ปฏิทินการดําเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเปา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
วัน/เดือน/ป
1 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2 วันที่ 31 พฤษภาคม –
3 มิถุนายน. 2561

กิจกรรม
จัดสง ขอเสนอโครงการวิจยั ที่ปรับปรุงให
สมบูรณปรับคาใชจายในการดําเนินการวิจัย
ในวงเงิน ที่ไดรับการสนับสนุน
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเปา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

3 เดือน มิถุนายน 2561

สพฐ. โอนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและ
คาพาหนะ งวดที่ 1

4 วันที่ 20 สิงหาคม 2561

จัดสงเอกสารรายงานความกาวหนาการวิจัย
จํานวน 2 เลม
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย พรอมเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย(ที่เสร็จสมบูรณพรอมใช)
การประชุมปฏิบัติการนําเสนอความกาวหนา
และเติมเต็มคุณภาพงานวิจัย โครงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมแลกเปา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 วันที่ 3๐ สิงหาคม–
๒ กันยายน 2561

หมายเหตุ

รายละเอียดหัวขอตามองคประกอบในการจัดทํา
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จัดสงทาง e-mail ที่
researchgroup.obec@gmail.com

นักวิจัย จํานวน 1 คน/เรื่อง
(ตองเปนนักวิจัยหลักที่ทําสัญญา กับ สพฐ.)

- เตรียมนําเสนอขอเสนอโครงการวิจยั ในกลุม
๑๕ นาที
-สงสําเนาเอกสารขอเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงให
สมบูรณ ปรับคาใชจายในการดําเนินการวิจัย ในวงเงิน
ที่ไดรับการสนับสนุน จํานวน ๒ ชุด
ตองเบิกจายภายในปงบประมาณ 2561 (ตรวจสอบ
วันสุดทายของการสงหลักฐานกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา)
จัดสงที่
กลุมวิจยั และสงเสริมการวิจยั ทางการศึกษา
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

นักวิจัย จํานวน 1 คน/เรื่อง

- เตรียมสื่อนําเสนอความกาวหนาการทําวิจยั บนเวที
๑๕ นาที

- จัดสงเอกสารรายงานความกาวหนาการวิจัย
เพิ่ม จํานวน 1 เลม

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ถ.เพชรบุรีตดั ใหม
กรุงเทพมหานคร

**นักวิจยั ตองนําตนฉบับเอกสารเขารวมประชุมดวย
เพื่อบันทึกขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน)

6 เดือนตุลาคม 2561 –
เดือนพฤษภาคม 256๒

1. จัดสงเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
จํานวน 1 เลม เพื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจ
2 ปรับปรุงเอกสารรายงานการวิจยั จัดสง
สพฐ. จํานวน 2 เลม

จัดสงที่
กลุมวิจยั และสงเสริมการวิจยั ทางการศึกษา
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

7 เดือนพฤศจิกายน 2561 –
เดือนมิถุนายน 256๒

สพฐ. โอนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย งวด
ที่ 2 ใหกับงานวิจัยที่ไดปรับปรุงและจัดสงถึง
สพฐ. โดยจะดําเนินการเบิกจาย 3 ครั้ง

งานวิจัยทุกเรื่องตองดําเนินการใหแลวเสร็จปรับปรุง
แกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนําอยางชาภายในเดือน
มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2562
ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2562

องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเปา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่
1

รายการ

ชื่อโครงการวิจัย

2

ความสําคัญและที่มาของปญหา

มีการวิเคราะหสภาพปญหาความตองการจําเปน โดยใชขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน และมี
ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงหรือบริบท และนําไปสูประเด็นปญหาของการวิจยั

3
4

วัตถุประสงคการวิจัย
คําถามการวิจยั (ถามี)

มีความสอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจยั ครอบคลุมตัวแปรสําคัญที่ศึกษา ภาษากระชับ ชัดเจน
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย มีความเกี่ยวของกับประเด็นปญหา นําไปสูการประเมินเพื่อ
หาคําตอบ คําถามมีความชัดเจน เขาใจงายและนาสนใจ

5

ขอบเขตการวิจัย
- ประชากร
- กลุมตัวอยาง
-ตัวแปร
-เนื้อหา
-สถานที่
-ระยะเวลา

6
7

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

8

วิธีดําเนินการวิจยั
-รูปแบบการวิจัย
- ประชากรและกลุมตัวอยาง
- เครื่องมือ การสรางการหาคุณภาพ
- การเก็บขอมูล/การทดลอง
- การวิเคราะหขอมูล

9

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย

10

งบประมาณ

11

ผูวิจัย

ลักษณะสําคัญ
ระบุตัวแปรสําคัญที่ศึกษาครบถวน ระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจน และแสดงถึงวิธีการที่ศึกษา

ระบุกลุมที่จะดําเนินการวิจัย ถูกตองกับแหลงที่จะศึกษา ครอบคลุมกลุมที่จะศึกษาและครบถวน
ตามจํานวน
ระบุตัวแทนกลุมประชากรที่จะดําเนินการวิจัย ถูกตองกับแหลงที่จะศึกษา ครอบคลุมกลุมที่จะ
ศึกษา และครบถวนตามจํานวน
ระบุลักษณะสิ่งที่จะศึกษาไดถูกตองตามประเภทของการวิจัย ชัดเจน และครอบคลุมปญหาการ
วิจัย
กําหนดกรอบเนื้อหาไดอยางถูกตอง ครอบคลุม และสอดคลองกับลักษณะสิ่งที่จะศึกษา
ระบุแหลง สถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดถูกตอง สอดคลองกับปญหาการวิจัยและมีความ
เปนไปไดในการเก็บขอมูล
กําหนดชวงเวลาในการทําวิจยั ครอบคลุมตามแผนการวิจัย เปนไปไดตามบริบท และเหมาะสมกับ
เรื่องที่ศึกษาตั้งแตเสนอโครงการ จนเสร็จสิ้นและสงงานวิจัยเรียบรอย
ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งสอดคลองกับหลักการทฤษฎี ที่แสดงความสัมพันธของตัวแปร
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดตอการนําไปใชประโยชน และระบุ
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนอยางชัดเจน เกิดองคความรูใหม และนวัตกรรม
ที่นําไปใชไดจริง สามารถแกปญหาพัฒนา ขยายผล และตอยอดได
มีการระบุรูปแบบการวิจัย สามารถใชตอบปญหาการวิจัยไดอยางเหมาะสม มีขนั้ ตอน
การดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกับรูปแบบการวิจัย อีกทั้ง รูปแบบการวิจยั สามารถบอกไดวา
ผลของตัวแปรตามเกิดจากตัวแปรตน และ/หรือ อางอิงไปสูประชากรได
มีการระบุประชากรครบถวน ถูกตอง และ/หรือ มีการระบุกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของ
ประชากร โดยมีวธิ ีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางดวยวิธกี ารที่เหมาะสม กลุมตัวอยางมีจํานวนเพียงพอ
ตอการวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติ
มีการระบุเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล มีการอธิบายลักษณะเครื่องมือทีใชในการเก็บขอมูลไดครบถวน
เครื่องมือสามารถใชตอบปญหาวิจยั ได รวมทั้ง ระบุวธิ ีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได
อยางถูกตองตามประเภทเครื่องมือและลักษณะขอมูล
อธิบายวิธีการเก็บขอมูลเปนขั้นตอน และมีความชัดเจน ใชวธิ ีการเก็บขอมูลที่เหมาะสม
ตามลักษณะงานวิจัยและเหมาะสมกับขนาดของกลุมตัวอยาง
ระบุวิธวี ิเคราะหขอมูล และกําหนดวิธวี ิเคราะหขอมูลไดถูกตองเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอ มูลสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยได
กําหนดระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดปฏิทินการดําเนินการวิจัยที่ระบุกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ แตละกิจกรรมครบถวน
ชัดเจน และสอดคลองกับวิธีดําเนินการวิจัย
กําหนดรายละเอียดงบประมาณแตละกิจกรรมอยางเหมาะสม ประหยัด คุมคา ถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง และครบถวนสอดคลองกับวิธีดําเนินการวิจัย
ระบุ ชื่อ สกุล ตําแหนง ที่อยูที่ใชในการติดตอสื่อสาร (ที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท e-mail ฯลฯ)

