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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
เร่ือง  การประกวดและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู” 

ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
********************************************************** 

 
1. หลักการและเหตุผล   

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542  มีสาระส าคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ 
การปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ดังนั้น ครูในยุคปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถท าวิจัยได้  ซึ่ง “วิจัย” นอกจากจะเป็นฐานการพัฒนางานของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แล้ว  
ยังถือเป็นนวัตกรรมส าคัญที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์ ท าให้เกิด  
การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลผลิตและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์อันจะน าไปสู่ 
การสร้างสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนของประเทศในที่สุด ฐานความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ 
ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ การท างานวิจัยทางการศึกษาของครู ปัจจุบัน 
มีบทบาทและมีความส าคัญขึ้นในวงการการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการก าหนดเป็นหนึ่งใน  
หัวข้อพิจารณาประสิทธิภาพการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของครูผู้ สอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้  
ต่าง ๆ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง สามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนในชั้นเรียน 
ประโยชน์ท าวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น     

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมการศึกษาและการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ 
สามารถน าผลการวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อนักเรียน องค์กร รวมถึงพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูต้องมี
ความสามารถในการวิจัย เป็นครูมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนโดยตรง 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างทั่วถึงในวงกว้าง สามารถน าผลงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า ส่งเสริมให้ครูมีก าลังใจในการท างานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ประเทศชาติ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถน าเสนอในเวทีระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการท างานวิจัยในชั้นเรียนของครู  
 2.2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม เชิดชูผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู 
 2.3 เพ่ือได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาการท างานขององค์กร 
               ที่มีคุณภาพ 
 2.4 เพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูที่มีคุณภาพเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
               ประจ าปี 2564  
 2.5 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.6 เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของครู 
 
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ    
 1. ครูร้อยละ 100 มีผลงานวจิัยในชั้นเรียน 
 2. ครูร้อยละ 30 ของครู มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถส่งประกวดได้ 
เชิงคุณภาพ   

1. ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูมีคุณภาพและช่วยแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
2. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพสามารถน าเสนอในระดับที่สูงขึ้นไปได้  
 

4. ผู้มีสิทธิ์ส่ง “ผลงานวิจัยครู” 
 ครูที่ท าหน้าที่สอนในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
 
5. ลักษณะของผลงานวิจัยท่ีส่งเข้ารับการคัดสรร 
 5.1 เป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 เป็นผลงานวิจัยที่ท าแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2564  
5.3 เป็นผลงานวิจัยที่ท าขึ้นใหม่ หรือมีการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเดิม 
5.4 ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
5.5 ไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน หากมีการร้องเรียน และตรวจสอบพบว่า

เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร
และการรับรางวัลใด ๆ หรือเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลไปแล้ว 
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6. เกณฑ์การประเมินคุณภาพ “ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู” ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 6.1 รอบคัดเลือก 

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
2 ส่วน ดังนี้  

1. คะแนนจากการประเมินคุณภาพเล่มผลงานวิจัย โดยพิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย 
จ านวน 4 ด้าน ก าหนดผลงานวิจัยมีคะแนนเต็ม เทา่กับ 70 คะแนน ประกอบด้วย  

1.1 ด้านปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย (15 คะแนน)  
                            มีจ านวน 4 ตัวบ่งชี ้คือ  

  1.1.1 ชื่อเรื่อง  
1.1.2 หลักการ และความเป็นมา  
1.1.3 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีกรอบแนวคิดการวิจัย  
1.1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.2 ด้านระเบียบวิธีวิจัย (20 คะแนน) 
                มีจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ คือ  

1.2.1 แบบแผนการวิจัย  
1.2.2 ประชากร และกลุ่มเป้าหมาย  
1.2.3 ตัวแปร  
1.2.4 เครื่องมือวิจัย  
1.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1.2.7 การสรุปผลการวิจัย  
1.2.8 อภิปรายผล  
1.2.9 ข้อเสนอแนะ  

1.3 คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย  (20 คะแนน)  
     มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ  

1.3.1 คุณค่าของงานวิจัย  
1.3.2 การน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ  
1.3.3 การน าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ/วิชาชีพ   
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1.4 คุณภาพของรายงานวิจัย  (15 คะแนน)  
     มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  

1.4.1 ความถูกต้องของการเขียนรายงานวิจัย  
1.4.2 มีองค์ประกอบของรายงานวิจัยครบถ้วน  

5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับโรงเรียน” ต้องผ่าน 
                        องค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัยทั้ ง 4 ด้าน โดยแต่ละด้านต้องผ่านเกณฑ์ตั้ งแต่  
                        60% ขึ้นไป  

2. คะแนนจากการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จ านวน 30 คะแนน โดย
การพิจารณาคุณภาพการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพการน าเสนอ
ผลงานวิจัย จ านวน 4 ด้าน (30 คะแนน) ประกอบด้วย 

 2.1 การน าเสนอผลงานวิจัย  (15 คะแนน)  
               มีจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

2.1.1 การกล่าวน า 
2.1.2 การน าเสนอเนื้อหา 
2.1.3 การสรุป 
2.2.4 การบริหารเวลา 

2.2 เนื้อหาสาระในการน าเสนอผลงานวิจัย  (6 คะแนน)  
     มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

2.2.1 คุณค่าทางวิชาการ 
2.2.2 การน าไปใช้ประโยชน์ 

2.3 สื่อและการใช้สื่อประกอบการน าเสนอผลงานวิจัย  (3 คะแนน)  
     มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 2.3.1 สื่อ 
 2.3.2 การใช้สื่อ 
2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น้ าหนักคะแนน  (6 คะแนน)  
     มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
     2.4.1 การตอบค าถาม 
     2.4.2 บุคลิกลักษณะ 
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3. ประเภทรางวัล “ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ระดับโรงเรียน” ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 3.1 รางวัลผลงานวิจัย ระดับโรงเรียน มี 3 ระดับ ได้แก่ 

     ระดับดีเด่น  หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มีคะแนนรวมระหว่าง  90 – 100         คะแนน  
     ระดับดี       หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มีคะแนนรวมระหว่าง  84.50 – 89.99  คะแนน  

               ระดับชมเชย  หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มีคะแนนรวมระหว่าง  80.00 – 84.49  คะแนน  
  3.2 ผลงานวิจัยระดับดี เด่นและระดับดี  จะต้องน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  
(Oral Presentation) เพ่ือรับการพจิารณาคัดสรรจากคณะกรรมการ 
  3.3 การตัดสินของคณะกรรมการไม่จ ากัดจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ระดับโรงเรียน ที่โรงเรียนก าหนด 
 

 
อ้างอิงข้อมูลจาก : ประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การส่งผลงานวิ จัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล 
                        “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจ าปี 2564 
 

หมายเหตุ  การส่งเล่มรายงานวิจัย เจ้าของผลงานต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เต็มรูปแบบ  
จ านวน 5 บท ภายใน วัน เวลา ทีโ่รงเรียนก าหนด ไม่เกินวันที่ 25 เดือน มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 

 

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับ
โรงเรียน” ต้องผ่านองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัยทั้ง 4 ด้าน โดยแต่ละด้านต้องผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป 
(จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน) จัดเป็นผลงานที่ “ผ่านรอบคัดเลือก” มิฉะนั้นจะถือว่า “ไม่ผ่านรอบคัดเลือก” 

การประกาศผลรอบคัดเลือก  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จะประกาศผลผู้ที่ผ่าน
รอบคัดเลือกวันที่  9 พฤษภาคม 2565 ที่  Website  http://www.satriwit3.ac.th ทั้งนี้  เจ้าของผลงาน 
ที่ผ่านรอบคัดเลือก ต้องน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) เพ่ือรับการพิจารณาคัดสรร
จากคณะกรรมการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 
6.2 รอบชิงชนะเลิศ 
 คะแนนรอบชิงชนะเลิศประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

1) ส่วนที่ 1     พิจารณาจากคุณภาพของรายงานการวิจัย     
               (ใช้คะแนนจากรอบคัดเลือก ดังข้อที่ 6.1)  

2) ส่วนที่ 2     น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
               (เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกน าเสนอผลงานวิจัยโดยใช้เวลาไม่เกิน 
               15 นาที รายงานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เร่ือง  การประกวดและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู” ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

7. ก าหนดการส าคัญของโครงการ 
 

ก าหนดการส าคัญของโครงการ 
ก าหนดการ วันที่ 

1. วันสุดท้ายของการส่งเล่มรายงานวิจัย  
    และไฟล์ผลงานวิจัยรูปแบบ PDF  

25 มีนาคม 2565 

2. คณะกรรมการตรวจงานวิจัยเพ่ือประเมินผล 
   การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 

1-4 เมษายน 2565 

3. เชิญอาจารย์ที่ปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   อย่างน้อย 3 คน เพ่ือเป็นกรรมการตรวจงานวิจัย 
   รอบท่ี 2 

18 เมษายน 2565 

3. วันประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก 9 พฤษภาคม 2565 
4. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  
   (Oral Presentation) รอบชิงชนะเลิศ 

16 พฤษภาคม 2565 

5. ประกาศผลรางวัลวิจัยในชั้นเรียนของครู  
   ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

30 พฤษภาคม 2565 

6. มอบรางวัลให้กับผู้ส่งประกวดผลงานวิจัย 6 มิถุนายน 2565 
 

8. การตัดสินและรางวัล 
 ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด จะได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  ได้รับโล่ประกาศ 
 ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับสอง จะได้รับ  “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” ได้รับโล่ประกาศ 
เกียรติคุณ  

ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับสาม จะได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ได้รับโล่ประกาศ 
เกียรติคุณ  

นอกจากนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะได้รับรางวัล ดังนี้ 
               คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป        จะได้รับเกียรติบัตร “รางวัลระดับเหรียญทอง” 
               คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 75.00-79.99   จะได้รับเกียรติบัตร “รางวัลระดับเหรียญเงิน” 

     คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 70.00-74.99   จะได้รับเกียรติบัตร “รางวัลระดับเหรียญทองแดง” 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน (เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็น

เป็นอย่างอ่ืน) 
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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เร่ือง  การประกวดและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู” ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

9. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
 9.1 ผู้เข้าร่วมประกวดส่งเล่มรายงานวิจัย จ านวน 3 เล่ม จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH Sarabun 
PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt รายงานวิจัยต้องเข้าเล่ม โดยติดเทปผ้า หรือสันกาวให้เรียบร้อย เอกสารที่ส่งต้อง
ครบถ้วนทุกรายการตามท่ีระบุ มิเช่นนั้น จะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ 
 9.2 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งเล่มรายงานวิจัย จ านวน 2 รูปแบบ คือ 

(1) ส่งผลงานวิจัย จ านวน 3 เล่ม พร้อมเอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน  (ดังที่ระบุ 
                         ในข้อ 9.3) ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายประสานงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหาร 
                         วิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ครู อันธิกา บุญ เลิศ  
                         (เบอร์โทรศัพท์ 064-9647936) หรือคุณทิพวรรณ พ่ึงฉิ่ง เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน  
                         กลุ่มบริหารวิชาการ (เบอร์โทรศัพท์ 089-9885385) 

(2) ส่งผลงานวิจัย รูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทางระบบ Google Forms แบบแสดงความจ านง 
               เสนอผลงานวิจัยครู 

    (ข้อ 1 และ 2 ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานวิจัย ได้ตั้ งแต่วันที่  28 กุมภาพันธ์ –  
               25 มีนาคม 2565) 
9.3 เอกสารประกอบการเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย 
 9.3.1 แบบแสดงความจ านงเสนอผลงานวิจัย  จ านวน 1 แผ่น 
 9.3.2 ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของผลงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 9.4 หมดเขตส่ งเล่มผลงานวิจัยและรูปแบบไฟล์  PDF ภายในวันศุกร์  ที่  25 มีนาคม 2565 
เวลา 16.30 น.  
 9.5 หากผู้ส่งผลงานวิจัยต้องการแก้ไขเอกสารหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติม จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 9.4 (หากพ้นก าหนดจะถือว่าเอกสารที่แก้ไขหรือส่งเพิ่มเติมถือว่าเป็นโมฆะ) 

9.6 ประกาศรายชื่อผู้ เข้ารอบประกวดแข่งขันงานวิจัยครู ในวันจันทร์  ที่  9 พฤษภาคม 2565 
ที่  http://www.satriwit3 .ac.th และการประกวดผลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ยนของครู  ระดั บ โรงเรียน  
ปีการศึกษา 2564 รอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้น ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 
 
10. เงื่อนไขการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร 
 10.1 เอกสารที่ส่งเข้ารับการคัดสรรรางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 
2564 รอบชิงชนะเลิศ สงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งคืน 
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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เร่ือง  การประกวดและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู” ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 10.2 ผู้ที่เข้าประกวดผลงานวิจัยต้องด าเนินการส่งผลงานตามข้อ 9.2 ทั้ง 2 รูปแบบ ณ ฝ่ายประสาน
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ภายในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณา 
 10.3 ข้อก าหนดการพิจารณาคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู  ระดับโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2564 
  10.3.1 ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ผู้ส่งผลงานวิจัยสร้างสรรค์ขึ้น 
  10.3.2 ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการคัดสรร ต้องมีรายละเอียดของผลงานครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด หากเกิดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของผู้ส่งผลงานวิจัยและท าให้ผู้ส่ ง  
ผลงานวิจัยเสียสิทธิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใด ๆ  
  10.3.3 การตัดสินของคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เร่ือง  การประกวดและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู” ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายละเอียดการน าเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 

ค าชี้แจง  1. จัดท าเอกสารในรูปแบบรายงานวิจัย 
   2. น าเสนอรายละเอียดให้ครบทุกรายการ ตั้งแต่รายการที่ 1-20  
   3. เอกสารตามข้อ 2 ให้เย็บเล่ม ปิดสัน ให้เรียบร้อย จ านวน 3 เล่ม 
 

รายการ ค าอธิบาย 
1. ปก (ไม่นับ) - ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย 

- ระบุชื่อ-สกุล และต าแหน่งผู้วิจัย 
- ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. สารบัญ (ไม่นับ) ระบุรายการและเลขหน้าของหัวข้อการน าเสนอผลงานวิจัย 
ที่ปรากฏในเล่มรายงานวิจัย 

3. บทคัดย่อ  ให้ใช้แบบฟอร์มบทคัดย่อตามรูปแบบของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
- ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย 
- ระบุชื่อ-สกุลผู้วิจัย 
- ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัดของผู้วิจัย 
- ระบุภาคเรียนการศึกษาที่ท าวิจัยเสร็จ 
- ระบุปีการศึกษาที่ท าวิจัยเสร็จ 
เนื้อหาบทคัดย่อ ระบุข้อความเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร /กลุ่มตัวอย่าง/กรณี ศึกษา 
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ (ถ้ามี) การวิเคราะห์
ข้อมูล และผลการวิจัย 

4. หลักการความเป็นมา 
    และความส าคัญของปัญหา 

ระบุเหตุผลที่มาของปัญหาวิจัย ความจ าเป็นและความส าคัญของ
เรื่องท่ีท าการวิจัยให้มีรายละเอียดพอสังเขป 

5. แนวคิด/ทฤษฎี ระบุแนวคิด/ทฤษฎี ที่น ามาก าหนดหรือสร้างเป็นกรอบแนวคิด 
การวิจัย 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย 
8. สมมติฐานการวิจัย ระบุสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
9. ตัวแปรและนิยามตัวแปร ระบุตัวแปรและนิยามตัวแปรที่ส าคัญ 
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รายการ ค าอธิบาย 
10. ประชากร ระบุจ านวน/รายละเอียดของประชากร 
11. กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา ระบุกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา และวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง 

/กรณีศึกษา 
12. เครื่องมือวิจัย ระบุขั้นตอนการสร้าง/การตรวจสอบเครื่องมือ และระบุประเภท

ของเครื่องมือวิจัย เช่น แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

13. การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุข้ันตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
14. การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณต้องระบุสถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห ์
15. ผลการวิจัย ระบุหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมายของผล 

ที่วิเคราะห์แล้ว/วิเคราะห์ความส าคัญของผลการวิจัย หรือเป็น 
การใช้ผลการวิจัย 

16. การอภิปรายผล ระบุการน าผลการวิจัยต่ าง ๆ  ที่ ได้มาเชื่ อมโยงเข้ าด้ วยกัน 
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอดีต รวมทั้งเปรียบเทียบกับทฤษฎี
ต่าง ๆ 

17. ข้อเสนอแนะ ระบุข้อเสนอแนะที่ เป็นผลสืบเนื่องจากข้อค้นพบของการวิจัย 
ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย 

18. การน าผลการวิจัยไปใช้ ระบุการน าผลไปใช้ในทางปฏิบัติ (การพัฒนา/แก้ปัญหา) และ 
การน าไปใช้ในทางวิชาการ 

19. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ระบุรายการที่อ้างอิงที่ปรากฏในเล่มรายงานวิจัย 
20. ภาคผนวก ระบุตัวอย่างเครื่องมือ/นวัตกรรม/หลักฐานในการด าเนินการ 

/รูปภาพ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายธนะกุล    ช้อนแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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แบบแสดงความจ านงเสนอผลงานวิจัยครู 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 (  ) ภาษาไทย               (  ) คณิตศาสตร์        

(  ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (  ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
(  ) สุขศึกษาและพลศึกษา     (  ) ศิลปะ 
(  ) การงานอาชีพ                          (  ) ภาษาต่างประเทศ     
(  ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย)       .....................................................................................................................  
                    ....................................................................................................................  
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)   ................................................................................................................ ..... 
                    ......................................................................................................... ........... 
ปีที่ท าวิจัยแล้วเสร็จ  ................................... 
เลขที่บัตรประชาชน  ........................................................  บัตรข้าราชการเลขที่  ........................... ........... 
ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)  ...........................................................  อายุ .............. ปี วิทยฐานะ  ........................ 
ประสบการณ์การสอน  ..........  ปี  ชั้นที่สอน  .............................................................................................    
โทรศัพท์  .......................................................   โทรสาร  ................................................................... .......... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..........................................   E-mail: .............................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และเอกสารที่ ส่ งประกอบ  
การคัดสรรผลงานวิจัยไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้ อ่ืน หากตรวจสอบพบหรือ  
มีการร้องเรียนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอเป็นเท็จหรือเป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการแข่งขันวิจัยครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลตัดสิทธิ์การ
ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรและการรับรางวัลใด ๆ และเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว 

 

(ลงชื่อ)  .........................................................  ผู้เสนอผลงานวิจัย 
                              (                                          ) 
                   วันที่ส่งผลงาน ............/.........................../................. 
 

             (ลงชื่อ)  ............................................................  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                              (                                            ) 
                               ............/.........................../................. 

หมายเหตุ   กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

แบบ วจ.1 


