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ค ำน ำ 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัยเบื้องต้นฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์                   
เพ่ือจัดกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)ให้บุคลากรของงานวิจัย/ที่ 
ปรึกษาและติดตามประเมินผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้เข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านการวิจัย เตรียมความพร้อม
ส าหรับการด าเนินงานวิจัย ซึ่งคู่มือฉบับนี้ ได้แสดงรายละเอียดถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย                 
อันได้แก่  หลักของการท าวิจัย  มีการเรียบเรียงขั้นตอนของการท าวิจัยที่ถูกต้อง  และได้เพ่ิมเนื้อหาใน
ส่วนของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย รวมถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย  หลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย พร้อมแนบตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตาม
ประเมินผลในการศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถ
น าไปบูรณาการความรู้ที่ได้รับกับการปฏิบัติจริงได้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน            
ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานวิจัย
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง  หากมีข้อบกพร่องประการใดขออภัยมา ณ  โอกาสนี้   
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บทน ำ 

  
 
 

 
หลักการและเหตุผลของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

 
การวิจัยเป็นกระบวนการ ค้นหาที่ ใช้ทั้ งประสบการณ์   แหล่งความรู้  และการใช้ เหตุผล                  

เพ่ือแสวงหาความรู้  ความจริง  ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์และหลักการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง  
ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ใช้แสวงหาความรู้  ความจริงได้อย่างเป็นระบบดีที่สุด  
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักวิจัยหรือองค์กรถือเป็นสุดยอดปรารถนาของการวิจัย  เพราะถือว่า
เป็นการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่  ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ   

ที่ผ่านมา ส านักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีบทบาทที่ส าคัญ ที่ประจักษ์ต่อสังคมใน
ด้านการการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมอย่างน้อย 5   ประการคือ  
  1. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการประสานงานกับหน่วยงานคณะ/ส านัก/
สถาบัน ภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อขอรับการสนับสนุนวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา
หรือเป็นที่ปรึกษา ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือจักเป็นเวทีแห่งโอกาสการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามความต้องการของหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัย น าความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

2. ประสานงานจัดเวทีการบริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการและคณาจารย์ของคณะ/ส านัก/
สถาบัน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในการให้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญพิเศษและทักษะ ผ่านกระบวนการวิจัยในการให้บริการชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน   
           3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ให้แก่
หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเจริญก้าวหน้าทางสังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

4. สนับสนุน ส่งเสริม การบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้มีการผสมผสานกับการ
จัดการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสนองตอบต่อการแก้ปัญหาของชุมชนและ
ประเทศชาติโดยรวม 

5. สนับสนุน ส่งเสริม การบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้มีการผสมผสานกับการ
จัดการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสนองตอบต่อการแก้ปัญหาของชุมชนและ
ประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือ ส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สัมพันธ์กับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นในลักษณะของการศึกษาหรือ
การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ  และสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนและองค์กร และจัดให้มี
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โครงการที่เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนา
วิชาการ  และชุมชน  เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประสบการณ์การท างานของส านักบริการวิชาการจะมีอยู่อย่างหลากหลาย 
และสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานและ องค์กรต่าง ๆ ได้รับ
การยอมรับและเป็นที่พอใจ จนได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงานก็ตาม ดังนั้นส านักบริการวิชาการซึ่งมี
บทบาทในการสนับสนุนให้เกิดเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ เพ่ือเกิดการพัฒนา
และย่อยอดในกระบวนการพัฒนาในระดับต่าง ๆ   

ดังนั้นจึง ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการเก็บและรวบรวมบทเรียนจากการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาไปสู่ความเป็นวิชาชีพ น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความ
พยายามที่จะพัฒนาวิธีการท างานของส านักบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ คู่มือในการปฏิบัติงานนี้                  
คงจะเป็นประโยชน์ในการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

  
 2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
  

1) เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องความส าคัญและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายงานวิจัย                   
ของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของฝ่ายงานวิจัย 
 
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท าวิจัย 

 
3.1 ควำมหมำยของกำรท ำวิจัย 

  การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา  
 R = Recruitment & Efficiency   
 E= Education & Efficiency   
 S = Science & Sitmulation  
 E = Education & Stimulation  
 A= Evalution & Enviroment  
 R= Result  
 C=Curiosity  
 H=Horizon 

 
 กำรวิจัย คือ การวิจัยเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพิสูจน์หรือหาค าตอบหรือข้อเท็จจริง          

การวิจัยคือกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ การวิจัย  หมายถึงการแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งด้วยวิธีเชิงวิชาศาสตร์  การวิจัย คือ การสืบเสาะค้นหาความจริง หรือการค้นหาใหม่ในศาสตร์                           
ของแขนงที่สนใจและที่เกี่ยวข้อง  การวิจัยหมายถึง การศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  
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3.2 ประเภทของงำนวิจัย 
1. แบ่งตามสาขาวิชา 

   -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  -  สาขาสังคมศาสตร์ 
  -  สาขามนุษย์ศาสตร์ 

  2. แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย 
   -  การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ 
   -  การวิจัยประยุกต์ 
   -  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  3. แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย 
   - การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
   - การวิจัยเชิงพรรณนา 
   - การวิจัยเชิงทดลอง 
  4. แบ่งตามลักษณะข้อมูล 
   - การวิจัยเชิงปริมาณ  
   - การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

3.3 ขั้นตอนกำรวิจัย  
1. กำรก ำหนดปัญหำหรือหัวข้อของกำรวิจัย  

ที่มาของปัญหาหรือหัวข้อต่างๆของการวิจัย อาจจะมาจากประสบการณ์หรือ
เหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจ าวัน 

2. ก ำหนดวัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
การเขียนวัตถุประสงค์จะต้องเขียนเป็นประโยคบอกเล่า  
เช่น  เพื่อศึกษา.............   

          เพ่ือทราบ.............  
      3.  กำรทบทวนเอกสำร หรือแนวคิด 
        Literature review หมายถึง การศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัย หรือแนวคิดต่างๆ          
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้ค้นข้อมูลต่างๆ ได้จากที่ไหน ???? 

4. กำรตั้งสมมติฐำนกำรวิจัย 
                           คาดคะเนค าตอบของการวิจัยที่จะได้ศึกษาไว้ล่วงหน้า ก่อนจะลงมือท าจริง โดยการ
ใช้ความรู้ต่างๆท่ีได้ท าจากการศึกษาค้นคว้า   

5. ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาแทนประชากร   

6. กำรสร้ำงเครื่องมือส ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ แบบสอบถาม  
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7. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ต้องทดลองเก็บข้อมูลก่อน (Pretest หรือ Pilot test) ลงมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง  

8. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

9. กำรสรุปผลกำรวิจัย  
เป็นการแสดงค าตอบของค าถามในการวิจัยครั้งนี้  

10. กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
โดยส่วนมากจะมีทั้งหมด 5 บท คือ 
บทที่ 1 บทน า  
บทที่ 2 เอกสารหรือผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง     
บทที่ 3 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่ 4 ผลการศึกษา 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดปัญหา หรือ
หัวข้อการวิจัย 

ก าหนด
วัตถุประสงค ์

ทบทวนเอกสาร
หรือแนวคิด 

 
วิเคราะห์ข้อมูล 

ก าหนดประชากร
และกลุม่ตัวอย่าง 

สร้างเครือ่งมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 
เก็บรวบรวมข้อมลู 

 
ตั้งสมมติฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

เขียนรายงาน           
การวิจัย 
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3.4  ลักษณะงำนวิจัยท่ีดี  
1. ไม่มีความเอนเอียง   
2. มีเครื่องมือและวิธีเก็บข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 
3. ผู้วิจัยต้องมีความรู้ในเรื่องที่ท าวิจัย 
4. งานวิจัยควรมีการเก็บข้อมูลใหม่ 
5. มีการบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานอย่างถูกต้อง  

 
 3.5 กำรเขียน Proposal 

Research Proposal คือ การก าหนดโครงร่างของงานวิจัยที่จะท า โดยจะกล่าวถึง
ภาพรวมของงานวิจัยที่จะท า  
  หัวข้อต่าง ๆ ใน Proposal 

1) ชื่อโครงการวิจัย  
-  ควรตั้งชื่อ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
-  ตั้งชื่อให้ครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ ที่จะวิเคราะห์ 
-  ก าหนดประชากรที่ใช้ให้ชัดเจนในชื่อเรื่อง 
-  ชื่อโครงการต้องประกอบด้วย 
- ตัวแปร 
- วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย 
-  ส่วนขยาย(Context) 

  
ตัวอย่ำงชื่อ 

- ปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- การเปรียบเทียบ  ทัศนคติต่อการเรียนวิชา BC428 ระหว่างนักศึกษาชายและหญิง   
 

2) ประเภทงานวิจัย 
 3) ผู้วิจัยหรือคณะผู้ด าเนินการวิจัย 
 4) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย (กล่าวในบทที่ 2 )  

-  เกริ่นถึงความเป็นมาของเรื่องที่เลือกท าการวิจัย 
        -  เหตุผลของการเลือกท าเรื่องนี้ ( + เหตุผลสนับสนุนอย่างอ่ืน)  
        -  ปัญหาของเรื่องที่วิจัยชิ้นนี้ (สิ่งที่ผู้ท าวิจัยมีข้อข้องใจหรือสงสัย)  
 
        5) วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

        -  ค าท่ีใช้เช่น  เพื่อศึกษา เพื่อบรรยาย เพ่ือส ารวจ เพ่ือเปรียบเทียบ เพ่ืออธิบาย เพ่ือ
วิเคราะห์  
           เพ่ือประเมิน เป็นต้น 
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        -  เป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถเลือกเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ 
        -  วัตถุประสงค์ที่ตั้งมีหลายข้อได้   
        -  ควรเขียนวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือช่วยให้การท างานทุกขั้นตอนง่ายขึ้น ตั้งแต่การ              

          เก็บข้อมูล ตั้งค าถาม และการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 
เรื่อง  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกำรเข้ำรักษำ และกำรให้บริกำรของ

โรงพยำบำลกรุงสยำม 
o ไม่ควรเขียนวัตถุประสงค์ว่าเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการเข้ารักษา

และการให้บริการของโรงพยาบาลกรุงสยาม  
o ควรแยกเป็นข้อๆ ตามที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น  

1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของคนไข้ เกี่ยวกับค่ารักษา การบริการ 
อาหาร เป็นต้น  

2. เพ่ือศึกษาถึงระดับและคุณภาพของการรักษา และการบริการคนไข้ที่คาดหวัง  
3. เพ่ือค้นหาปัญหาที่คนไข้พบ และหาทางแก้ไข  
4. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะของคนไข้กลุ่มที่มีความพอใจมากท่ีสุด และลักษณะของ

กลุ่มคนไข้ท่ีไม่พึงพอใจมากที่สุด 
 
6) ขอบเขตของการวิจัย 

  เพ่ือวางกรอบหรือแนวทางของการวิจัยครั้งนี้ให้มีความชัดเจนมากข้ึน 
7) สมมติฐานของการวิจัย 

  เป็นการคาดการค าตอบของการวิจัยที่จะเป็นไปได้ ในหัวข้อนั้นๆ 
8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  -  หมายความว่า สามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ท าประโยชน์อะไรได้บ้าง  
  -  หมายถึงผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จ  
  - เขียนอธิบายได้เป็นข้อๆ ให้ชัดเจน  

9) การทบทวนวรรณกรรม  
  เป็นการศึกษาถึงเอกสารหรืองานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง 
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10) กรอบแนวความคิด 
  เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ท าการท าการศึกษาใน
งานวิจัย ตัวอย่างเช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา สามารถเขียน
กรอบแนวความคิดได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) นิยามค าศัพท์ 
      - อธิบายความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ 
      - อธิบาย โดยเปิดพจนานุกรม หรือ อ้างอิงในหนังสือบางเล่มที่เค้าได้กว่าไว้ 

 

12) นิยามปฏิบัติการ 
   - อธิบายความหมายของค าศัพท์ ตามการใช้งานจริง โดยไม่จ าเป็นต้องอ้างอิง 

  ตามพจนานุกรม 
 

     13) ระเบียบวิธีวิจัย  โดยควรเขียนให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
-  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
-  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ต้องก าหนดให้ 
   ชัดเจน ว่าจะสร้างแบบสอบถามมีกี่ส่วน แต่ละส่วน ใช้ท าอะไรบ้าง 
-  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

     -  การวิเคราะห์ข้อมูล  

เพศ 

 อาย ุ
 เกรดวิชา

คณิตศาสตร์ 

 

เกรดวิชา 
คอมพิวเตอร์ 
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บทบาทหน้าที ่
ความรับผิดชอบ 

 

 
 
 

 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  

1. ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อขอรับการสนับสนุน 
 2. จัดท าร่างข้อเสนอโครงการวิจัยส าหรับขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน 
 3.บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกแก่คณะนักวิจัย 
 4. จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/คณะนักวิจัยแต่ละด้าน 
 5. บริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการ/งานวิจัย 
 6. สรุปบทเรียน องค์ความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ  
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
1. ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนและด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรและประชาชนใน

พ้ืนที ่
2. จัดท าร่างข้อเสนอโครงการวิจัยส าหรับขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน  
3. อ านวยความสะดวกแก่คณะนักวิจัยเพื่อเกิดการปฏิบัติร่วมกัน 
4. จัดแฟ้มข้อมูลในแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการค้นหา 
5. จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยและท าเนียบคณะนักวิจัยเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
6. บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
7. บันทึก/สรุปการประชุม 
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หลักเกณฑ ์
และวิธีการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 

วิธีการปฏิบัติงาน 
 
1. การเขียนโครงการโดยมีองค์ประกอบและสาระส าคัญของโครงการประกอบด้วยขั้นตอน

ดังต่อไปนี้  
 1) หลักการและเหตุผล เป็นการกล่าวถึงปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา  รวมทั้งแนวทางและ
ประสบการณ์ในการแก้ไปปัญหา 
 2) วัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่โครงการได้วิเคราะห์ไว้ 
 3) กิจกรรม สิ่งที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 4) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนที่โครงการจะท างานด้วยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 5) ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 6) โครงสร้างการด าเนินงาน การจัดบุคคลากรและแบ่งบทบาทหน้าที่เพ่ือด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 7) ระยะเวลา เวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นภาพสุดท้ายที่อยากเห็นเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 
 9) ตัวชี้วัด เป็นดัชนีชี้วัดถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

อย่างไรก็ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาและ
โครงการวิจัยควรพิจารณาองค์ประกอบด้านต่อไปนี้ 

1) ชื่อเรื่อง 
(1) กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหา 
(2) ให้ความหมายในการจูงใจ  น่าสนใจ และตรงกับเนื้อหามากท่ีสุด 
(3) สื่อให้ผู้อ่านคาดคะเนเรื่องราวได้อย่างใกล้เคียง 

2) ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการวิจัยของหัวหน้าโครงการ ผู้วิจัยผู้ร่วม
วิจัยที่ปรึกษา 

(4) ประวัติการศึกษา การท างาน สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ งานวิจัย
ที่ท าส าเร็จแล้วหรือก าลังด าเนินการของคณะผู้วิจัย 

(5) การอุทิศเวลาให้กับงานวิจัย 
3) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

(6) มีความชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร 
(7) สอดคล้องกับชื่อเรื่อง ความส าคัญของปัญหา และวิธีการด าเนินการวิจัย 
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4) ระเบียบวิธีการวิจัย 
(1)   ความเหมาะสมและชัดเจนของการเลือกวิธีการวิจัย 
(2)   สอดคล้องกับชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 

  5) ขอบเขตของการวิจัย 
ชัดเจนและสอดคล้องกับความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และระเบียบ
วิธีวิจัย 

6) ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
  (1)   เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของสังคม 

   (2)   สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย และปีงบประมาณที่เสนอขอ 
  7) แผนการด าเนินงาน 
   (1)   ชัดเจน 
   (2)   สอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย และระยะเวลา 
  8) สถานที่ท าการทดลองและ/หรือเก็บข้อมูล 
   (1)   ชัดเจน  เหมาะสม 
   (2)   สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย 
  9) อุปกรณ์ในการวิจัย 
   ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ 

10) งบประมาณการวิจัย 
(1) ถูกต้องและตรงกับปีที่เสนอขอ 
(2) ชัดเจน โดยแยกเป็นแต่ละปี แต่ละหมวด และแต่ละรายการ (ต่อ

หน่วย) 
2. ติดต่อประสานงานกับคณะนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานวิจัย เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตั้งแต่ การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม เช่น  
การร่างจดหมายเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุม ในเนื้อหาของจดหมายควรระบุข้อมูลต่าง ๆ 

เช่น ที่มาของการประชุม เป้าหมายของการประชุม วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่ในการจัด
ประชุม ตลอดทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพรวมของ
กระบวนการประชุม ตั้งแต่ต้นจนจบ  
 การประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม ควรมีการประสานงานก่อนล่วงหน้า ด้วยการส่ง
จดหมาย หรือประสานงานผ่านโทรศัพท์และเอกสารต่าง ๆ ก่อนถึงวันประชุม ตลอดทั้งการติดต่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
 การเตรียมห้องประชุม ควรมีขนาดพอเหมาะกับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 การเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องประชุม ควรมีความพร้อม เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน 
เครื่องฉาย LCD  กระดาษ Flipchart กระดาษกาว ปากกาเคมี เป็นต้น 
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สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
  
 1. หมั่นทบทวนแผนการปฏิบัติงานว่าได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ เช่น 
การจัดท ารายงานต่าง ๆ เช่น การส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์  
 2. การบริหารจัดการโครงการ 
 3. การบริหารเวลา 
 
 
แนวคิด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยถูกจัดแบ่งเป็นหลายประเภท สุดแล้วแต่เกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในการจัดจ าแนก  ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2543) ได้แบ่งการวิจัยไว้เป็น 2 ด้าน  คือ  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
และทางสังคมศาสตร์  ด้านแรกคือ  การวิจัยทางศาสตร์  หมายถึงการด าเนินการอย่างมีระบบใน
การศึกษาส ารวจ  วิเคราะห์  ในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวภาพ  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  สิ่งที่มนุษย์
รังสรรค์ขึ้นมาจากความรู้  ประสบการณ์  ทักษะ  ตั้งแต่ใต้พิภพถึงห้วงอากาศ  เพ่ือหาค าตอบใน
รูปแบบของความรู้ใหม่  สุขภาพอนามัย  ส่วนการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้น  เป็นการค้นหาค าตอบ
และความจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ เกี่ยวกับพฤติกรรม  ปรากฏการณทาง
สังคม  อันรวมถึงเศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรม  การศึกษา  และสิ่งแวดล้อมของประชากร
ตลอดจนเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของมวลมนุษย์และสังคม เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาก็สังคมและสร้าง
ความรู้ใหม ่

การวิจัยทั้ง  2  ด้าน  โดยนัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีความเหมือนกันคือ  
กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบมีความเหมือนกันคือ   กระบวนศึกษาที่เป็นระบบ  มีขั้นตอนและมี
ความเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถศึกษาซ้ าได้  ปรับปรุงแก้ไขเทคนิควิธีการศึกษาได้  เป็นการหา
ค าตอบให้แก่ปัญหาการวิจัย  และที่ส าคัญคือ  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างไรก็ตาม  มุมมอง
ของการวิจัยมีหลายมิติ  มีผู้ รู้แบ่งประเภทการวิจัยออกอย่างหลากหลาย  เช่น  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2543) แบ่งออกเป็น 3  ประเภท คือ 
 1)   การวิจั ย พ้ื นฐาน  (Basis Research) หรือ  Pure Research  หรือ   (Theoretical  
Research)  เป็นการค้นคว้าทางทฤษฎี  หรือทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานและ
ความจริงที่สามารถตรวจสอบได้ 
 2)   การวิจัยประยุกต์ (Applied Research ) เป็นการศึกษาเพ่ือหาความรู้ส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์อีกต่อหนึ่ง 
 3)   การวิจัยและพัฒนา   (Research  and Development)  เป็นการศึกษาเพ่ือหาความรู้  
และองค์ความรู้ใหม่  หรือน าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วไปเข้ากระบวนการการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์มากกว่าเดิม  ทั้งวิธีการและผลลัพธ์  โดยมีการบันทึกกระบวนการการท าปัจจัยเหตุและผล  
ตลอดจนประมวลภาพการพัฒนาที่ชัดเจน 
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 มนัส  สุวรรณ (2542:6-9) และ อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ (2542:18-25) ให้ความเห็นของ
ประเภทงานวิจัยออกเป็น 

1)   การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
2)   การวิจัยเชิงพรรณนา 
3)   การวิจัยเชิงวิเคราะห์ 
4)   การวิจัยเชิงทดลอง 
5)   การวิจัยแบ่งตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบาย   ได้แก่ 
  5.1) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

                  5.2) การวิจัยเชิงปริมาณ 
6)   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
 
 

จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2541 ได้ก าหนด

จรรยาบรรณ นักวิจัยขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวหลักเกณฑ์ควรประพฤติ ของนักวิจัยทั่วไป ไม่ว่าสาขาวิชา
การใด ๆ โดยให้มีลักษณะ เป็นข้อพึงสังวรณ์คุณธรรม และจริยธรรม ในการท างานวิจัยของ
นักวิจัยไทย ดังนี้  

"นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้ อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่
สงสัย โดยมีระเบียบวิธี อันเป็นที่ยอมรับ ในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าว จึงครอบคลุม
ทั้งแนวความคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล  

"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรม 
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน  

จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ของระเบียบวิธีวิจัย  เนื่องด้วยใน
กระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิด  กับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต 
หรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบ ในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบ
ระมัดระวัง การวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการวางแผนและก าหนดนโยบาย ในการ
พัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในประเทศ  ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัย ในเรื่องที่จะศึกษา  และขึ้นอยู่กับคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักวิจัย ในการท างานวิจัยด้วย ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม หาก
เผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสีย ต่อวงวิชาการ และประเทศชาติได้  

ด้วยเหตุนี้ สภาวิจัยแห่งชาติจึงก าหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางส าหรับ
นักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ
ของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้  
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1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์ และมีคุณธรรม ในทางวิชาการ และการจัดการ  
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อ่ืน มาเป็นของตน  ไม่ลอกเลียนงาน

ของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรง 
ต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึง พันธกรณี ในการท างานวิจัย  ตามข้อตกลงที่ท าไว้ กับ
หน่วยงาน ที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  

นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจัย ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ยอมรับร่วมกัน 
อุทิศเวลาท างานวิจัย ให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงาน
ระหว่างด าเนินการ  

3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  
นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย อย่างเพียงพอ  และมีความช านาญ 

หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการวิเคราะห์การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย  

 
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต  
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึก และมีปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี  และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  
นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ

เพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย  
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการ 

อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย  
7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจน

เกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ  
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล และขั้นตอนการวิจัย  ยอมรับฟังความคิดเห็น 

และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง  
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  
นักวิจัยพึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ                

เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ  
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ลักษณะที่ดีและลักษณะทีบ่กพร่องของงานวิจัย  
  

จากประสบการณ์ในการศึกษา พิจารณา และควบคุมงานวิจัย พบว่า งานวิจัยมีส่วนบกพร่อง
จ านวนมาก จึงเห็นว่าถ้าจ าแนกในรายละเอียดของส่วนต่างๆระบุถึงลักษณะที่ดีควบคู่ไปกับลักษณะที่
บกพร่อง ก็จะช่วยให้นักวิจัย ได้ปรับปรุงโครงงานวิจัย เค้าโครงและรายงานการวิจัยของตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดลักษณะที่บกพร่อง สร้างลักษณะที่ดี ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่อง
ที่ได้ประมวลจากงานวิจัย  มีดังนี้ 
 ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัย  
 

ด้านที่พิจารณา ลักษณะท่ีดี ลักษณะท่ีบกพร่อง 
1.หัวข้อวิจัย(ชื่อเรื่องวิจัย) 1.มีความชัดเจน 

2.ชี้ถึงขอบข่ายของปัญหาที่วิจัย 
3.ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 
4.ไม่เขียนในรูปค าถาม 
5.ไม่เขียนในรูปค าสรุปของการ
วิจัย  
6.ไม้ใช่ตัวย่อ 

1. คลุมเครือ  ไม่ชัดเจน 
2.ไม่ทราบขอบข่ายของปัญหาที่
วิจัย 
3.ใช้ค าฟุ่มเฟือย 
4.เขียนในรูปของค าถาม  
5 .เขี ย น ใน รู ป ค า ส รุ ป ข อ ง        
การ วิจัย 
6.ใช้ตัวย่อในชื่อเรื่อง 

2.ภูมิหลังหรือความเป็นมา 1. กล่าวถึงปัญหาชัดเจนผู้อ่าน
ทราบเจตนาในการวิจัย 
2.เหตุผลในการวิจัยชัดเจนแล
เป็นเหตุผลที่ส าคัญ 
 
3.มีรากฐานทางทฤษฎี  และ
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 4.ใช้ภาษาชัดเจน 
 
5. ไม่น าข้อความของคนอ่ืนมา
เรียงต่อๆกันไปโดยตลอดแต่จะ
มีกรอบความคิดของตัวเอง และ
มีค ากล่ าข้อสรุปข้อ เท็ จจริ ง 
ผลการวิจัยของผู้รู้ ในเรื่องนั้น
ประกอบเพ่ือให้สาระมีน้ าหนักมี
ความถูกต้อง 
 

1.เขียนไม่ชัดเจนว่าปัญหาการ
วิจัย คืออะไร 
2. ผู้อ่านไม่ทราบเหตุผลในการ 
วิจัย หรือเหตุผลในการวิจัยที่
ระบุไว้ไม่ใช่เหตุผลที่ส าคัญ   
3.ขาดทฤษฎี แนวความคิดที่อยู่
เบื้ องหลั ง และขาดรากฐาน 
จากผลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4ใช้ภาษาคลุมเครือไม่ต่อเนื่อง  
ผู้อ่านสับสน 
5. น าเอาข้อความของคนอ่ืนๆ  
มาเขียนเรียงต่อๆกันไป  
บางครั้งไม่สอดคล้องกับสาระที่
ต้องการเป็นเรื่องที่ล้าสมัย
บางครั้งก็กล่าวตามสามัญส านึก
ที่ผิดพลาด 
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ด้านที่พิจารณา ลักษณะท่ีดี ลักษณะท่ีบกพร่อง 
3.จุดมุ่งหมายของการวิจัย ระบุจุดมุ่งหมายของงานวิจัยที

ชัดเจนและครอบคลุม 
ระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัยไม่
ชัดเจนและไม่ครอบคลุม 

4.ขอบเขตการวิจัย ก าหนดขอบเขตปัญหาการวิจัย
อย่างชัดเจน (ระบุเกี่ยวกับ
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร 
ฯลฯ) 
 

ระบุขอบเขตของการวิจัยไม่
ชัดเจน 

5.นิยามศัพท์เฉพาะ 1.ให้นิยามตัวแปรและศัพท์
เฉพาะเฉพาะที่ผู้อ่านเข้าใจได้
ตรงกัน  
2.ไม่ให้นิยามค าท่ีไม่จ าเป็น 
 
3.กรณีที่ให้นิยามตามที่พบใน
ต ารา พจนานุกรม วารสาร 
ฯลฯ  มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของนิยามนั้น 

1.ให้นิ ยามตัวแปรและศัพท์
เฉพาะอย่างไม่ชัดเจน 
 
2.ให้นิยามค าที่ไม่จ าเป็นต้องให้
นิยาม 
3.ยกนิยามของคนอ่ืนมาโดยไม่
ระบุแหล่งอ้างอิงและไม่พิมพ์
ภาษาอังกฤษที่ตรงกับศัพท์นั้น 

6.ความส าคัญของการวิจัย เขียนความส าคัญของการวิจัยไว้
ชัดเจน ความส าคัญของการวิจัย
ที่ระบุไว้อยู่ในขอบเขตของการ
วิจัยเรื่องนั้น 

เขียนความส าคัญของการวิจัย
ไม่ ชั ด เจน  บ า งค รั้ งก็ เขี ย น
ความส าคัญของการวิจัยไว้เกิน
ขอบเขตของการวิจัยเรื่องนั้น 

7.การออกแบบวิจัย ออกแบบวิจัยรัดกุม เลือกตัว
แปรเหมาะสม 

ออกแบบวิจัยไม่รัดกุม ไม่ ได้
เลือกตัวแปรตามหลักเหตุผลไม่
สามารถอธิบายได้ว่าท าไม ถึง
เลือกศึกษาตัวแปรเหล่านั้น 

8.สมมุติฐานในงานวิจัย(ถ้ามี) 1.ก าหนดสมมุติฐานในการวิจัยที่
ชัดเจน และตอบสนองจุดมุ่งหมาย
ของงานวิจัย  
2.สมมติฐานในการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
สร้ างจากหลั กของเหตุ ผล มี
ม า ต ร ฐ า น ม า จ า ก ท ฤ ษ ฎี 
แนวความคิดที่ได้ศึกษาค้นคว้าเป็น
อย่างดี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.เป็ นสมมติ ฐานที่ สามารถจะ
ทดสอบได้   การวิจัยครั้ งนั้ นจะ
ทดสอบสมมุติฐานดังกล่าว 

1 .สมมุ ติ ฐ าน ใน การวิ จั ย ไม่
ชัดเจน 
 
2.ก าหนดสมมุติฐานในการวิจัย
จากสามัญส านึก ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลได้ว่าท าไมจึ ง
ก าหนดสมมุติฐานเช่นนั้น 
 
 
3.ไม่สามารถทดสอบได้ 
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ด้านที่พิจารณา ลักษณะท่ีดี ลักษณะท่ีบกพร่อง 
9 .ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ง า น วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง 

1. คัดสรรเรื่องที่เกี่ยวข้องตรง
กับเรื่องวิจัย สมควรอย่างยิ่งใน
การน าเสนออย่างเพียงพอเรื่อง
ไม่เก่ียวข้องก็ไม่น ามากล่าว 
 
2.เรียงล าดับการเสนอหัวข้อ
เรื่องได้อย่างเหมาะสม 
 
 
3.กล่าวถึงพัฒนาการของหลัก
เหตุผล หรือทฤษฎีที่เป็นกรอบ 
( Theoretical frame Work) 
อ้างอิงมายังปัญหาที่จะวิจัย 
4 .ภ าษ าที่ เขี ย น เข้ า ใจ ง่ า ย
เชื่อมโยงกันไปตามล าดับโดย
ตลอด 

1.ระบุทฤษฎี แนวความคิดและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องน้อยมาก 
โดยที่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถ
ค้นคว้าและน ามาใช้ประโยชน์ได้
มาก 
2.การเสนอหัวข้อเรื่องไม่เป็น
ระบบที่ดี บางครั้งน าเอาเรื่อง
และผลการวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องมา
ไว้   
3.นิ ย ม ล อ ก ต่ อ กั น ม า จ า ก
รายงานวิจัยของคนอ่ืน โดย
ไม่ ได้ ศึ กษาจากต้นตอจึ งมัก
พบว่าอ้างอิงผิดพลาด 
4.ภาษาที่ใช้เขียนไม่ชัดเจนขาด
การเชื่อมโยงในสาระที่เสมอ 

10.วิธีด าเนินการ 1.ก าหนดวิธีวิจัยที่ เหมาะสม
รอบคอบรัดกุม 
2.อธิบายวิธีด าเนินการอย่าง
ละเอียดชัดเจนเป็นไปตามล าดับ
ที่เหมาะสม  
3.กล่าวถึงประชากรของการ
วิจัยอย่างชัดเจน (กรณีศึกษา
ประชากร หรือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วสรุป
อ้างอิงไปยั งประชากร)และ
แสด งจ าน วนกลุ่ ม ตั วอย่ า ง 
จ าแนกตามตัวแปรอิสระที่มุ่ง
ศึกษา เช่น จ าแนกตามเพศ วุฒิ 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 

1.วิจัยไม่รัดกุม 
 
2 .อ ธิ บ าย วิ ธี ด า เนิ น ก าร ไม่
ชัด เจน ล าดับสาระวกวนไม่
เหมาะสม 
3.ไม่ระบุประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่างให้ชัดเจน จ าแนกตาม
ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ที่ มุ่ ง ศึ ก ษ า 
(กรณีศึกษาประชากรหรือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
)  
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 4.อธิบายกระบวนการในการ

เลือกสมาชิกกลุ่มตัวอย่างโดย
ละเอียด ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนถึง
วิธีการปฏิบัติ โดยมีสมาชิกกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นวิธีที่เหมาะสม 
 
 
5.เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม 
ข้อมูลเป็นมาตรฐาน มีความ
เที่ยงตรง (Validity) สูงมีวิธีการ
ต ร ว จ  ใ ห้ ค ะ แ น น ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน  (กรณี ที่ เป็นแบบ
ตรวจให้คะแนน) กรณีที่สร้าง
เครื่องมือเองได้อธิบายวิธีการ
สร้างเครื่องมือประเภทนั้นอย่าง
ชัด เจน  (ระบุ วิธีการก าหนด
จ านวนข้อ ลักษณะเครื่องมือ
ตั ว อย่ า งก าร พิ จ ารณ าขอ ง
ผู้เชี่ยวชาญ การทดลองใช้ การ
ตรวจสอบคุณภาพและตรวจให้
คะแนน(ถ้ามี)ฯลฯ) 

4.กระบวนการในการเลื อก
สมาชิกกลุ่มตัวอย่างไม่ชัดเจน 
สมาชิกกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บ
รวบ รวมข้ อมู ล มี จ าน วน ไม่
เพียงพอ ที่จะเป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากร วิธีการเลือกไม่
เหมาะสม 
5.เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมู ล ไม่ เป็ นมาตรฐานขาด
ความ เที่ ย งต รง  ข าด ค วาม
เชื่อมั่น หรือมีความเชื่อมั่นต่ า 
ตรวจให้คะแนนผิดพลาด กรณี
สร้างเครื่องมือเอง ไม่ทราบว่ามี
วิธีการสร้างเช่นไร หรืออธิบาย
วิธีสร้างที่ไม่ชัดเจนหรือวิธีสร้าง
ที่ ไ ม่ เห ม า ะ ส ม ห รื อ ห ล า ย
ประการดังกล่าวประกอบกัน 
 

11.การวิ เคราะห์ข้อมูลและ 
แปรผล 

1.การบันทึกข้อมูลท าด้วยความ
ระมัดระวังมีการตรวจทานไม่ให้
ผิดพลาด 
2.วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
ที่เหมาะสม ใช้สูตรถูกต้อง การ
เปิดตารางต่างๆท าได้ถูกต้อง 
3.แปลผลได้ถูกต้อง ใช้ภาษา
รัดกุม 
 
 
 
 
 
 

1.มีความผิดพลาดในการบันทึก
ข้ อมู ล ที่ เข้ า วิ เค ร าะห์ ไม่ ได้
ตรวจทานให้ถี่ถ้วน 
2.ข้อมูลฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้น
ของสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์
หรือใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูล 
3.แปลผลผิด ใช้ภาษาไม่รัดกุม 
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ด้านที่พิจารณา ลักษณะท่ีดี ลักษณะท่ีบกพร่อง 
12.การเขียนรายงาน 1.ใช้ภาษาชัดเจน รัดกุม เขียน

ถู ก ต ามแบ บ ฟ อร์ม ที่ เป็ น ที่
ยอมรับ 
2.มีความคงเส้นคงวาตลอดที่
รายงาน 

1.ใช้ภาษาไม่ชัดเจน เขียนไม่
ถูกต้องตามแบบฟอร์มและมัก
พิมพ์ผิดมาก 
2.ขาดความคงเส้นคงวา 

13.การอภิปรายผล 1. อภิปรายได้เหมาะสมแสดง
ถึงว่ามีการค้นคว้ามาก ผู้วิจัยมี
ความรอบรู ้

1.อภิปรายไม่รัดกุม อ้างเหตุผล
ไม่เหมาะสม 

 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
  

 1) กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
  กรอบแนวคิดเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาการวิจัย ฉะนั้นการให้แนวความคิดจึงต้อง
ชัดเจน และสามารถพิสูจน์ได้ การมีกรอบแนวคิดจะท าให้นักวิจัยสามารถจัดระเบียบข้อมูลได้ และท า
ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพราะกรอบแนวคิดเป็นการรวบรวมเหตุการณ์
ต่างๆ เข้าไว้ภายใต้หัวข้อเดียวกัน ดังนั้น เม่ือนักวิจัยก าหนดจุดความสนใจหรือปัญหาที่จะต้องการ
หาค าตอบได้แล้ว เพ่ือให้สามารถจัดระบบความคิดให้กับสิ่งที่ตั้งค าถามและสนใจที่จะศึกษา นักวิจัย
จะต้องปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ 
  สมมติว่านักวิจัยตัดสินใจว่าจะศึกษาวิจัย เรื่อง "ปัจจัยทางสังคมบางประการที่มีอิทธิพลต่อการ
มีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น " สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือ ต้องไปค้นคว้าจาก
แนวคิด ทฤษฎี และต าราต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปองค์ความรู้เหล่านั้นให้มีขอบเขตแน่นอน  ว่า 
"ปัจจัยทางสังคม" "การมีส่วนร่วม" และ"กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ณ พ้ืนที่ที่จะเข้าไปศึกษา" นั้น มี
ค าอธิบายว่าอย่างไร และในการศึกษาวิจัยนี้ก าหนดขอบเขตการอธิบายไว้แค่ไหน ขั้นตอนนี้เอง ที่
เรียกว่า การก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาวิจัย 
  หรือสมมติว่านักวิจัยตัดสินใจว่าจะศึกษาวิจัย เรื่อง "การศึกษากระบวนการตัดสินใจของ
พนักงานเทศบาลระดับบริหารเพ่ือน านโยบายทางการเมืองไปปฏิบัติ " สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือ  ต้อง
ไปค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี ต าราต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อสรุปในองค์ความรู้
เหล่านั้นให้มีขอบเขตแน่นอน ให้กับสิ่งที่ เรียกว่า "กระบวนการตัดสินใจ" ว่าอะไรบ้างที่อยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจ และการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร บุคคลจะต้องอาศัยอะไรบ้างในการ
ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฯลฯ เพ่ือก าหนดขอบเขตการอธิบายให้แน่นอน ขั้นตอนนี้เอง ที่เรียกว่า 
การก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาวิจัย 
  หรือสมมติว่านักวิจัยตัดสินใจว่าจะศึกษาวิจัย เรื่อง "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนัก
ประชาสงเคราะห์ในส่วนภูมิภาค" สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือ ต้องไปค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี ต ารา
ต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อสรุปในองค์ความรู้เหล่านั้นให้มีขอบเขตแน่นอน กับสิ่งที่
เรียกว่า "ความพึงพอใจ" นั่นคือ นักวิจัยจะต้องค้นคว้าให้กระจ่างว่า พฤติกรรมที่เรียกว่าความพึง
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พอใจ นั้น มีลักษณะอย่างไร และสิ่งที่เรียกว่า "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทั่วไป" 
ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้ าง แล้ วไปค้นคว้าเพ่ิมเติมว่า "คนที่ รับราชการในต าแหน่ งนั ก
ประชาสงเคราะห์ " มีภารกิจอะไรบ้ าง ความยากง่ายของงาน ความพร้อมของหน่วยงาน 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ฯลฯ ซึ่งการก าหนดขอบเขตขององค์ความรู้ที่กล่าวมา ก็คือ การ
ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาวิจัย ฯลฯ 
 
  2) นิยามเชิงปฏิบัติการ 
  หลังจากที่นักวิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า ความใฝ่รู้ 
ความชอบที่จะค้นคว้า และเป็น "นักอ่าน" ของผู้วิจัยย่อมมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของกรอบ
แนวคิดท่ีรวบรวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ 
  ในขั้นตอนต่อไป  นักวิจัยจะต้องให้ความหมายของแนวคิด โดยจะต้องค้นหาสิ่งบ่งชี้ 
(Indicators) ว่าสิ่งที่ต้องการวัดนั้น จะใช้อะไรมาวัด เช่น จ านวนคนตายเป็นเครื่องชี้อันหนึ่งที่สะท้อน
ให้เห็นว่า สภาพของอนามัยหรือสาธารณสุขของท้องถิ่นนั้นๆ มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด หรือหากเรา
ต้องการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับโต๊ะ เพียงแต่น าเสนอภาพของโต๊ะสักตัวหนึ่ง ก็พอจะชี้วัดได้
คร่าวๆ แล้วว่า ที่เรียกว่า "โต๊ะ" นั้น ต้องมีลักษณะดังภาพที่น าเสนอนี้ เป็นต้น แต่ในความหลากหลาย
บนโลกมนุษย์ เราจะพบบ่อยๆ ว่าความคิด (Concept) บางอย่างไม่สามารถเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์
และอธิบายสิ่งที่ต้องการวัดได้โดยง่าย เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติ การเรียนรู้ ฯลฯ เพราะแนวความคิด
เหล่านี้มีลักษณะเป็นนามธรรม ดังนั้น การจะตอบความหมายของแนวความคิดเล้านี้ จึงไม่อาจใช้
เพียงวิธีน าเสนอภาพ หรือชี้ไปยังวัตถุหรือบุคคลหรือเหตุการณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาในขั้นตอนนี้ จึงต้องใช้
วิธีให้ค าจ ากัดความ โดยจะต้องเป็นค าจ ากัดความท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยคือ ปรากฏการณ์ทางสังคมส่วนใหญ่ไม่สามารถจะวัดได้โดยตรง 
หรือวัดได้แต่มีความยุ่งยากในเรื่องความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของการวัด เราจะวัดการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในท้องถิ่นนั้นอย่างไร เราจะวัดทัศนคติหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างไร สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ ในทางวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดวิธีการที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบเพ่ือจะวัดออกมาให้ได้ 
  ก่อนจะตัดสินใจว่าจะวัดอย่างไร เราจึงต้องก าหนดความหมายหรือค าจ ากัดความของตัวแปร
ต่างๆ เสียก่อน ค าจ ากัดความของตัวแปร จะต้องชี้วัดลงไปว่า สิ่งที่เราพูดถึงนั้นมีลักษณะอย่างไร 
อะไรเป็นเครื่องวัด เช่น เมื่อเราพูดถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่น เราอาจให้ค าจ ากัดความ
ว่า พฤติกรรมใดบ้างที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น ต้องเป็นพฤติกรรมที่ประชาชน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะโดยอ้อมและโดยตรง พฤติกรรมโดยอ้อมก็เช่น การสนทนา
พูดคุยเรื่องการเมือง การวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมือง การไปฟังการหาเสียง การไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ฯลฯ ส่วนพฤติกรรมโดยตรงก็เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้ง การเข้าไปมีส่วนใน
การสนับสนุนให้คนไปเลือกตั้ง การเข้าไปเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อย่างนี้เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่าค าจ ากัดความที่ก าหนดขึ้นจะมีลักษณะที่ชี้ลงไปว่า อะไรคือสิ่งที่จะใช้วัดแนวความคิด
ซึ่งมีความหมายกว้างๆ หรือเป็นนามธรรม ค าจ ากัดความเช่นนี้เรียกว่า ค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
(Operational Definition) ซึ่งก็คือค าจ ากัดความที่สามารถน าไปเก็บข้อมูลมาได้ โดยในค านิยามนั้น
จะมีตัวบ่งชี้ (Indicator) ของสิ่งที่เราจะศึกษา ซึ่งโดยปกติเราไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง 
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 3) ลักษณะทั่วไปของนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  การให้ก าหนดค านิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) เป็นการก าหนดทิศทาง
ส าหรับนักวิจัยในการปฏิบัติเหมือนกัน เข้าใจปรากฏการณ์เป็นอย่างเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว นิยามเชิง
ปฏิบัติการประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 ประการคือ 
  3.1) คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของตัวแปร 
  3.2) พฤติกรรมที่แสดงออก เนื่องจากคุณลักษณะของตัวแปรบางชนิดมักมีคุณลักษณะแฝงซึ่ง
ไม่สามารถสังเกตได้หรือวัดได้โดยตรง จะต้องใช้การวัดโดยอ้อม เพราะนั กวิจัยมีความเชื่อว่า
คุณลักษณะภายในเหล่านั้น จะเป็นตัวก าหนดให้บุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งออกมาภายใต้สภาวะ หรือเงื่อนไขที่เหมาะสม 
  3.3) สถานการณ์หรือสิ่งเร้าจะเป็นเงื่อนไขหรือสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งจะน ามาเร้าคุณลักษณะ
ภายในดังกล่าว ให้ก าหนดหรือแสดงพฤติกรรมออกมาให้สังเกตได้หรือวัดได้ 
4. เกณฑ์ที่เป็นเครื่องชี้วัด หรือเป็นดัชนีบอกพฤติกรรมของบุคคล ว่าแสดงพฤติกรรมเช่นนี้จะมี
ความหมายเช่นใด เป็นที่ต้องการหรือไม่ต้องการ 
  ตัวอย่าง เช่น นิยามทัศนคติของข้าราชการที่มีต่อการฉ้อราษฎร์บังหลวงว่า หมายถึ ง ท่าที
ความรู้สึกของบุคคล (คุณลักษณะ) ที่มีต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งแสดงออกมาใน 2 
ลักษณะคือ  
  ความรู้สึกในทางที่ดีหรือไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพบกับการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในงานในหน้าที่ หรือเมื่อประสบโอกาสที่จะสามารถกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในงานในหน้าที่ (สิ่งเร้า)  หากบุคคลนั้นมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเสียหายก็จะไม่รีรอที่จะ
กระท าหรือสนับสนุนการกระท าในสิ่งที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานที่ท า 
 หากบุคคลนั้นมีความรู้สึกไม่ดีและเห็นว่าเป็นเรื่องเสียหายไม่ถูกต้อง ถึงประสบโอกาสหรือมี
ช่องทางให้ทุจริต บุคคลนั้นก็จะไม่กระท า และในหลายคนอาจจะมีพฤติกรรมต่อต้านการกระท าทุจริต
หรือประพฤติมิชอบเหล่านั้นด้วยซึ่งความเชื่อถือได้ของการวัดพฤติกรรมเหล่านี้จะมีมากน้อยเพียงใด 
จึงอยู่ท่ี ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือซึ่งต้องมีความถูกต้อง และมีคุณภาพนั่นเอง 
 
 4) สิ่งท่ีควรพิจารณาในการก าหนดกรอบแนวคิด 

4.1) ท่านได้ก าหนดความหมายของแนวคิด (Concept) ต่างๆ ไว้แน่นอนชัดเจนแล้วหรือไม่ 
4.2) ค าศัพท์ที่ต้องใช้ ได้มีการนิยามไว้แน่นอนชัดเจนเพียงใด 
4.3) มีการก าหนดแนวคิด (Concept) ต่างๆ อย่างพอเพียงและถูกต้องหรือยัง 
4.4)  แนวคิด (Concept) บางประการ จ าเป็นต้องก าหนดข้อจ ากัดเพ่ิมอีกหรือไม่ 
4.5)  เมื่อกลุ่มท่ีศึกษาเปลี่ยนไป ความหมายเปลี่ยนตามไปหรือไม่ เช่น อายุ เพศ ฯลฯ 
4.6) ท่านก าหนดความหมายต่างๆ โดยมีอะไรเป็นพื้นฐาน 

  โดยสรุป กรอบแนวคิด และนิยามเชิงปฏิบัติการจะน าไปสู่กระบวนการวิจัยในขั้นอ่ืนๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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  สรุปความสัมพันธ์ของแนวคิด นิยาม ตัวบ่งชี้ และค าถาม 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเม่ือผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาสิ่งใด สิ่งแรกที่ต้องกระท าก็
คือ ผู้วิจัยต้องแจกแจงคุณสมบัติ หรือก าหนดความหมายของสิ่งนั้นๆ ให้แน่นอนชัดเจน และครบถ้วน
ตามที่ตนเห็นว่าส าคัญ โดยที่ในการแจกแจงคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัดนั้น  ผู้วิจัยจะต้องศึกษาให้
ถ่องแท้ว่า แนวคิดเรื่องนั้นๆ มีผู้ใดที่เคยศึกษามาแล้วบ้าง และคุณสมบัติหรือความหมายที่ต้องการวัด
หรือศึกษานั้นมีอะไรบ้าง มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน และปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับแนวคิดนั้น ผู้วิจัยเอง
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการพิจารณาว่า คุณสมบัติเหล่านั้นควรจะน ามาสร้างเป็น
ตัวแปรด้วยหรือไม่ และมีคุณสมบัติอะไรที่ผู้วิจัยคิดว่า ควรจะรวมอยู่ในการสร้างมาตรวัดส าหรับตัว
แปรด้วย 
  เมื่อก าหนดคุณสมบัติ หรือความหมายของแนวคิดได้แล้ว ผู้วิจัยจะต้องระบุสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้
ของคุณสมบัติหรือนิยามแต่ละประเภทว่ามีอะไรบ้าง คุณสมบัติหรือนิยามหนึ่งลักษณะอาจจะมีตัว
บ่งชี้ 1 ตัว หรือหลายตัวก็ได้ ในท านองเดียวกันตัวบ่งชี้ 1 ตัว อาจบ่งชี้คุณสมบัติหรือนิยามได้มากกว่า  
1 คุณสมบัติหรือนิยาม ดังนี้ 

C = แนวคิด (Concept) 
P = คุณสมบัติ (Property) หรือนิยามของแนวคิด 
I = ตัวบ่งชี้ (Indicant) ของคุณสมบัติ 
S = สิ่งเร้าตัวบ่งชี้ (Stimulus) 
Q = ค าถาม (Question) ที่น าไปสู่ตัวบ่งชี้ 

 
  ข้อมูลตัวบ่งชี้แต่ละตัว ซึ่งคุณสมบัติของแนวคิดที่ต้องการศึกษานั้นจะได้มาโดยการทดลอง การ
สังเกตหรือการซักถามหรือที่เรียกรวมๆ ว่า สิ่งเร้า (Stimulus) ที่กระตุ้นให้หน่วยที่ต้องการศึกษานั้น
แสดงออกซึ่งตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 1 ตัว อาจต้องใช้สิ่งเร้าตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้ เมื่อได้ข้อมูลมาจากการ
ใช้สิ่งเร้า และผู้วิจัยน าข้อมูลนั้นมารวมกันโดยอาศัยกฎเกณฑ์บางอย่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เราก็จะได้สิ่งที่
เรียกว่า มาตรวัด 
  ตัวอย่างที่จะเสนอต่อไปนี้  เป็นเรื่องของมาตรวัดความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม (Group 
Solidarity) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้กันมากในวงการรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา
สังคม ในการวัดความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม .. 
  ผู้วิจัยจะต้องระบุคุณสมบัติส าคัญ (หรือให้ค านิยาม) ของแนวคิดว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
  สมมติว่าผู้วิจัยระบุว่า ความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม => ขึ้นอยู่กับ=> การที่สมาชิกของกลุ่มมี
ภาระผูกพันซึ่งกันและกัน (Obligations) และความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม => ขึ้นอยู่กับ=> การที่
สมาชิกปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่ม (Compliance) 
 หลังจากระบุคุณสมบัติแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ ก าหนดตัวบ่งชี้ของแต่ละคุณสมบัติ โดยผู้วิจัยระบุว่า 

สิ่งที่บ่งชี้ => ภาระผูกพันของสมาชิก => คือ => การพ่ึงพิงของสมาชิก 
จะเห็นได้ว่า การพ่ึงพิงของสมาชิก ยังเป็นคุณสมบัติที่เป็นนามธรรม ผู้วิจัยจึงต้องระบุตัวบ่งชี้ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
โดยก าหนดสิ่งบ่งชี้ต่อไปว่า 
สิ่งบ่งชี้ => การพ่ึงพิงของสมาชิก => คือ => 1. อุปทานของสิ่งที่ทดแทนกันได้ 
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สิ่งบ่งชี้ => การพ่ึงพิงของสมาชิก => คือ => 2. การขาดข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือก 
สิ่งบ่งชี้ => การพ่ึงพิงของสมาชิก => คือ => 3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย 
สิ่งบ่งชี้ => การพ่ึงพิงของสมาชิก => คือ => 4. ความผูกพันส่วนบุคคล 

 
  ในส่วนของการปฏิบัติตามกติกาของกลุ่มก็เช่นเดียวกัน ผู้วิจัยจะต้องก าหนดสิ่งบ่งชี้ ภาพของ
การปฏิบัติตามให้แน่นอน โดยก าหนดสิ่งบ่งชี้ต่อไปว่า 
สิ่งที่บ่งชี้ => การปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่ม => คือ => การยอมรับกติกาของกลุ่ม หรือการฝ่า
ฝืนกติกาของกลุ่ม 
สิ่งที่บ่งชี้ => การปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่ม => คือ => พฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับกติกาของกลุ่ม 
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ขั้นตอน 
การปฏิบัติงานวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
1) ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนา และงานวิจัย 
2) ประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดของการจัดท าโครงการ   
3) จัดท าข้อเสนอโครงการตามความต้องการของหน่วยงาน(แหล่งทุน) 
4) ติดตามผลการพิจารณาของแหล่งทุน 
5) หากได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ หรือโครงการวิจัย หรือมีหนังสือจากหน่วยงานแหล่งทุน

ขอความร่วมมือ ก็ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
5.1) จัดท าหนังสือตอบรับการด าเนินงาน เพ่ือเสนอโครงการ  (เอกสารหมายเลข 1) 
5 .2 )จั ดท าหนั งสื อมอบอ าน าจจากอธิก ารบดี  เพ่ื อมอบอ าน าจ ให้ ผู้ อ าน วยการ                 

ส านักบริการวิชาการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา  (เอกสารตัวอย่างหมายเลข 2) + แนบส าเนาบัตร                
ทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

5.3) จัดท าหนังสือหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 3) 
  6) ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา/บันทึกตกลงจ้าง 
  7) ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากร/ความร่วมมือนักวิจัย (เอกสารหมายเลข 4) 
  8) จัดประชุมคณะนักวิจัย/คณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข 5,7) 
 9) ท าหนังสือประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะนักวิจัย/คณะท างาน โดย ผู้อ านวยการ (เอกสารหมายเลข 6) 
 10) ศึกษาเอกสาร/ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับTOR โครงการ 
 11) ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

12) คณะผู้ศึกษาออกเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่ต่างๆ โดยประสานงานกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่              
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งขอความอนุเคราะห์เข้าพ้ืนที่และขอความร่วมมือเพ่ือจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  อาจเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้อง  ผู้น าชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาได้ครบถ้วน 

13) การน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติพ้ืนฐาน จัดท าตารางสรุปข้อมูล 

14) จัดท ารายงานเสนอต่อแหล่งทุนเป็นระยะ (ตัวอย่าง ระยะเวลาด าเนินการ 180 วัน) ได้แก ่
14.1) รายงานเบื้องต้น  (Inception Report) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย แผนการ

ด าเนินงานตลอดโครงการ การตรวจเอกสาร วิธีวิจัยโดยละเอียดพร้อมเอกสารอ้างอิง ระยะเวลา และสถานที่
ด าเนินการ งบประมาณในการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานเบื้องต้น (ภายใน 30 วัน  นับถัดจากวันที่              
ลงนามในสัญญาจ้าง) (เอกสารหมายเลข 8) 
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14.2) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงาน
การศึกษาเบื้องต้น ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการที่ผ่านมาตามแผนการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
(ภายใน 90 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง) (เอกสารหมายเลข 9) 
                 14.3) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
รายงานผลการด าเนินงานตลอดโครงการ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหารายงานที่ครอบคลุมบทสรุป
ส าหรับผู้บริหาร และ Executive Summary  ความเป็นมาของโครงการ และผลการศึกษาตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดโครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ (ภายใน 150 วัน  นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง) (เอกสารหมายเลข 10) 

14.4) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย  
1. เอกสารรายงาน ที่ได้ปรับแก้ไขจาก Draft Final Report โดยยึดถือข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการก ากับและติดตามผลโครงการ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย  
2. รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร Executive Summary  
3. ซีดีบันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ PDF  

(ภายใน 180 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง) (เอกสารหมายเลข 11) 
 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 จุดมุ่งหมายของการจัดท าโครงการพัฒนาหรือโครงการวิจัยต่าง ๆ คือ การเรียนรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งวิธีคิด และระบบคุณค่า ที่จะน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา แต่กว่าที่จะด าเนินการ
ไปสู่เป้าหมายนั้นต้องอาศัยระยะเวลา มีพลวัตสูง เปลี่ยนแปลงตามบริบทของแต่ละสถานการณ์ ดังนั้นการ
ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือศึกษาและตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันเวลา และการสรุปบทเรียนเป็นระยะ เพ่ือตรวจสอบปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของโครงการ รวมทั้งมีการประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขในอนาคต  
 ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงมีความจ าเป็นที่จะช่วยให้การด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
ประสบผลส าเร็จ ตามที่คาดหวังไว้ตั้งแต่แรก อีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 1) วิธีการติดตามและประเมินผลมีวิธีการดังนี้ 

 1.1) การติดตามงาน เป็นขั้นตอนที่ท าระหว่างการด าเนินโครงการเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่อง ทั้งนี้
เป็นการ กระตุ้นเตือน ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว กิจกรรมที่ท า
นอกแผน และติดตามว่างานที่ท ามีคุณภาพและบรรลุตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  การเรียนรู้  จากการ
เปลี่ยนแปลง/รวมทั้งความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม  อุปสรรค ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการด าเนิน
กิจกรรม ตลอดทั้งการใช้ทรัพยากรของโครงการไปตามแผน และพิจาณาความเหมาะสมของกระบวนการ 
วิธีการ การปรับปรุง ในการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาอุปสรรค อีกทั้งปรับปรุง
การด าเนินงานให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้วางแผนไว้  
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1.2) การสรุปบทเรียน ระหว่างการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือเป็นการทบทวนความส าเร็จ/
ความล้มเหลวของการด าเนินโครงการว่า กระบวนการ วิธีการ ที่ออกแบบไว้นั้นได้เอ้ือต่อการด าเนินงานและ
การเรียนรู้หรือไม่  และเป็นการเรียนรู้ ถึกศักยภาพ ข้อจ ากัด เงื่อนไข ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลว เพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงและเสริมสร้างศักยภาพและแก้ไขข้อจ ากัดเพ่ือให้น าไปสู่ความส าเร็จของ
โครงการให้มากท่ีสุด 

1.3) วิธีการประเมินผล ซึ่งมักจะท าหลังเสร็จสิ้นโครงการตามช่วงระยะเวลาโครงการและสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือร่วมกันพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร 
เพราะอะไร  และเกิดการเรียนรู้ว่า สิ่งที่ท าให้เกิดผลส าเร็จและเป็นสิ่งที่มีผลต่อการไม่บรรลุตามเป้ามายคือ
อะไร เพ่ือที่จะน ามาสู่การเปลี่ยนแปลง การทบทวนใหม่ว่า ถ้าจะท าโครงการใหม่จะต้องท าอย่างไร จะมี
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไรโดยใช้ประสบการณ์การเดิมเป็นบทเรียนในการท างานต่อไปให้เกิดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2) สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับรับจากการการเตรียมความพร้อมและการวางแผนที่ดีต่อการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 ประโยชน์ต่อผู้วิจัย  เช่น การวางแผนวิจัยล่วงหน้าท าให้สามารถช่วยเห็นภาพรวมของการ
วิจัย ช่วยให้การวิจัยส าเร็จบรรลุเป้าหมาย สามารถติดตามความก้าวหน้าของการวิจัย  ท าให้การวิจัยเสร็จ
ทันตามก าหนดเวลาเป็นการน าเสนอกรอบแนวคิดต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุน  เป็นสิ่งแสดง
ความสามารถของผู้วิจัย  เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ         

ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับพิจารณาว่าโครงการวิจัยที่เสนอมานั้นมีคุณค่าสมควรให้

ทุนอุดหนุนหรือไม่  เป็นแนวทางในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เป็น
ฐานข้อมูลให้กับนักวิจัยของหน่วยงานหรือองค์กรส าหรับการพิจารณาการให้ทุนในโอกาสต่อไป   ส าหรับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ระดับดังนี้  

1. ระดับโครงการ  สามารถเป็นน ามาแนวทางเป็นการแก้ปัญหาส าคัญ หรือปัญหาเร่งด่วน
ของชาติเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในแต่ละท้องถิ่นตามความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมมีความสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาการเป็นการวิจัย
เพ่ือเสริม เพ่ิมเติม พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการที่เห็นว่ายังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผลการวิจัยสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 

2. ระดับเครือข่าย เกิดกลไกการจัดการ หรือองค์กรภายในชุมชน ที่จะด าเนินงานต่อไป กรณีนี้ 
อาจเป็นการหนุนเสริม ให้องค์กรที่มีอยู่ ท างานได้ดีขึ้น เช่น การเสริมศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ในด้านต่างๆ หรือ การสร้างกลไกใหม่ในชุมชน เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนในระดับต าบล 
เพ่ือประสานกลุ่มอมทรัพย์ กองทุนต่างๆ และบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

3. ในระดับนโยบาย 
องค์ความรู้ ที่ได้จากโครงการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ หลายๆ โครงการ สามารถ

น ามาสังเคราะห์ เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัย และพัฒนา ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือยกระดับองค์
ความรู้ และสามารถผลักดันแนวคิด มาตรการ นโยบาย  และขับเคลื่อนกลไก  ที่จะเอ้ือต่อการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ของประชาชน และประเทศชาติ 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานวิจัย 
 
 
 
  

 
 

  
 
 
 
 

 

1. หนังสือขอความร่วมมือ 
จากหน่วยงาน/แหล่งทุน 

2. น าเสนอผู้อ านวยการ 3. เขียนข้อเสนอโครงการ
ด้านเทคนิค/ด้านราคา 

4. เสนออธิการบดีเพื่อตอบรับการ
ด าเนินงาน เอกสารแนบ คือ 

    1) หนังสือตอบรับการด าเนนิงาน (1) 
    2) หนังสือมอบอ านาจ + ส าเนาบัตร
ผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ  (2) 
      3) หนังสือรับรอง (3) 
      4) จัดการข้อมูลในระบบของศูนย์
บริหารงานวจิัย 
       

 
 

6. ลงนาม 
ในสัญญาจ้างท่ีปรึกษา 

5. เสนอหน่วยงาน/แหล่งทุน 

7. ท าหนังสือประกาศ/ค าสัง่
แต่งตั้งคณะนักวิจยั/คณะท างาน 

โดย ผู้อ านวยการ  (6) 

8. ศึกษาเอกสาร/ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงาน พร้อมจัดท าแผน 
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ  

TOR โครงการ  (7) 9. ออกแบบเครื่องมือ 10. เสนอ Inception Report 

11. เสนอ Progress  report 12. เสนอ Draft Final Report 

13. เสนอ Final Report/ 
Executive Report 

ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์บคุลากร/
ความร่วมมือนักวิจัย 
(4) 

ท าหนังสือขอบคุณคณะนักวิจัย / 
คณะท างาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

บันทึก/วิเคราะห์ /
สังเคราะห์/สรุปผล 

 

จัดประชุมระดมความ
คิดเห็น 

 

น าเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

จัดประชุมคณะนักวิจัย/คณะท างาน (5) 
 

จัดประชุมคณะนักวิจัย/
คณะท างาน 

 

ด าเนินงานตามขอบเขตจ้างที่ปรึกษา 

 

ปรับปรุง/แกไ้ข 

 

เก็บข้อมูลภาคสนาม 

 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ที่ ศธ ๖๕๙๔ (๓)/                   ส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนนิมมานเหมินทร์  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
๕๐๒๐๐   
      

           เมษายน ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอส่งข้อเสนอโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วน                     
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

อ้างถึง หนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๕๑๐๒๙/ว๒๓๙๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑   
เรื่อง ข้อก าหนดขอบข่าย และรายละเอียดโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่องานบริการ
วิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อเสนอด้านเทคนิค  จ านวน  ๑ ชุด 
  ๒. ข้อเสนอด้านราคา    จ านวน  ๑ ชุด 
 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  
โดยส านักบริการวิชาการยื่นข้อเสนอ ขอบข่าย รายละเอียดโครงการพร้อมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย                 
ในการด าเนินงานของโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น 

 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยส านักบริการวิชาการ ได้พิจารณาแล้ว ยินดีให้ความร่วมมือ
ด าเนินการในโครงการดังกล่าว และได้จัดท าข้อเสนอโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องาน
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่
ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
 

จึ งเรียนมาเพ่ื อโปรดพิจารณ า และหากผลการพิจารณ าเป็ นประการใด                       
ขอได้โปรดแจ้งให้ส านักบริการรวิชาการทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

          ขอแสดงความนับถือ  
  

 
 

              (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   เศรษฐบุตร) 
           รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ                         

 
 

หมายเลข 1 
 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
โทรศัพท์ / โทรสาร (๐๕๓) ๙๔๒๘๗๒ ,๙๔๒๘๖๕ 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หมายเลข 2 
 

บันทึกข้อความ 
 

 

ส่วนงาน      ส านักบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยที่ปรึกษา โทร.  ๔28๗๒ 
ที ่   ศธ ๖๕๙๔(๓)/             วันที ่           เมษายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง โปรดพิจารณาลงนาม 
 

เรียน   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 ด้วย องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดเชียงใหม่ ได้ เชิญชวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                         
โดยส านักบริการวิชาการยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 
  

  ในการนี้   ส านั กบริการวิชาการขอมหาวิทยาลัยโปรดพิจารณามอบอ านาจให้                
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  เป็นผู้ลงนาม
ในการเสนอโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วน                     
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 
 

 
 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   เศรษฐบุตร) 
                  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
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หนังสือมอบอ านาจ 
           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                                                      ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง 

                                                                                            จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
 

                                                                            เมษายน  ๒๕๖๑ 
 

   ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์   วิริยจารี ต าแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอมอบอ านาจให้                         
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร ต าแหน่ง รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มีอ านาจในการยื่นซอง การต่อรองราคา การลงนามในข้อตกลง การแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงข้อตกลง การส่งมอบงาน การรับ-จ่ายเงิน และการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ รวมถึง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎเกณฑ์ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในการด าเนินการโครงการ เรื่อง 
“โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานใดๆ ตามท่ีผู้รับมอบอ านาจได้
กระท าไปภายในขอบเขตที่ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวเท่านั้น 

 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
                                             ลงชื่อ       ผู้มอบอ านาจ    
     (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน ์  วริิยจาร)ี 
                                                              รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
                                                  ลงชื่อ              ผู้รับมอบอ านาจ    
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   เศรษฐบุตร) 
 รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  

                                         ลงชื่อ             พยาน 
                                            (นางอรกานต ์    ไชยยา) 
                                         ลงชื่อ              พยาน 
                                             (นางสาวอุษา            ยาสิทธิ์) 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หนังสือรับรองการปฏิบัตงิานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสนอโครงการ  
สัญญาจ้าง สญัญารับทุน หรือหนังสือมอบอ านาจ ส าหรับการวิจัยและ/หรือ การให้บริการวิชาการ 

---------------------------- 
 
ข้าพเจ้า...รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   เศรษฐบุตร... รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ……… 
สังกัด...........ส านักบริการวชิาการ.....................……………………………………...………………………….…..................
หัวหน้าโครงการ เรื่อง  โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561............................................................................................. 
แหล่งทุน..........องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่......................................................................................... 
งบประมาณโครงการ............... 285,000..........บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 160 วันนบัจากวนัลงนามในสัญญา 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ และให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ สัญญาจ้าง หรือสัญญารับทุน ทุกประการ โดยเฉพาะเร่ืองต่อไปนี้  
  
1.  ด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยตามกรอบเวลาและงบประมาณที่ได้รับโดยเคร่งครัด 
2. การน าเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวจิัย พ.ศ. 2544 ข้อ 5.3 ข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อ ดังนี้ (ให้ใส่เครื่องหมาย ) 
      2.1 ร้อยละ 3 ของงบประมาณโครงการ (ไมร่วมครภุัณฑ์) (3%x...285,000…. บาท) เป็นเงิน….8,550......บาท  

2.2 ร้อยละ 30 ของค่าบริหารโครงการ (30% x …... บาท) เป็นเงิน………............………………....................บาท 
ในกรณีไม่มีข้อ 2.1 หรือ 2.2 

2.3 ร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนนักวิจัย มช. (3% x .... ….. บาท) เป็นเงิน………................บาท  
 2.4 ร้อยละ 2.5 ของค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่สถาบัน (เงินงวดพิเศษ ก ) เป็น

เงิน………...……................บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินทุน
วิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2544 
2.5 ขอท าความตกลงกับมหาวิทยาลัยในการน าเงินสมทบเข้ากองทนุฯ ดังน้ี ................................................. 
2.6 ไมส่ามารถสมทบเข้ากองทุนฯ เนื่องจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยมรีะเบียบและขอยกเว้น (ให้แนบหนังสอืยืนยัน
จากแหล่งทุนด้วย)    

3.  กรณีภาระภาษีท่ีเกี่ยวข้อง       
หากมีภาระที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องทุกประเภทตามประมวลรัษฎากร ข้าพเจ้ารับทราบ ยินยอมปฏิบัติ  และ
รับผิดชอบทุกประการตามกฎหมาย  

4.  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหนังสอืรับรองการปฏิบัติงานฯ นี้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดตามกฎหมายและวินัยทุก
ประการ 

        
                     (ลงนาม) ………….……................................................         
                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   เศรษฐบุตร) 

                       วันที่ ................................................................ 
หมายเหตุ การเสนอเร่ืองทุกครั้งจะต้องแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานฯฉบับนี้ ที่กรอกข้อความครบถ้วน

สมบูรณ์และหัวหนา้โครงการลงนามแล้วเทา่นัน้ 

หมายเลข 3 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนงาน          ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ส านักบริการวิชาการ    โทร. ๒๘๗๒ 
ที ่    ศธ  ๖๕๙๔(๓)            วันที ่         ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรร่วมเป็นผู้ประเมิน   
 

เรียน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยส านักบริการวิชาการ ได้ร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูนด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

ในการนี้  ส านักบริการวิชาการขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่าน ซึ่งเป็นบุคลากร  
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นคณะผู้ประเมินนักวิจัยในการด าเนิน
โครงการดังกล่าว จ านวน ๒ ท่าน คือ  

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนเเละ                
การเรียนรู้ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๒. อาจารย์ ดร.เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา       
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา   ณ  โอกาสนี้ 
 
 
    

     (รองศาสตราจารย์ นพ.อ านาจ   อยู่สุข) 
        รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทน 

               ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเลข 4 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนงาน          ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ส านักบริการวิชาการ    โทร. ๒๘๗๒ 
ที ่    ศธ  ๖๕๙๔(๓)            วันที ่         ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 

เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  มั่งค่ัง    

 

 ตามที่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยส านักบริการวิชาการ ได้ร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูนด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

 

ในการนี้   ส านั กบริ การวิ ชาการขอ เชิ ญ ท่ าน เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม เพ่ื อ ว างแ ผ น                   
การด าเนินงานโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.               
ณ  ห้องรับรองช้ัน ๑ ส านักบริการวิชาการ   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณมา   ณ  โอกาสนี้ 
 
 
    

     (รองศาสตราจารย์ นพ.อ านาจ   อยู่สุข) 
        รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทน 

               ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
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คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
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ประกาศส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม ่
------------------------------------------------------ 

 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยส านักบริการวิชาการ ได้ร่วมมือกับส านักงานส่งเสริม               
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐ 
  
 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการด าเนิน โครงการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 
 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล            เศรษฐบุตร หัวหน้าโครงการ  
   2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์      มั่งคั่ง  นักวิจัย 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ล าปาง       แสนจันทร์  นักวิจัย 
  4) รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์        รัตนสัค  นักวิจัย 
  5) รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร       บุญมาก  นักวิจัย 
  6) รองศาสตราจารย์ปรีชา                วงศ์ทิพย์  นักวิจัย 
  7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศักดิ์         ชินชัย  นักวิจัย 
  8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์      ประภาติกุล  นักวิจัย 
  9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ        ชัยบุญศรี  นักวิจัย 
  10) นางอรกานต์                 ไชยยา เลขานุการโครงการ 

 11) นางสาวอุษา                           ยาสิทธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ 
 12) นางสาวสิริรัตน์                        ชนะญาต ิ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ 

 
 คณะท างานชุดที่ ๑ 
 ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล         เศรษฐบุตร   
 ๒) รองศาสตราจารย์ บุษบา   อารีย์            
 ๓) นางอรกานต ์ ไชยยา 

หมายเลข 6 
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 ๔) นางสาวชินารมย์      วรรณวงค์  
 ๕) นางสาวอุษา  ยาสิทธิ ์   
 ๖) นางสาวสิริรัตน ์ ชนะญาต ิ   

 ๗) นางสาวมิง่ขวัญ  ทองกลาง 
 ๘) นางสาวพชัรมณี  อุณหพิพัฒพงศ์ 
 ๙) นางสาวชีราวฒัน์  อภิธนัง 
 ๑๐) นายวชิญะ  วงค์บุญยิ่ง 
 ๑๑) นางสาวสดิษรินทร์   ไทยประกอ 
 12) นางสาวพลอยชนก ไชยยา 
 
 คณะท างานชุดที่ ๒ 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ชรนิทร์ มั่งคั่ง 
๒) อาจารย์ ดร.เชษฐภูม ิ วรรณไพศาล 
๓) นายชวลิต ขอดศิริ 
๔) นายลีวิฤทธิ ์ วัน 
๕) นายเศรษฐ์  ตุ่นมานะ 
๖) นายสิทธิพล นันดา 
๗) นายศุภชยั แสงจันทร ์
 

 คณะท างานชุดที่ ๓ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ล าปาง  แสนจันทร์ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานดัถ์  ค ากอง  
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา  พลับอินทร์  
 4) นายสิทธา   แก้วแปงจันทร ์
 5) นาวสาวจิราภรณ์   วงศ์ใหญ่ 
 6) นางสาววสิุนีย์   ผักกาด 
 7) นางสาวศิริประภา   ศิริบุญธรรม 
 8) นายณัฐพงศ์   รักษ์โศภา 
 9) นายณัฐพล  ตาเจริญเมือง 
 10) นางสาววิภา   ชดเชย 
 11) นางสาวเกียรติสุดา   แสนสุวงศ ์
 12) นางสาววีรดา   ต๊ะเรือน 
 13) นางสาวกัณฐิกา   แซ่เตียว 
 14) นางสาวธมลวรรณ   อุดมสินทรัพย ์
 15) นางสาวญาณภัทร   ชุมภ ู
 16) นายวฒิิพงศ์   สุทธิพัฒนางกูร 
 17) นางสาวจนัทร์สุดา   นวนค า 
 18) นายสทิธิชัย   ค ามี 
 19) นางสาววิจติรา   ผักกาด 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 20) นายเลิศฤทธิ์   อุตโรกุล  
21) นางสาวศศิประภา  ศรีวิชัย 
22) นางสาวฐิตพิร          กองอาสา 
23) นางสาวชรินทร         ประวาสุข 

 
คณะท างานชุดที่ ๔ 

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์   รัตนสัค 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา      พิชิตปัจจา 
 3) อาจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน 
 4) นายกฤต  พิริยธัชกุล 
 5) นายนิติศาสตร์  ผ่องพันธุ ์
 6) นายภิเษก  มีทอง 
 7) นางสาวณฐัธิดา  มอญเพชร์ 
 8) นางสาวณภทัรศรา  มะโนใจ 
 9) นางสาวช่อเพ็ชร  นพรัตน ์
 10) นางสาวดาริน  ด าแดง 
 11) นายนัธทวฒัน์  โสภณศวตศิลป ์
 12) นายอะนัส  พรหมเทศ 
 13) นายปิยะวัตร  เข่ือนแก้ว 

 
 คณะท างานชุดที่ ๕ 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  บุญมาก 
๒) อาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์  ชนะถาวร 
๓) นายโกศล  จันทร์แสงศรี 
๔) นายสรวีย์  ธรรมพลกิจ 
๕) นายธนนท์  พราหมณี 
๖) นางสาวอัจฉราพรรณ  ค าฟองเครือ 
๗) นางสาวพชัรินทร์  เบ้าหิน 
๘) นายสิรภพ  เจนใจ 

 
 คณะท างานชุดที่ ๖ 
 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์  ประภาติกุล 
 ๒) อาจารย์ ดร.สุกิจ  กันจินะ  

 ๓) นายเสกสรรค์  ดวงสิงห์ธรรม 
 ๔) นางสาวชฎาพร  พรหมเผ่า 
 ๕) นางสาวกลมชนก  ฟองตระกูล 
 ๖) นางสาวปิยะวรรณ  ฝักฝ่าย 
 ๗) นายพนัส  ค านันท ์
 ๘) นายกฤษฎา  ค าจันทร์  



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 ๙) นางสาวภัทรสุดา  จบแล้ว 
 ๑๐) นางสาวชมพูนชุ  ค าปัด 
 
 คณะท างานชุดที่ ๗ 

 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ  ชัยบุญศร ี
 ๒) นางสาวอรวรรณ  มูลพงศ ์
 ๓) นางรัตนพร  นอกซัน 
 ๔) นางสาวเสาวรัตน์  ปันทจักร์ 
 ๕) นางสาวสนริศรา  กุลวิเชียร 
 ๖) นายสมชาย  แก้วน้อย 
 ๗) นายแสตมป์  ทองรงค์  
 ๘) นายไพทูร  ลุงกอ 

 
 คณะท างานชุดที่ ๘ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศักดิ์      ชินชัย 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร. สชุาต ิ        โกทันย์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัฒน์  ตรีวิทยา 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ     ศิริสัตยะวงศ์ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี       ตั้งใจ 
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน          บุญฉัตรกุล 
๗) อาจารย์ดาราณี              สาสัตย ์
๘) นายศิริราช             บุญฉัตรกุล 
๙) นางสาวสุคนธรส          ศิวิลัยกุล 
๑๐) นางสาวเพ็ญศรี         สิงพันธ ์
๑๑) นางสาวมลฤดี   ทาปัญญา 
๑๒) นางสาวดวงหทัย  ปสันตา 

 
 คณะท างานชุดที่ ๙ 
 1) รองศาสตราจารย์ ปรีชา   วงศ์ทิพย ์
 2) อาจารย์ ดร.ระวี  จันทร์ส่อง 
 3) ดร.กฤษฎิ์    กาญจนกิตต ิ
 4) นายต่อสกุล  เครือยศ  
 5) นายณัฐนันท์  มณีรัตน์  
 6) นายเสกสรร  ค าใจใส่ 
 7) นายธนัยพงศ์  จันทร์น้อย 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

หน้า 38 
 

 ให้คณะกรรมการด าเนินงานมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ส าเร็จลุล่วงตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๐ ลง
วันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
 ประกาศ   ณ  วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร) 
              รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวชิาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

หน้า 39 
 

 
แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

 
ข้ันตอน 

เดือน 

กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 
2560 

ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 
2561 

มีนาคม 2561 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. วางแผนการด าเนินโครงการ และ
ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มประชากร
เป้าหมาย ก าหนดขนาดตัวอย่าง และ
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ 

                            

2. จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินทราบเกี่ยวกับระบบ
การประเมินผลรายละเอียด และ
ข้ันตอนการด าเนินการ รวมถึงบทบาท
หน้าที่ต่างๆ ของหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินในการส ารวจตามแบบส ารวจ 
Internal External และ Evidence–
Based 

        6                    

3. ส่งรายงานฉบับต้น (Inception 
Report) 
 

      2
4 

                     

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินเพื่อให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ประเมินโดยรวบรวมข้อมูลรายชื่อ และ
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประเมิน 

                            

5. จัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ 
Internal External และ Evidence–
Based ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่
ก าหนด และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

                            

6. ส่งรายงานฉบับกลาง (Interim 
Report ) 

              2
3 

             

7. ลงรหัส บันทึกข้อมูล และตรวจสอบ
ให้คะแนน 

                            

8. ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ข้อมูล 
สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ
ประเมิน 

                            

9. จัดส่งผลคะแนน Evidence – 
Based ให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินและด าเนินการเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์คะแนน Evidence Based และ
แจ้งผลการอุทธรณ์ให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมิน 

                    5        

10. ส่งรายงานฉบับสุดท้าย  
ฉบับร่าง (Draft Final Report) 

                      2
1 

     

11. ส่งรายงานฉบับสุดท้าย  
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

                          2
3 

 

12. จัดประชุมน าเสนอผลการประเมิน 
ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 

                            

 
หมายเหตุ :  แผนการด าเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

หมายเลข 7 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

หน้า 40 
 

 
 
ที่ ศธ ๖๕๙๔ (๓)/                   ส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        ๒๓๙ ถนนนิมมานเหมินทร์  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
๕๐๒๐๐ 

                       ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report)  และเบิกเงินงวดที่  ๑ โครงการประเมินคุณธรรมและ                   
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานขั้นต้น (Inception Report) จ านวน  ๒๐  ชุด 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยส านักบริการวิชาการ ได้ร่วมมือกับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐ นั้น 

 

ในการนี้ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report)  
จ านวน ๒๐ ชุด ประกอบด้วย กรอบความคิด ขอบเขตการศึกษา แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ แนวทาง                    
การประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงปัญหา/
อุปสรรคและการแก้ไขในการด าเนินงาน ผลการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง                       
ของแต่ละหน่วยงาน การก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติและการก าหนดวิธีการในการเก็บข้อมูล                            
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ  และขอเบิกเงินงวดที่ ๑  เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๔๓,๔๘๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น
สามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  และหักเงินประกันผลงาน จ านวน  ๖๗,๑๗๔ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบสี่บาทถ้วน) คงเหลือรับจริงเป็นจ านวนเงิน ๑,๒๗๖,๓๐๖ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสามร้อย
หกบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

                               (รองศาสตราจารย์ นพ.อ านาจ    อยู่สุข) 
                          รักษาการแทนรองอธิการบดี 
            และรักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
 

 
ฝ่ายวชิาการและวิจัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๗๒  
 

หมายเลข 8 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

หน้า 41 
 

 
 
ที่ ศธ ๖๕๙๔ (๓)/                  ส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        ๒๓๙ ถนนนิมมานเหมินทร์  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
๕๐๒๐๐ 

                ธันวาคม  ๒๕๖๐                                        
 

เรื่อง  ขอส่งรายงานฉบับขั้นกลาง (Interim Report) และเบิกเงินงวดที่ ๒  โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่  

 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฉบับขั้นกลาง (Interim Report)  จ านวน  ๒๐  ชุด 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยส านักบริการวิชาการ ได้ร่วมมือกับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส               
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๐ลง
วันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐ นั้น 

 

ในการนี้  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอส่งมอบรายงานฉบับขั้นกลาง       
(Interim Report)  จ านวน ๒๐ ชุด เนื้อหาประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าผลการจัดเก็บข้อมูลของแบบส ารวจ 
Internal และExternal ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนตัวอย่างที่จะต้องจัดเก็บทั้งหมดผลคะแนนแบบส ารวจ 
Evidence–Based รอบที่ ๑ ของทุกหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย และเค้าโครงรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ภาพรวมและรายหน่ วยงาน) และขอเบิ กเงินงวดที่  ๒                                  
เป็นจ านวนเงิน ๒,๖๘๖,๙๖๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  และหักเงินประกัน
ผลงาน จ านวน ๑๓๔,๓๔๘ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) คงเหลือรับจริงเป็นจ านวน
เงิน ๒,๕๕๒,๖๑๒ บาท  (สองล้านห้าแสนห้าหม่ืนสองพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร) 
                            รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
 
 

ฝ่ายวชิาการและวิจัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๙๔๒๘๗๒ 

หมายเลข 9 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

หน้า 42 
 

 
 
ที่ ศธ ๖๕๙๔ (๓)/                  ส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        ๒๓๙ ถนนนิมมานเหมินทร์  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
๕๐๒๐๐ 

               มีนาคม  ๒๕๖๑                              
 

เรื่อง  ขอส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) และขอเบิกเงินงวดที่ ๓ โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่  

 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ(ภาพรวม) ฉบับร่าง จ านวน ๒๐ ชุด 

   ๒. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
                         หน่วยงานภาครัฐ (รายหน่วยงาน) ฉบับร่าง หน่วยงานละ ๕ ชุด 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยส านักบริการวิชาการ ได้ร่วมมือกับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   ใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๐              
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐ นั้น 

 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอส่งขอส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง               
(Draft Final Report) ขอเบิกเงินงวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๔๓,๔๘๐  บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น 
สามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  และหักเงินประกันผลงาน จ านวน  ๖๗,๑๗๔ บาท  (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) คงเหลือรับจริงเป็นจ านวนเงิน  ๑,๒๗๖,๓๐๖ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหม่ืน
หกพันสามร้อยหกบาทถ้วน)  

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร) 
                              รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
 
 
ฝ่ายวชิาการและวิจัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๙๔๒๘๗๒ 

หมายเลข 10 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ที่ ศธ ๖๕๙๔ (๓)/                  ส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        ๒๓๙ ถนนนิมมานเหมินทร์  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
๕๐๒๐๐ 

            มีนาคม ๒๕๖๑                                        
 

เรื่อง  ขอส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์  (Final Report) และเบิกเงินงวดที่ ๔ โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัด
เชียงใหม่  

 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทสรุปผู้บริหาร ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมแผ่นซีดี จ านวน ๑๐๐ ชุด 
  ๒. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน    
                         ภาครัฐ (ภาพรวม) ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นซีดี จ านวน ๑๐๐ ชุด 

  ๓. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
                       ภาครัฐ (รายหน่วยงาน) ฉบับสมบูรณ์ หน่วยงานละ ๕ ชุด 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยส านักบริการวิชาการได้ร่วมมือกับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๐              
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐ นั้น 

 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งมอบรายงานฉบับสุดท้าย                   
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และขอเบิกเงินงวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๔๓,๔๘๐ บาท (หนึ่งล้าน          
สามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และหักเงินประกันผลงาน จ านวน ๖๗,๑๗๔ บาท               
(หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) คงเหลือรับจริงเป็นจ านวนเงิน ๑,๒๗๖,๓๐๖ บาท              
(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสามร้อยหกบาทถ้วน) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร) 
                              รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   
 ฝ่ายวชิาการและวิจัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๙๔๒๘๗๒ 

หมายเลข 11 
 



คู่มือปฏิบัติงานวิจัย/ที่ปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อควรระวัง 
ในการด าเนินงานวิจัย/โครงการ 

 

 
 
 

 
 
 

ข้อควรระวังในการด าเนินงาน 
 

1. ศึกษารายละเอียดของข้อก าหนดโครงการ (TOR) ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ให้ชัดเจน 
2. ควรจัดท าแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนเพ่ือควบคุมการท างาน โดยเฉพาะศึกษาวัตถุประสงค์

ของการด าเนินงานให้ละเอียด และด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
3. กรอบระยะเวลาในการท างานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาก าหนด 
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