ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๔๒.๕๐ – ๕๐.๐๐ คะแนน  
ระดับดี  หมายถึง   ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๔๐.๐๐ – ๔๒.๔๙ คะแนน 
ระดับชมเชย  หมายถึง   ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๓๗.๕๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน 

 ๖.๒ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ “ผลงานวิจัยระดับประเทศ” 
 ผลงานวิจัยระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๙ จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๒ ส่วน ดังน้ี 

๑) คะแนนจากการประเมินเล่มผลงานวิจัย จํานวน ๗๐% (คะแนนที่ได้จากการประเมินในระดับ
ภูมิภาคโดยรวม) 

๒) คะแนนจากการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จํานวน ๓๐% 
๓) การพิจารณาคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในข้อ ๒) ข้างต้น พิจารณาจากองค์ประกอบ

คุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย  
  ๓.๑)  วิธีการนําเสนอผลงานวิจัย 
  ๓.๒)  เน้ือหาสาระในการนําเสนอผลงานวิจัย 
  ๓.๓)  สื่อและการใช้สื่อประกอบการนําเสนอผลงานวิจัย 
  ๓.๔)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔) กําหนดนํ้าหนักองค์ประกอบคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัยเท่ากับ ๑๐ และการนําเสนอผลงานวิจัย 
มีคะแนนเต็มเท่ากับ ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย 
  ๔.๑)  วิธีการนําเสนอ     นํ้าหนักเท่ากับ  ๕  (๑๕ คะแนน) 
  ๔.๒)  เน้ือหาสาระในการนําเสนอ   นํ้าหนักเท่ากับ  ๒  ( ๖  คะแนน) 
  ๔.๓)  สื่อและการใช้สื่อประกอบการนําเสนอ นํ้าหนักเท่ากับ  ๑  ( ๓  คะแนน) 
  ๔.๔)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    นํ้าหนักเท่ากับ  ๒  ( ๖  คะแนน) 

ทุกองค์ประกอบคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วยคุณภาพ ๓ ระดับ  ดังน้ี 
  ระดับ ๑ หมายถึง การนําเสนอผลงานวิจัยมีคุณภาพน้อย 

  ระดับ ๒ หมายถึง การนําเสนอผลงานวิจัยมีคุณภาพปานกลาง 
  ระดับ ๓ หมายถึง การนําเสนอผลงานวิจัยมีคุณภาพมาก 

๕) ผลงานวิจัยระดับประเทศ คือ ผลงานวิจัยที่มีคะแนนจากการประเมินตามข้อ ๖.๒ ข้อ ๑) และ ๒) 
รวมกัน ดังน้ี 
 ระดับดีเด่น หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคีะแนนระหว่าง ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คะแนน 
 ระดับดี หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคีะแนนระหว่าง ๘๔.๕๐ – ๘๙.๙๙   คะแนน
 ระดับชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคีะแนนระหว่าง ๘๐.๐๐ – ๘๔.๔๙  คะแนน 

๗. ข้อกําหนดการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย 
๗.๑ ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ทําแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
๗.๒ ต้องไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
๗.๓ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ/หรือเพ่ือการรับประเมินเพ่ือให้มี

หรือเลื่อนวิทยฐานะ ณ วันสิ้นสุดการรับสมัคร 
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๗.๔ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภามาก่อน เว้นแต่เป็นผลงานวิจัยที่ได้ 
มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย 

๗.๕ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน หากมีการร้องเรียนและสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะตัดสิทธ์ิ
การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร และการรับรางวัลใด ๆ หรือเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลไปแล้ว 

๗.๖ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่ทําเป็นทีม (ประเภททีมวิจัย)  
๗.๗ ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการคัดสรรต้องมีรายละเอียดของผลงานครบถ้วนตามแบบฟอร์มต่าง ๆ 

แนบท้ายประกาศ หากเกิดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของผู้ส่งผลงานวิจัย และทําให้ผู้ส่งผลงานวิจัยเสียสิทธ์ิ 
ที่จะได้รับใด ๆ คุรุสภาสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ 

๗.๘ ผู้ส่งผลงานวิจัยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรได้เพียงคนละ ๑ เรื่อง 
๗.๙ ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรร และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 

ของคุรุสภา จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา (Proceeding) ประจําปี ๒๕๕๙ 
คุรุสภาสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่ลงสื่อสิ่งพิมพ์ของคุรุสภา และบันทึกลงในฐานข้อมูลวิจัยทางเว็บไซต์ของคุรุสภา 

๗.๑๐ การตัดสินของคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพ่ือนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 
ถือเป็นที่ยุติ 

๘. การประกาศผลและการรบัรางวัลผลงานวิจัยของคุรสุภา 
๘.๑ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค 

๑) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” ทางเว็บไซต์ 
ของคุรุสภาที่ www.ksp.or.th ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และรับรางวัลในวันประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 
ประจําปี ๒๕๕๙  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

๒) ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านการประกาศผลในข้อ ๑) ข้างต้น ให้ย่ืนคําคัดค้านภายใน ๑๐ วันทําการ  
นับแต่วันที่มีการประกาศผล ดังน้ี 

๒.๑) การคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือ ระบุเหตุของการคัดค้านย่ืนต่อประธานกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย 
๒.๒) คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย พิจารณาคําคัดค้านและประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วันทําการ 

 ๘.๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ  
๑) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัยระดับประเทศ ภายใน ๖๐ วัน  

นับจากการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
๒) รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ จะเข้ารับรางวัลในงานวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะแจ้ง 

ให้ทราบภายหลัง 

๙. การสง่เอกสาร  
๙.๑ แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัย จํานวน ๑ แผ่น ดังน้ี (ไม่ต้องเย็บรวมกับเล่มรายงานวิจัย) 

 ๑) ผลงานวิจัยครู  ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๑ 
 ๒) ผลงานวิจัยผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๒ 
 ๓) ผลงานวิจัยผู้บริหารการศึกษา  ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๓ 
 ๔) ผลงานวิจัยศึกษานิเทศก์   ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๔ 
 ๙.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ จํานวน ๑ แผ่น (ไม่ต้องเย็บรวมกับ
เล่มรายงานวิจัย)  
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๙.๓ รายงานการวิจัยฉบับเต็ม ต้องเย็บเล่มปิดสัน ให้เรียบร้อยซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อการนําเสนอ
ผลงานวิจัยครบตามแบบ วจ.๒ แนบท้ายประกาศ จํานวน ๓ ชุด ประกอบด้วย เนื้อหาการนําเสนอ ต้ังแต่ข้อที่ ๓ - ๒๐ 
ไม่เกินจํานวน ๕๐ หน้ากระดาษ A๔ หากเกินจํานวนหน้าที่กําหนดและไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย จะไม่ได้รับ 
การพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย ฯ โดยมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ดังน้ี 

๑) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๓ ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt  
๒) ใช้กระดาษขนาด A ๔ พิมพ์แบบแนวต้ัง (portrait)  
๓) ต้ังค่าหน้ากระดาษขอบบน ๑ น้ิว ขอบล่าง ๑ น้ิว ขอบซ้าย ๑.๒๕ น้ิว และขอบขวา ๑ น้ิว 

๙.๔ บันทึกรายงานการวิจัยตามข้อ ๙.๓ ลงในแผ่น CD จํานวน ๑ แผ่น 
๙.๕ เอกสารที่จัดส่งต้องครบถ้วนทุกรายการตามที่ระบุในข้อ ๙.๑ – ๙.๔ มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสาร 

ไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย 
๙.๖ เอกสารที่ส่งข้างต้นทั้งหมด สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธ์ิไม่จัดส่งคืน 

๑๐. สถานทีส่ง่ผลงานวิจัย/ระยะเวลาส่งผลงานวิจัย 
 

๑๐.๑ ส่งผลงานวิจัยด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ดังน้ี 
ด้วยตนเอง    สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ   

ช้ัน ๒ อาคาร ๒  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๖๖ 
 

ทางไปรษณีย์    สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  
สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ 
๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
(วงเล็บมุมซองด้านขวาบน  “ส่งผลงานวิจัยของคุรสุภา ประจําปี ๒๕๕๙”) 

 

๑๐.๒ หมดเขตส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ สําหรับการส่ง 
ผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๑๐.๓ ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการคัดสรรได้ต้ังแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ 
ของคุรุสภาที่ www.ksp.or.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
(นายพลสัณห์  โพธ์ิศรีทอง) 

ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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รายละเอียดหวัข้อการนาํเสนอผลงานวิจัยของผูป้ระกอบวิชาชพีทางการศึกษา 
 

คําชี้แจง ให้ผู้วิจัยนําเสนอรายละเอียดของผลงานการวิจัย โดยมีหัวข้อการนาํเสนอครบทุกหวัข้อตามที่กําหนด  
ต้ังแต่รายการที่ ๓ - ๒๐ ทั้งหมดมีความยาวไม่เกินจํานวน ๕๐ หน้ากระดาษ A๔ เท่านัน้ 

 

รายการ คําอธิบาย 

๑. ปก 
- ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย  
- ระบุชื่อ - สกุล และตําแหน่งผู้วิจัย 
- ระบุสถานท่ีปฏิบัติงาน 

๒. สารบัญ ระบุรายการและเลขหน้าของหัวข้อการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีปรากฏในเล่มรายงานวิจัย 

๓. บทคัดย่อ 

- ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย 
- ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย 
- ระบุตําแหน่งปัจจุบันของผู้วิจัย 
- ระบุการศึกษาสูงสุดของผู้วิจัย 
- ระบุสถานท่ีติดต่อ/โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail (ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
- ระบุปีท่ีทําวิจัยเสร็จและช่วงเวลาท่ีทําวิจัย (เป็นงานวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 
- เนื้อหาบทคัดย่อ ระบุข้อความเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร/ 
กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา เคร่ืองมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ (ถ้ามี) การวิเคราะห์
ข้อมูล และผลการวิจัย 

๔. หลักการความเป็นมา และ
ความสําคัญของปัญหา 

ระบุเหตุผลท่ีมาของปัญหาวิจัย ความจําเป็นและความสําคัญของเรื่องท่ีทําการวิจัยให้มี
รายละเอียดพอสังเขป 

๕. แนวคิด/ทฤษฎี ระบุแนวคิด/ทฤษฎี ท่ีนํามากําหนดหรือสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  

๖. กรอบแนวคิดการวิจัย เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 

๗. วัตถุประสงค์การวิจัย ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย 

๘. สมมติฐานการวิจัย ระบุสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

๙. ตัวแปรและนิยามตัวแปร ระบุตัวแปรและนิยามตัวแปรท่ีสําคัญ 

๑๐. ประชากร ระบุจํานวน/รายละเอียดของประชากร 

๑๑. กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา ระบุกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษาและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา 

๑๒. เครื่องมือวิจัย ระบุข้ันตอนการสร้าง/การตรวจสอบเคร่ืองมือ และระบุประเภทของเคร่ืองมือวิจัย เช่น   
แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

๑๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุข้ันตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 

๑๔. การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณต้องระบุสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

๑๕. ผลการวิจัย ระบุหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมายของผลท่ีวิเคราะห์แล้ว/วิเคราะห์
ความสําคัญของผลการวิจัย หรือเป็นการใช้ผลการวิจัย  

๑๖. การอภิปรายผล  ระบุการนําผลการวิจัยต่างๆที่ได้มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอดีต 
รวมท้ังเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่าง ๆ 

๑๗. ข้อเสนอแนะ  ระบุข้อเสนอแนะท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากข้อค้นพบของการวิจัย ผลกระทบท่ีเกิดจากการวิจัย 

๑๘. การนําผลการวิจัยไปใช ้ ระบุการนําผลไปใช้ในทางปฏิบัติ (การพัฒนา/แก้ปัญหา) และการนําไปใช้ในทางวิชาการ 

๑๙. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ระบุรายการท่ีอ้างอิงท้ังภายในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีใช้หรือปรากฏในเล่มรายงานวิจัย 

๒๐. ภาคผนวก ระบุตัวอย่างเคร่ืองมือ/นวัตกรรม/หลักฐานในการดําเนินการ 

แบบ วจ. ๒ 



- ๘ - 
 

แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยคร ู 
 

ภูมิภาค  (  ) กรุงเทพมหานคร  (  ) ภาคกลาง (  ) ภาคเหนือ          
 (  ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (  ) ภาคใต้ (  ) ภาคตะวันออก    
ระดับ          การศึกษาปฐมวัย            การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              อุดมศึกษาทีตํ่่ากว่าปริญญาตรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือสาขาวิชา 

(  ) ภาษาไทย        (  ) คณิตศาสตร์   (  ) วิทยาศาสตร์     
(  ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   (  ) ศลิปศึกษา      (  ) สขุศึกษาและพลศึกษา 
(  ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี    (  ) ภาษาต่างประเทศ   (  ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(  ) ด้านการศึกษาปฐมวัย   (  ) ด้านการประถมศึกษา (  ) ด้านการศึกษาพิเศษ 
(  ) ด้านการอาชีวศึกษา 

สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือขา่ยวิชาชพีที่ทา่นเป็นสมาชิก ( ถ้ามรีะบุ) 
ช่ือสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย  ....................................................................จังหวัด.................................................. 
ชื่อผลงานวิจัย(ภาษาไทย)   .………………………………………………………………………………………………………….………..….… 
ชื่อผลงานวิจัย(ภาษาอังกฤษ)   .………………………………………………………………………………………………………….……….… 
ปีที่ทําวิจัยแลว้เสร็จ  ..............................................................  

  เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
  เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 
  เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี.............................................................................................................................. 
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง) ………………………….…………......................อายุ ………....ปี  วิทยฐานะ……………………….......... 
ประสบการณก์ารสอน .................ปี  ระดับช่วงชัน้ทีส่อน……..………กลุ่มสาระการเรียนรู…้……………………............ 
สังกัด    สพป. จังหวัด...................... เขต.....  สพม. จังหวัด...................... เขต.....  สอศ.  สช. 
  กทม.  อปท.  ตชด.  อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................... 
สถานทีท่ํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….………………………………… 
เลขที…่………….………หมู่…………………………..  ซอย……………………………….ถนน………………………………..……………… 
แขวง/ตําบล………………………………..…..……………….….เขต/อําเภอ……………………………..…………….…….…………….... 
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย์………………………………………………..………….... 
โทรศัพท…์…………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที…่……………………………………..………… E-mail  : …………………………….…………………..………………. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน หากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ 
และเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว 
 

       (ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวจิัย 
                                                 (                                             ) 
                   วันที่ส่งผลงาน…………………………………………………………….. 
 

แบบ วจ.๑/๑  

หมายเหตุ กรุณากรอกขอ้มูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่าน้ัน 



- ๙ - 
 

 
แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
ภูมิภาค  (   ) กรุงเทพมหานคร  (   ) ภาคกลาง (   ) ภาคเหนือ          
 (   ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (   ) ภาคใต้ (   ) ภาคตะวันออก    
สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือขา่ยวิชาชพีที่ทา่นเป็นสมาชิก ( ถ้ามรีะบุ) 
ช่ือสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย  ....................................................................จังหวัด.................................................. 
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย)   .……………………………………………………………………………………………………….………..….… 
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………………………………………………………………………….……….… 
ปีที่ทําวิจัยแลว้เสร็จ  ..............................................................  

  เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
  เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 
  เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี.............................................................................................................................. 
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี   
วิทยฐานะ……………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์การบริหาร..........................ปี   
สังกัด    สพป. จังหวัด...................... เขต.....  สพม. จังหวัด...................... เขต.....  สอศ.  สช. 
  กทม.  อปท.  ตชด.  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................ 
สถานทีท่ํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….………………………………… 
เลขที…่………….………หมู่…………………………..ซอย……………………………….ถนน…………..……………………..……………… 
แขวง/ตําบล………………………………..…..………….…….….เขต/อําเภอ…………………………………………...…….…………….... 
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย์………………………………………………..………….... 
โทรศัพท…์…………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที…่……………………………………..………… E-mail  : …………………………….…………………..………………. 
  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน หากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ 
และเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว 
 
             ลงชื่อ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย  
                                              (                                             ) 

                       วันที่ส่งผลงาน……………………………….…………………………………. 

 
หมายเหตุ กรุณากรอกขอ้มูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น 

แบบ วจ. ๑/๒   



- ๑๐ - 
 

แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยผูบ้ริหารการศึกษา 
 

ภูมิภาค  (   ) กรุงเทพมหานคร  (   ) ภาคกลาง (   ) ภาคเหนือ          
 (   ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (   ) ภาคใต้ (   ) ภาคตะวันออก    
 

สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือขา่ยวิชาชพีที่ทา่นเป็นสมาชิก ( ถ้ามรีะบุ) 
ช่ือสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย  ....................................................................จังหวัด.................................................. 
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย)   .……………………………………………………………………………………………………….………..….… 
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………………………………………………………………………….……….… 
ปีที่ทําวิจัยแลว้เสร็จ  ..............................................................  

  เป็นผลงานวิจัยทีไ่ม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
  เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 
  เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี.............................................................................................................................. 
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี   
วิทยฐานะ…………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์การบริหาร.............................ปี    
สังกัด    สพป. จังหวัด...................... เขต.....  สพม. จังหวัด...................... เขต.....  สอศ.  สช. 
  กทม.  อปท.  ตชด.  อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................... 
สถานทีท่ํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….………………………………… 
เลขที…่………….………หมู่…………………………..ซอย……………………………….ถนน………………………..………..……………… 
แขวง/ตําบล…………….…………………..…..……………….….เขต/อําเภอ……………….………………………….….……………….... 
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย์………………………………………………..………….... 
โทรศัพท…์…………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที…่……………………………………..………… E-mail  : …………………………….…………………..………………. 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน หากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ 
และเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว 
 

(ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย 
                                      (                                             ) 

             วันที่ส่งผลงาน…………………………………………………………….. 
 

หมายเหตุ กรุณากรอกขอ้มูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น 

แบบ วจ. ๑/๓   



- ๑๑ - 
 

แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยศกึษานิเทศก์ 
 

ภูมิภาค  (   ) กรุงเทพมหานคร  (   ) ภาคกลาง (   ) ภาคเหนือ          
 (   ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (   ) ภาคใต้ (   ) ภาคตะวันออก    
 

สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือขา่ยวิชาชพีที่ทา่นเป็นสมาชิก ( ถ้ามรีะบุ) 
ช่ือสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย  ....................................................................จังหวัด.................................................. 
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย)   .……………………………………………………………………………………………………….………..….… 
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………………………………………………………………………….……….… 
ปีที่ทําวิจัยแลว้เสร็จ  ..............................................................  

  เป็นผลงานวิจัยทีไ่ม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
  เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 
  เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี.............................................................................................................................. 
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี   
วิทยฐานะ…………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์ในตําแหน่ง............................ปี    
สังกัด    สพป. จังหวัด...................... เขต.....  สพม. จังหวัด...................... เขต.....  สอศ.  สช. 
  กทม.  อปท.  ตชด.  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................ 
สถานทีท่ํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….………………………………… 
เลขที…่………….………หมู่………………………….ซอย……………………………….ถนน…………………………………..……………… 
แขวง/ตําบล………………………….……..…..……………….….เขต/อําเภอ…………..……………………………….…….…………….... 
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย์………………………………………………..………….... 
โทรศัพท…์…………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที…่……………………………………..………… E-mail  : …………………………….…………………..………………. 
  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน หากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ 
และเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว 
 

(ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย 
                                        (                                             ) 

             วันที่ส่งผลงาน…………………………………………………………….. 
 

หมายเหตุ กรุณากรอกขอ้มูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น 

 

แบบ วจ. ๑/๔  


