
 
 

 

 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

------------------------------ 
 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพและ   
ผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
                  1.  ขอบเขตการวิจัย 
 1.1  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในประเทศไทยกับต่างประเทศ  
  1.2  การพัฒนาต้นแบบการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
  1.3  การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ รูปแบบใหม่ของ สกสค. ในอนาคต 

                  2.  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและองค์กรได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
  2. ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. สามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
รูปแบบการจัดสวัสดิการ 

                  3.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน   

    3.1  เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนที่ก าลังปฏิบัติงาน           
ด้านการศึกษา 

                      3.2  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัยส าหรับโครงการวิจัยอื่นที่สิ้นสุดระยะเวลา
ด าเนินการวิจัยแล้ว 
  

 4.  มูลค่าทุนอุดหนุน   
 4.1 ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท  
                      4.2  ระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติให้ได้รับทุน                     

 5.  การสมัครขอรับทุนอุดหนุน 
 ผู้ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุน สามารถส่งแบบการเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1)    
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่ www.otep.go.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย ดังนี้ 
 5.1  จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ที่เป็นภาษาไทยโดยใช้ตัวพิมพ์ 
ไทยสารบรรณ (Th SarabunPSK) ขนาด 16 พอยท์ ตามแบบการเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1)  
จ านวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ 
  

http://www.otep.go.th/
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 5.2  ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. จะรับแบบการเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1) 
ที่ประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2557 เท่านั้น หากพบว่าเอกสารที่น าส่งมีรายละเอียดไม่
ครบถ้วนตามเงื่อนไข และน าส่งเกินวันดังกล่าว จะถือว่าเป็นโมฆะและขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแบบการเสนอ
โครงการวิจัย (แบบวิจัย 1) คืน 
 5.3  ต้องมีหนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) 1 ฉบับ ต่อ 1 ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
 

  เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 
              ส านักงานคณะกรรมการ สกสค.  
                                    128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต 
                                    เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   
 

 สามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อขอรับทุนด้วยตนเองได้ที่ ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300 โทร. 0 2282 4198  โทรสาร 0 2282 4198 ภายในวันที ่31 มกราคม 2557 เวลา 16.30 น. 
เท่านั้น 
                     

 6.  การพิจารณาจัดสรรทุน คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย จะพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จาก 
 6.1  ความเป็นไปได้ แนวคิด หลักการและเหตุผล และความถูกต้องของวิธีการวิจัย
ตามท่ีได้เสนอในโครงการขอรับทุน 
 6.2  ข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้ในการศึกษา 
 6.3  การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
 6.4  ผลการพิจารณากลั่นกรองและการตัดสินของคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุน     
การวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ถือเป็นทีส่ิ้นสุด                        

7.  การรับทุน 
 7.1  เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องท าสัญญากับส านักงานคณะกรรมการ 
สกสค.  ตามแบบท่ีก าหนด 
 7.2   การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามข้อเสนอโครงการวิจัย  
(Proposal) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้ได้รับทุนเสนอขออนุมัติไปยังส านักงานคณะกรรมการ สกสค. และต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
 7.3  ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถท าการวิจัยต่อไปได้ หรือไม่อาจท าการวิจัยให้แล้ว
เสร็จได ้และประสงค์จะขอยุติการวิจัยตามโครงการวิจัยนั้น ให้ผู้ได้รับทุนยื่นค าร้องท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
สกสค. โดยผู้วิจัยต้องชดใช้ทุนวิจัยทั้งหมดคืน ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
 7.4  ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้ทุนอุดหนุน   
การวิจัย ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามท่ีก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย 
(Proposal) ที่ได้รับอนุมัติ 
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 8.  การจัดส่งรายงานการวิจัย   
 8.1  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้ผู้วิจัยจัดส่งรายงาน “ฉบับร่าง” จ านวน 2 ชุด พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล จ านวน 1 แผ่น ให้คณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ 
สกสค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 8.2   ผู้วิจัยต้องส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
จ านวน 2 แผ่น ที่บันทึกผลงานวิจัยให้ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
ความเห็นชอบตามข้อ 8.1 
 8.3  กรณีคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีมติให้แก้ไขงานวิจัยฉบับร่างเป็นประการใด 
ผู้วิจัยต้องด าเนนิการให้แล้วเสร็จและเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้ผู้วิจัยด าเนินการตามข้อ 8.2 

 9.  การจ่ายเงินทุนอุดหนุน 
     ส านักงานคณะกรรมการ สกสค.  จะจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเป็น 3 งวด ดังนี้ 
     งวดที่ 1  จ านวนร้อยละยี่สิบของเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับ  จะจ่ายให้หลังจากไดน้ าเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ต่อคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการ สกสค.  และลงนามในสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว 
 งวดที่ 2  จ านวนร้อยละสี่สิบของเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับ เมื่อน าเสนอเอกสารการวิจัย 
บทที่ 1 – 3 (บทน า, ทบทวนวรรณกรรม, ระเบียบวิธีการวิจัย) พร้อมเครื่องมือวิจัย ต่อคณะกรรมการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. แล้ว 
  งวดที่  3  จ านวนร้อยละสี่สิบของเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับ  เมื่อส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และน าเสนอผลการวิจัยตามข้อ 8.2 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. แล้ว 

 10. การแจ้งผลการพิจารณา 
                        ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง www.otep.go.th                            

  11. ส านักงานคณะกรรมการ สกสค.  เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยตามประกาศนี้   
 

ประกาศ  ณ  วันที่    23   ธันวาคม  2556 
 

 
 

 
 

(นายสมศักดิ์  ตาไชย) 
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.               

 
 
 
 
 



 
 

 

                         แบบการเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………… 
 (ภาษาอังกฤษ)  …………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 1 : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
1. ค าส าคัญ (Keywords) ที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือก หรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อ
เรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้ 

2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย แสดงให้เห็นถึงความส าคัญท่ีจ าเป็นต้องท า
การวิจัยเรื่องนี้ 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียง
ตามล าดับความส าคัญเป็นข้อ ๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความส าคัญ และท่ีมาของปัญหาการวิจัย 

4. ขอบเขตของการวิจัย ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ            
ที่เชื่อมโยง กับปัญหาที่จะท าการวิจัยแต่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์  
ของโครงการวิจัยได้ 

5. ทฤษฎี สมมติฐาน และหรือกรอบแนวคิดของการวิจัย แสดงทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
สมมติฐาน และหรือกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับเรื่องที่ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

6. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง ระบุเนื้อหาโดย
สรุปของเอกสารที่เก่ียวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผลที่เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องโดยบรรยายให้เชื่อมโยงกับประเด็นที่จะท าการวิจัย และควรมีการทบทวนวรรณกรรมทั้งงานวิจัย
ต่างประเทศ และงานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยของตนเองและทีมงาน  

7. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล 
8. ระเบียบวิธีวิจัย อธิบายถึงข้ันตอนวิธีด าเนินการวิจัยในเรื่องต่อไปนี้ให้ชัดเจน 

8.1 ประชากร ระบุลักษณะและจ านวนของประชากรที่ใช้ในการวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง 
ระบุถึงขนาดและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบุชนิด และวิธีการสร้างเครื่องมือ พร้อมทั้งระบุวิธีการ
หาคุณภาพของเครื่องมือด้วย 

8.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุขั้นตอนวิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของตัวแปร และสมมติฐาน (ถ้ามี) 
9. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระบุระยะเวลาที่

ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ และแสดงแผนการด าเนินงานโดยระบุถึงกิจกรรม และ
ระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด 
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10. งบประมาณของโครงการ  แสดงรายละเอียดของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ
วิจัยจ าแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

10.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ได้แก่ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ค่าจ้างเก็บข้อมูล ฯลฯ 
10.2 หมวดค่าใช้สอย ได้แก่ ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าไปรษณีย์โทรเลข  

ค่าโทรศัพท์ ค่าเข้าปกเย็บเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฯลฯ 
10.3 หมวดค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าท าการนอกเวลาฯลฯ 
10.4 หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สารเคมี กระดาษ     

แผ่นป้าย หมึกพิมพ์ เหล็ก ลวดเชื่อม วัตถุดิบทดลองการผลิต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นต้น 
10.5 หมวดค่าครุภัณฑ์ ไม่สนับสนุนให้ขอจัดซื้อจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ เว้นแต่ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น โดยชี้แจงเหตุผลในการใช้ครุภัณฑ์นั้น ๆ และทั้งนี้กรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์ท้ังหมดเป็น
ของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือหน่วยงาน/สถานศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการ สกสค . 
พิจารณาเห็นชอบ 

11. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ  ระบุความคาดหวังของผลการวิจัย หรือประโยชน์ที่     
จะได้รับจากโครงการวิจัย และวิธีการหรือแนวทางท่ีจะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

11.1 การแก้ปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ท าวิจัย หรือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

11.2 เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยต่อไป 
11.3 การน าเสนอผลการวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
11.4 การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติซึ่งเป็น

ที่ยอมรับโดยทั่วไป 
12. ค ารับรองของผู้วิจัย ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฯ และข้อก าหนดฯ ในการขอรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย (ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และวัน เดือน ปี ที่เสนอขอรับทุน) 
13. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา ว่าเป็นบุคลากรในสังกัด รับทราบและยินยอมท าการวิจัย 
 

ส่วนที่ 2 : ประวัติของผู้วิจัย 
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
2. ต าแหน่งที่เป็นปัจจุบัน หน่วยงานที่สังกัด และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-Mail 
3. ประวัติการศึกษาโดยย่อ 
4. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้  
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย  ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

เผยแพร่ และงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
ในกรณีที่มีผู้ร่วมด าเนินการวิจัยหลายคนให้น าเสนอประวัติแต่ละคนไปตามล าดับ และ 

ระบุด้วยว่าใครเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 

หมายเหตุ : ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ใน
การประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย 
 


