ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ประจําปี ๒๕๕๙
เรื่อง “การวิจยั นวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

*********************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
“การวิจัย” นอกจากจะเป็นฐานในการพัฒนางานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามที่ บัญ ญัติไว้
ในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ยังถือเป็นนวัตกรรมสําคัญที่สร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการและพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์ ทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลผลิตและ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์อันจะนําไปสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ
และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในที่สุด ฐานความรู้จากการวิจัยจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา
คุรุสภาตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงจัดให้มีเวที
ทางวิชาการสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยอย่างทั่วถึงในวงกว้าง
สามารถนําผลงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถานศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม
และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผลงานนวัตกรรมต้นแบบของสถานศึกษา
ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
๒.๓ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผลงานนวัตกรรมต้นแบบของสถานศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพ
เป็นแบบอย่างในการปรับประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
๒.๔ เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา และสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้นําเสนอผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมต้นแบบของ
สถานศึกษาในเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียน
๓. ลักษณะงานวิจัยและคุณสมบัติของผู้สง่ ผลงานวิจัย
๓.๑ ลักษณะงานวิจัย
๑) ต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่แล้วประสบผลดียิ่ง
๒) ไม่เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ

-๒๓.๒ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานวิจัย
๓.๒.๑ ประเภทครู
๑) เป็นผู้ที่มีใ บอนุญ าตประกอบวิช าชีพครู หรือเอกสารอื่น ที่คุรุส ภาออกให้เ พื่ออนุญ าตให้ปฏิบัติ
หน้าที่สอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
๒) เป็นงานวิจัยระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
๓) เป็นงานวิจัยด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือสาขาวิชา ดังนี้
๓.๑) ภาษาไทย
๓.๒) คณิตศาสตร์
๓.๓) วิทยาศาสตร์
๓.๔) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓.๕) สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๖) ศิลปศึกษา
๓.๘) สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๗) ภาษาต่างประเทศ
๓.๙) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑๐) ด้านการศึกษาปฐมวัย
๓.๑๑) ด้านการประถมศึกษา
๓.๑๒) ด้านการศึกษาพิเศษ
๓.๑๓) ด้านการอาชีวศึกษา
๓.๒.๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
๑) เป็นผู้ที่ มี ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พผู้บริ หารสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นที่คุ รุสภาออกให้เพื่อ
อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารสถานศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
๒) เป็นงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งนําไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๓.๒.๓ ประเภทผู้บริหารการศึกษา
๑) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา
๒) เป็นงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งนําไปใช้ในการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๓.๒.๔ ประเภทศึกษานิเทศก์
๑) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งศึกษานิเทศก์
๒) เป็นงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งนําไปใช้ในการนิเทศการศึกษา แก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
แล้วประสบผลดียิ่งและเป็นความรู้ใหม่
๔. ประเภทรางวัลผลงานวิจยั แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๔.๑ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
๑) รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค มี ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับดีเด่น
ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ระดับดี
ได้รับเกียรติบัตร
ระดับชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๒) ผลงานวิจัยระดับดีเด่นและระดับดี จะต้องนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุ สภา ประจําปี ๒๕๕๙ เพื่ อรับการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการคัดสรร
ผลงานวิจัยให้เป็น “ผลงานวิจัยระดับประเทศ” ต่อไป
๓) ผลงานวิจัยระดับชมเชย จะต้องนําเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ (Poster Presentation)
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๙
๔) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคทุกระดับไม่จํากัดจํานวน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานวิจัยระดับภูมิภาคที่คุรุสภากําหนด

-๓๔.๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ
๑) รางวั ล ผลงานวิ จั ย ระดั บ ประเทศ มี ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ดี เ ด่ น ระดั บ ดี และระดั บ ชมเชย
ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๒) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับประเทศทุกระดับไม่จํากัดจํานวน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานวิจัยระดับประเทศที่คุรุสภากําหนด
๕. การจําแนกจังหวัดในแต่ละภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร/
ภาคตะวันออก
(๘ จังหวัด)

กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

กาญจนบุรี ชั ย นาท นครนายก นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพชรบุ รี
ราชบุ รี ลพบุ รี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร สระบุ รี สิ ง ห์ บุ รี สุ พ รรณบุ รี
อ่างทอง และอุทัยธานี
กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ภาคเหนือ
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์
(๑๖ จังหวัด)
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี
อุบลราชธานี และบึงกาฬ
(๒๐ จังหวัด)
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต
ภาคใต้
ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
(๑๕ จังหวัด)

ภาคกลาง
(๑๘ จังหวัด)

๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย
คณะกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๙ ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณา
คัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๙ ดังนี้
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) กําหนดน้ําหนักองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัยเท่ากับ ๑๐ และผลงานวิจัยมีคะแนนเต็ม เท่ากับ
๕๐ คะแนน ประกอบด้วย
๒.๑) ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย
น้ําหนักเท่ากับ ๒ (๑๐ คะแนน)
๒.๒) ระเบียบวิธีวิจัย
น้ําหนักเท่ากับ ๓ (๑๕ คะแนน)
๒.๓) คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย น้ําหนักเท่ากับ ๓ (๑๕ คะแนน)
๒.๔) คุณภาพของรายงานวิจัย
น้ําหนักเท่ากับ ๒ (๑๐ คะแนน)
ทุกองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย ประกอบด้วยคุณภาพ ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๑ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคุณภาพน้อยที่สุด
ระดับ ๒ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคุณภาพน้อย
ระดับ ๓ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคุณภาพปานกลาง
ระดับ ๔ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคุณภาพมาก
ระดับ ๕ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคุณภาพมากที่สุด

-๔๓) ผลงานวิ จัยที่ได้ รับการคัดสรรให้รับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับภู มิภาค” ต้องผ่านองค์ประกอบ
คุณภาพผลงานวิจัยทั้ง ๔ ด้าน โดยแต่ละด้านต้องผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖๐% ขึ้นไป
๔) ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด สรรให้ รั บ รางวั ล “ผลงานวิ จั ย ระดั บ ภู มิ ภ าค” มี ๓ ระดั บ ได้ แ ก่
ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย ดังนี้
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 ดังนี้
๑) คะแนนจากการประเมินเล่มผลงานวิ จัย จํานวน ๗๐% (คะแนนที่ ได้จากการประเมินในระดับ
ภูมิภาคโดยรวม)
๒) คะแนนจากการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จํานวน ๓๐%
๓) การพิจารณาคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในข้อ ๒) ข้างต้น พิจารณาจากองค์ประกอบ
คุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๓.๑) วิธีการนําเสนอผลงานวิจัย
๓.๒) เนื้อหาสาระในการนําเสนอผลงานวิจัย
๓.๓) สื่อและการใช้สื่อประกอบการนําเสนอผลงานวิจัย
๓.๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔) กําหนดน้ําหนักองค์ประกอบคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัยเท่ากับ ๑๐ และการนําเสนอผลงานวิจัย
มีคะแนนเต็มเท่ากับ ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
๔.๑) วิธีการนําเสนอ
น้ําหนักเท่ากับ ๕ (๑๕ คะแนน)
๔.๒) เนื้อหาสาระในการนําเสนอ
น้ําหนักเท่ากับ ๒ ( ๖ คะแนน)
๔.๓) สื่อและการใช้สื่อประกอบการนําเสนอ
น้ําหนักเท่ากับ ๑ ( ๓ คะแนน)
๔.๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น้ําหนักเท่ากับ ๒ ( ๖ คะแนน)
ทุกองค์ประกอบคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วยคุณภาพ ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๑
หมายถึง การนําเสนอผลงานวิจัยมีคุณภาพน้อย
ระดับ ๒
หมายถึง การนําเสนอผลงานวิจัยมีคุณภาพปานกลาง
ระดับ ๓
หมายถึง การนําเสนอผลงานวิจัยมีคุณภาพมาก
๕) ผลงานวิจัยระดับประเทศ คือ ผลงานวิจัยที่มีคะแนนจากการประเมินตามข้อ ๖.๒ ข้อ ๑) และ ๒)
รวมกัน ดังนี้
ระดับดีเด่น หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคี ะแนนระหว่าง ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คะแนน
ระดับดี
หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคี ะแนนระหว่าง ๘๔.๕๐ – ๘๙.๙๙ คะแนน
ระดับชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคี ะแนนระหว่าง ๘๐.๐๐ – ๘๔.๔๙ คะแนน
๗. ข้อกําหนดการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย
๗.๑ ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ทําแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
๗.๒ ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
๗.๓ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ/หรือเพื่อการรับประเมินเพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ณ วันสิ้นสุดการรับสมัคร

-๕๗.๔ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภามาก่อน เว้นแต่เป็นผลงานวิจัยที่ได้
มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย
๗.๕ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนและสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะตัดสิทธิ์
การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร และการรับรางวัลใด ๆ หรือเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลไปแล้ว
๗.๖ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่ทําเป็นทีม (ประเภททีมวิจัย)
๗.๗ ผลงานวิ จั ย ที่ ส่ ง เข้ า ร่ ว มการคั ด สรรต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของผลงานครบถ้ ว นตามแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ
แนบท้ายประกาศ หากเกิดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของผู้ส่งผลงานวิจัย และทําให้ผู้ส่งผลงานวิจัยเสียสิทธิ์
ที่จะได้รับใด ๆ คุรุสภาสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
๗.๘ ผู้ส่งผลงานวิจัยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรได้เพียงคนละ ๑ เรื่อง
๗.๙ ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรร และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)
ของคุรุสภา จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา (Proceeding) ประจําปี ๒๕๕๙
คุรุสภาสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ลงสื่อสิ่งพิมพ์ของคุรุสภา และบันทึกลงในฐานข้อมูลวิจัยทางเว็บไซต์ของคุรุสภา
๗.๑๐ การตัดสินของคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ถือเป็นที่ยุติ
๘. การประกาศผลและการรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรสุ ภา
๘.๑ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
๑) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” ทางเว็บไซต์
ของคุรุสภาที่ www.ksp.or.th ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และรับรางวัลในวันประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ประจําปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๒) ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านการประกาศผลในข้อ ๑) ข้างต้น ให้ยื่นคําคัดค้านภายใน ๑๐ วันทําการ
นับแต่วันที่มีการประกาศผล ดังนี้
๒.๑) การคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือ ระบุเหตุของการคัดค้านยื่นต่อประธานกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย
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. การส่งเอกสาร
๙.๑ แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัย จํานวน ๑ แผ่น ดังนี้ (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)

-๖๙.๓ รายงานการวิ จั ย ฉบั บ เต็ ม ต้ อ งเย็ บ เล่ ม ปิ ด สั น ให้ เ รี ย บร้ อ ยซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดหั ว ข้ อ การนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยครบตามแบบ วจ.๒ แนบท้ายประกาศ จํานวน ๓ ชุด ประกอบด้วย เนื้อหาการนําเสนอ ตั้งแต่ข้อที่ ๓ - ๒๐
ไม่เกินจํานวน ๕๐ หน้ากระดาษ A๔ หากเกินจํานวนหน้าที่กํา หนดและไม่เ ข้า เล่มให้เ รีย บร้อย จะไม่ได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย ฯ โดยมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ดังนี้
๑) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๓ ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt
๒) ใช้กระดาษขนาด A ๔ พิมพ์แบบแนวตั้ง (portrait)
๓) ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน ๑ นิ้ว ขอบล่าง ๑ นิ้ว ขอบซ้าย ๑.๒๕ นิ้ว และขอบขวา ๑ นิ้ว
๙.๔ บันทึกรายงานการวิจัยตามข้อ ๙.๓ ลงในแผ่น CD จํานวน ๑ แผ่น
๙.๕ เอกสารที่จัด ส่ง ต้อ งครบถ้ว นทุก รายการตามที่ร ะบุใ นข้อ ๙.๑ – ๙.๔ มิเ ช่น นั้น จะถือ ว่า เอกสาร
ไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย
๙.๖ เอกสารที่ส่งข้างต้นทั้งหมด สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งคืน
๑๐. สถานทีส่ ง่ ผลงานวิจัย/ระยะเวลาส่งผลงานวิจัย
๑๐.๑ ส่งผลงานวิจัยด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ดังนี้
สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ
ด้วยตนเอง
ชั้น ๒ อาคาร ๒ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๖๖
ทางไปรษณีย์ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ
๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
(วงเล็บมุมซองด้านขวาบน “ส่งผลงานวิจัยของคุรสุ ภา ประจําปี ๒๕๕๙”)
๑๐.๒ หมดเขตส่ งผลงานวิ จัยภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๙ ในวั นและเวลาราชการ สํ าหรั บการส่ ง
ผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๐.๓ ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการคัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์
ของคุรุสภาที่ www.ksp.or.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง)
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

-๗-

แบบ วจ. ๒

รายละเอียดหัวข้อการนําเสนอผลงานวิจยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คําชี้แจง ให้ผู้วิจัยนําเสนอรายละเอียดของผลงานการวิจัย โดยมีหัวข้อการนําเสนอครบทุกหัวข้อตามที่กําหนด
ตั้งแต่รายการที่ ๓ - ๒๐ ทั้งหมดมีความยาวไม่เกินจํานวน ๕๐ หน้ากระดาษ A๔ เท่านัน้
รายการ

คําอธิบาย

- ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย
๑. ปก
- ระบุชื่อ - สกุล และตําแหน่งผู้วิจัย
- ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน
๒. สารบัญ
ระบุรายการและเลขหน้าของหัวข้อการนําเสนอผลงานวิจัยที่ปรากฏในเล่มรายงานวิจัย
- ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย
- ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย
- ระบุตําแหน่งปัจจุบันของผู้วิจัย
- ระบุการศึกษาสูงสุดของผู้วิจัย
๓. บทคัดย่อ
- ระบุสถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail (ถ้ามี) ให้ชัดเจน
- ระบุปีที่ทําวิจัยเสร็จและช่วงเวลาที่ทําวิจัย (เป็นงานวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
- เนื้อหาบทคัดย่อ ระบุข้อความเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร/
กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ (ถ้ามี) การวิเคราะห์
ข้อมูล และผลการวิจัย
๔. หลักการความเป็นมา และ
ระบุเหตุผลที่มาของปัญหาวิจัย ความจําเป็นและความสําคัญของเรื่องที่ทําการวิจัยให้มี
ความสําคัญของปัญหา
รายละเอียดพอสังเขป
๕. แนวคิด/ทฤษฎี
ระบุแนวคิด/ทฤษฎี ที่นํามากําหนดหรือสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
๖. กรอบแนวคิดการวิจัย
เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
๗. วัตถุประสงค์การวิจัย
ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย
๘. สมมติฐานการวิจัย
ระบุสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
๙. ตัวแปรและนิยามตัวแปร
ระบุตัวแปรและนิยามตัวแปรที่สําคัญ
๑๐. ประชากร
ระบุจํานวน/รายละเอียดของประชากร
๑๑. กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา
ระบุกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษาและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา
๑๒. เครื่องมือวิจัย
ระบุขั้นตอนการสร้าง/การตรวจสอบเครื่องมือ และระบุประเภทของเครื่องมือวิจัย เช่น
แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
๑๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระบุขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
๑๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณต้องระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ระบุหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมายของผลที่วิเคราะห์แล้ว/วิเคราะห์
๑๕. ผลการวิจัย
ความสําคัญของผลการวิจัย หรือเป็นการใช้ผลการวิจัย
ระบุการนําผลการวิจัยต่างๆที่ได้มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอดีต
๑๖. การอภิปรายผล
รวมทั้งเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่าง ๆ
๑๗. ข้อเสนอแนะ
ระบุข้อเสนอแนะที่เป็นผลสืบเนื่องจากข้อค้นพบของการวิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย
๑๘. การนําผลการวิจัยไปใช้
ระบุการนําผลไปใช้ในทางปฏิบัติ (การพัฒนา/แก้ปัญหา) และการนําไปใช้ในทางวิชาการ
๑๙. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ระบุรายการที่อ้างอิงทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศที่ใช้หรือปรากฏในเล่มรายงานวิจัย
๒๐. ภาคผนวก
ระบุตัวอย่างเครื่องมือ/นวัตกรรม/หลักฐานในการดําเนินการ

-๘แบบ วจ.๑/๑
แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยครู
ภูมิภาค
( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคกลาง
( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต้
( ) ภาคตะวันออก
ระดับ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดมศึกษาทีต่ ่ํากว่าปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือสาขาวิชา
( ) ภาษาไทย
( ) คณิตศาสตร์
( ) วิทยาศาสตร์
( ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
( ) ศิลปศึกษา
( ) สุขศึกษาและพลศึกษา
( ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
( ) ภาษาต่างประเทศ ( ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( ) ด้านการศึกษาปฐมวัย
( ) ด้านการประถมศึกษา ( ) ด้านการศึกษาพิเศษ
( ) ด้านการอาชีวศึกษา
สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่ายวิชาชีพที่ทา่ นเป็นสมาชิก ( ถ้ามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ....................................................................จังหวัด..................................................
ชื่อผลงานวิจยั (ภาษาไทย) .………………………………………………………………………………………………………….………..….…
ชื่อผลงานวิจยั (ภาษาอังกฤษ) .………………………………………………………………………………………………………….……….…
ปีที่ทําวิจัยแล้วเสร็จ ..............................................................
เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..............................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง) ………………………….…………......................อายุ ………....ปี วิทยฐานะ………………………..........
ประสบการณ์การสอน .................ปี ระดับช่วงชัน้ ทีส่ อน……..………กลุ่มสาระการเรียนรู…้ ……………………............
สังกัด
สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต.....
สอศ.
สช.
กทม.
อปท.
ตชด.
อื่นๆ (ระบุ).........................................................
สถานทีท่ ํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….…………………………………
เลขที…่ ………….………หมู่………………………….. ซอย……………………………….ถนน………………………………..………………
แขวง/ตําบล………………………………..…..……………….….เขต/อําเภอ……………………………..…………….…….……………....
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………………..…………....
โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……
โทรศัพท์เคลื่อนที…่ ……………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..……………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ
และเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว
(ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย
(
)
วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..
หมายเหตุ

กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น

-๙แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยผูบ้ ริหารสถานศึกษา

แบบ วจ. ๑/๒

ภูมิภาค

( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคกลาง
( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต้
( ) ภาคตะวันออก
สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่ายวิชาชีพที่ทา่ นเป็นสมาชิก ( ถ้ามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ....................................................................จังหวัด..................................................
ชื่อผลงานวิจยั (ภาษาไทย) .……………………………………………………………………………………………………….………..….…
ชื่อผลงานวิจยั (ภาษาอังกฤษ) .……………………………………………………………………………………………………….……….…
ปีที่ทําวิจัยแล้วเสร็จ ..............................................................
เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..............................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี
วิทยฐานะ……………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์การบริหาร..........................ปี
สังกัด
สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต.....
สอศ.
สช.
กทม.
อปท.
ตชด.
อื่นๆ (ระบุ)........................................................
สถานทีท่ ํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….…………………………………
เลขที…่ ………….………หมู่…………………………..ซอย……………………………….ถนน…………..……………………..………………
แขวง/ตําบล………………………………..…..………….…….….เขต/อําเภอ…………………………………………...…….……………....
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………………..…………....
โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……
โทรศัพท์เคลื่อนที…่ ……………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..……………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ
และเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว
ลงชื่อ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย
(

)

วันที่ส่งผลงาน……………………………….………………………………….
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น

- ๑๐ แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยผูบ้ ริหารการศึกษา
ภูมิภาค

( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( ) ภาคกลาง
( ) ภาคใต้

แบบ วจ. ๑/๓

( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคตะวันออก

สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่ายวิชาชีพที่ทา่ นเป็นสมาชิก ( ถ้ามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ....................................................................จังหวัด..................................................
ชื่อผลงานวิจยั (ภาษาไทย) .……………………………………………………………………………………………………….………..….…
ชื่อผลงานวิจยั (ภาษาอังกฤษ) .……………………………………………………………………………………………………….……….…
ปีที่ทําวิจัยแล้วเสร็จ ..............................................................
เป็นผลงานวิจัยทีไ่ ม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..............................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี
วิทยฐานะ…………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์การบริหาร.............................ปี
สังกัด
สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต.....
สอศ.
สช.
กทม.
อปท.
ตชด.
อื่นๆ (ระบุ) ......................................................
สถานทีท่ ํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….…………………………………
เลขที…่ ………….………หมู่…………………………..ซอย……………………………….ถนน………………………..………..………………
แขวง/ตําบล…………….…………………..…..……………….….เขต/อําเภอ……………….………………………….….………………....
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………………..…………....
โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……
โทรศัพท์เคลื่อนที…่ ……………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..……………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ
และเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว
(ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย
(

)

วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น

- ๑๑ แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยศึกษานิเทศก์
ภูมิภาค

( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( ) ภาคกลาง
( ) ภาคใต้

แบบ วจ. ๑/๔

( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคตะวันออก

สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่ายวิชาชีพที่ทา่ นเป็นสมาชิก ( ถ้ามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ....................................................................จังหวัด..................................................
ชื่อผลงานวิจยั (ภาษาไทย) .……………………………………………………………………………………………………….………..….…
ชื่อผลงานวิจยั (ภาษาอังกฤษ) .……………………………………………………………………………………………………….……….…
ปีที่ทําวิจัยแล้วเสร็จ ..............................................................
เป็นผลงานวิจัยทีไ่ ม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา
เป็นผลงานวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาซึ่งยังไม่ได้รับรางวัล แต่มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..............................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี
วิทยฐานะ…………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์ในตําแหน่ง............................ปี
สังกัด
สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต.....
สอศ.
สช.
กทม.
อปท.
ตชด.
อื่นๆ (ระบุ)........................................................
สถานทีท่ ํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….…………………………………
เลขที…่ ………….………หมู่………………………….ซอย……………………………….ถนน…………………………………..………………
แขวง/ตําบล………………………….……..…..……………….….เขต/อําเภอ…………..……………………………….…….……………....
จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………………..…………....
โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……
โทรศัพท์เคลื่อนที…่ ……………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..……………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ส่งประกอบการคัดสรร
ผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบ
หรือมีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ
และเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว
(ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย
(

)

วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น

