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คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ให้ 
การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษา อ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 
ขอบเขต 
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล เกี่ยวข้องกับ 1) การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  
2) การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 3) การด าเนินการวิจัย และ 4) การพิจารณารายงานการวิจัย 
 
ค าจ ากัดความ 
 ค าจัดความที่ใช้ในคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล มีดังนี้ 
 1. ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล หมายถึง ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกลให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยแบ่งประเภทของทุนเป็น 3 ลักษณะ คือ ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล 
ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ และทุนวิจัยพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล 
 2. การวิจัยการศึกษาทางไกล หมายถึง การแสวงหาองค์ความรู้ พัฒนาวิธีการและสื่อการเรียน 
การสอน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมในระบบการศึกษาทางไกล ใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ใน 3 ลักษณะ คือ ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ 
และทุนวิจัยพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยการศึกษาทางไกล 
 3. คณะกรรมการเฉพาะพิจารณาการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและ/หรือภายนอก จ านวนไม่เกิน 3 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คนท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณารายงานการ
วิจัย กลั่นกรองการยุติโครงการวิจัย และคืนทุนอุดหนุนการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ
วิจัยมอบหมาย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก  



 4. คณะกรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่ท าหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัย พิจารณาการขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย การยุติโครงการวิจัย การคืนทุนอุดหนุนการ
วิจัย และบทลงโทษฯลฯ 
 5. ผู้ขอรับทุน หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยการศึกษาทางไกล 
 6. ผู้วิจัย หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล 
 
ความเป็นมาของการวิจัยการศึกษาทางไกล 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัยการศึกษาทางไกล 
 ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  
โดยแบ่งประเภทของทุนเป็น 3 ลักษณะ คือ ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ และทุนวิจัยพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาทางไกล เพ่ือ 
  1. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท าวิจัยการศึกษาทางไกล 
  2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยการศึกษาทางไกลให้ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
  3. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทางไกล 
 2. ประเภทของทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล 

 ทุนอุดหนุนการวิจัยแต่ละประเภทมีลักษณะของงานวิจัย ดังนี้ 
  2.1 ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล 
  เป็นทุนการวิจัยที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการเรียน การสอน
ทางไกล การวัดและประเมินผล การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนทางไกล  
รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

  2.2 ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ 
  เป็นการวิจัยที่ท าร่วมกับองค์กรวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศหรือหน่วยงานที่มี MOU 
กับมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ดังนี้ 
   1) เป็นโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ด้านการเรียนการสอน/การพัฒนาวิชาการ/
การพัฒนา หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
   2) มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ร่วมท าวิจัยในต่างประเทศ เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม ทางด้านงบประมาณ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 



   3) ในการเดินทางไปจัดกิจกรรมวิจัยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสนับสนุน
เฉพาะ ค่าใช้จ่ายในด้านค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ตาม
เกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใน
ต่างประเทศท่ีร่วมท าวิจัย  
   4) ค่าใช้จ่ายของนักวิจัยชาวต่างประเทศในประเทศไทยให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยชาวต่างประเทศ 

  2.3 ทุนวิจัยพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล 
  เป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของ 
มหาวิทยาลัย โดยสร้างนวัตกรรมทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย 
 3. เงื่อนไขการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
 การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกลมีเงื่อนไข ดังนี้ 
  3.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
  3.2 ผู้ขอรับทุน (หัวหน้าโครงการ) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือไปปฏิบัติงาน
เพ่ือ เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไปท าวิจัยในต่างประเทศ  
  3.3 ผู้ขอรับทุน มีอายุราชการหรือระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้างเหลือเพียงพอต่อการท า
วิจัย นับจากวันท าสัญญา  
  3.4 ผู้ขอรับทุน สามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะ 
หัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 2 โครงการ  
  3.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา/ ส านัก/สถาบัน  
  3.6 ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องไม่ซ้ าซ้อน หรือเหลื่อมกันกับข้อเสนอโครงการ
ที่เสนอขอจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
 4. การพิจารณาจัดสรรทุน  
 การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณ
ด าเนินการวิจัย 
 5 การรายงานผลการวิจัย 
 การรายงานผลการวิจัยการศึกษาทางไกล เมื่อได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัย
ต้องจัดส่งรายงานผลการวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย ดังต่อไปนี้  
  5.1 การรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 จ านวน 3 ชุด พร้อมผลการ
ด าเนินงานตามที่ ก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 1 ชุด  



  5.2 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2 จ านวน 3 ชุด พร้อมผลการด าเนินงาน
ตามท่ี ก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 6 ชุด  
  5.3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล เป็นไฟล์ 
Word และ PDF จ านวน 3 แผ่น ทั้งนี้ หากมีเอกสารหลักฐาน สื่ออ่ืนๆ หรือครุภัณฑ์ ให้ส่งมอบในคราว
เดียวกัน  
 6 การจ่ายเงินทุนสนับสนุน  
 การจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ 
  6.1 งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ผู้ขอรับทุนจะได้รับเมื่อท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยแล้ว  
  6.2 งวดที่ 2 ร้อยละ 25 ผู้ขอรับทุนจะได้รับเมื่อส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
พร้อม ผลการด าเนินงานที่ครบถ้วนตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  
  6.3 งวดที่ 3 ร้อยละ 25 ผู้ขอรับทุนจะได้รับเมื่อส่งรายงานการวิจัยตามสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
 7 กระบวนการขอรับทุนสนับสนุน 
 กระบวนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  7.1 ขั้นตอนที่ 1 การส่งข้อเสนอโครงการ 
  7.2 ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
  7.3 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการวิจัย 
  7.4 ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณารายงานการวิจัย 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ข้ันตอนที่ 1 การส่งข้อเสนอโครงการ 
  1.1 ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน ตามแบบฟอร์ม สวพ.01 (ศวก.) และแบบฟอร์ม สวพ. 01(1) (ศวก.) 
จ านวน 6 ชุด ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
  1.2 สถาบันวิจัยตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น  
  1.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย  ซึ่งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยประกอบด้วยบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถ และ
เชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัย จ านวน 3 ท่าน ควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้วิจัยด้านสื่อ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระเบียบวิธีวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลฯลฯ 
  1.4 สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยให้
คณะกรรมการวิจัยทราบ 



  1.5 สถาบันวิจัยและพัฒนาเตรียมเอกสารประชุมคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยเพ่ือ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วยการจัดท าหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ขอรับทุนรับฟังผล
การพิจารณา การขออนุมัติค่าอาหารว่างฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัย ประมาณ 7 วัน 

ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวจิยั 

ประมาณ 7 วัน ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น 

จัดเตรียมเอกสารประชุม ประมาณ 2 วัน 

แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

พิจารณาการวิจัยให้คณะกรรมการวิจัยทราบ 



 2. ข้ันตอนที่ 2 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 
  2.2 เชิญผู้ขอรับทุนรับฟังผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
  2.3 จัดท ารายงานการประชุม 
  2.4 จัดท าผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
  2.5 ผู้ขอรับทุนปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 
  2.6 คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประชุม/เวียนข้อเสนอโครงการวิจัยและพิจารณา
อนุมัติให้ทุน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
  

คณะกรรมการเฉพาะกจิพิจารณาการวิจัยอนุมัติทุน 

ผู้ขอรับทุนปรับแกไ้ขข้อเสนอโครงการวิจัย 

คณะกรรมการเฉพาะกจิพิจารณาการวิจัย 

ประชุม/เวียนพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ปรับแกไ้ข 

ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพจิารณาข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

ประมาณ 3 วัน 
 

จัดท าผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

ประมาณ 2 วัน 
 

เบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั 

ประมาณ 0.5 วัน 
 

จัดท ารายงานการประชุม 



3. ข้ันตอนที่ 3 การด าเนินการวิจัย 
  3.1 จัดท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยตามแบบฟอร์ม สวพ.04 (ศวก.)  
  3.2 ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
  3.3 เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 และ 2 ให้ผู้วิจัยตามท่ีสัญญาก าหนด 
  3.4 สถาบันวิจัยและพัฒนาเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 
  3.5 สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลให้ทุนอุดหนุนการวิจัยให้คณะกรรมการวิจัยทราบ 
  3.6 ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม สวพ.02 (ศวก.) และแบบฟอร์มสวพ.
02(1) (ศวก.) หลังจากด าเนินการวิจัยไปแล้ว 6 เดือนหรือตามท่ีสัญญาก าหนด 
  3.7 กรณีผู้วิจัยต้องการขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย สามารถด าเนินการตาม
แบบฟอร์ม สวพ.03 (ศวก.) และแบบฟอร์มสวพ.03(1) (ศวก.) ก่อนหมดระยะเวลาด าเนินการวิจัย 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ประมาณ 1 วัน 
 

เบิกเงินอุดหนุนการวิจยัตามทีส่ัญญาก าหนด 

ประมาณ 1 วัน 
 

จัดท าสญัญารับเงินอุดหนุนการวิจยั 

ประมาณ 3 วัน 
 

ลงนามในสัญญารบัเงินอุดหนุนการวิจัย 

ประมาณ 1 วัน 
 

เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 

ตามที่สญัญาก าหนด 
 

ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหนา้ 

ก่อนหมดสญัญา 30 วัน 
 

ผู้วิจัยขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย (ถา้มี) 

แจ้งผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวจิัยให้

คณะกรรมการวิจัยทราบ 



 4. ข้ันตอนที่ 4 การพิจารณารายงานการวิจัย 
  4.1 ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจัยจ านวน 6 ชุดไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  4.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 ให้ผู้วิจัยตามที่สัญญาก าหนด 
  4.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 
  4.4 เชิญผู้วิจัยรับฟังผลการพิจารณารายงานการวิจัย 
  4.5 จัดท ารายงานการประชุม 
  4.6 จัดท าผลการพิจารณารายงานการวิจัย 
  4.7 ผู้วิจัยปรับแกร้ายงานการวิจัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 
  4.8 คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประชุม/เวียนรายงานการวิจัยและพิจารณารับรอง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  4.9 สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้
คณะกรรมการวิจัยทราบ 
  4.10 สถาบันวิจัยและพัฒนาเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย และ
เบิกค่าสมนาคุณนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิจัย 

ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจยั 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 

เบิกเงินอุดหนุนการวิจยัตามทีส่ัญญาก าหนด ประมาณ 1 วัน 
 

ประมาณ 0.5 วัน 
 

จัดท ารายงานการประชุม 

ประมาณ 3 วัน 
 

จัดท าผลการพิจารณารายงานการวิจัย 

ผู้วิจัยปรับแกไ้ขรายงานการวิจัย 

ประมาณ 2 วัน 
 

เบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั

และเบิกเงินค่าสมนาคุณนักวิจยั 

แจ้งผลการรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ ์

ให้คณะกรรมการวิจัยทราบ 

คณะกรรมการเฉพาะกจิพิจารณาการวิจัย 

ประชุม/เวียนพิจารณารายงานการวิยัยที่ปรับแกไ้ข 

คณะกรรมการเฉพาะกจิพิจารณารับรองรายงานการ

วิจัยฉบับสมบรูณ์การวิจัยอนมุัติทนุ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ขั้นตอนที่ 1 การส่งขอ้เสนอโครงการ 

 
- แบบฟอร์ม สวพ. 01 (ศวก.) 

- แบบฟอร์ม สวพ. 01(1) (ศวก.) 
- อัตราการคิดงบประมาณ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 
- เอกสารการจัดท าวาระวาระการประชุมเพ่ือแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัย 

- เอกสารประชุมคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวพ.01 ศวก. 
แบบเสนอโครงการวิจัย 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)..................................................................................... 
2. ประเภทของงานวิจัย    การวิจัยพื้นฐาน  การวิจัยประยุกต์  การวิจัยและพัฒนา 
3. สาขาวิชาการที่ท าการวิจัย (ท่ี วช. ก าหนด).............................................................................................. 
4. คณะผู้ด าเนินการวิจัย 
 4.1 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย     (ชื่อ-สกุล)     
 4.2 หัวหน้าโครงการวิจัย       (ชื่อ-สกุล)    สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ........................ 
 4.3 ผู้ร่วมโครงการวิจัย         (ชื่อ-สกุล)    สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ .........................  
5. ความส าคัญของปัญหาการวิจัย  
............................................................................................................................................................................................... 
(แสดงแนวความคิดพ้ืนฐาน ปัญหาและอุปสรรคในเชิงวิชาการที่มีความส าคัญ จ าเป็นที่ต้องท าการวิจัยเร่ืองนี้ 
รวมท้ังสถิติหรือข้อมูลอ้างอิงเชิงประจักษ์) 
6. วัตถุประสงค์การวิจัย  
............................................................................................................................................................................................... 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
............................................................................................................................................................................................... 
 (แสดงความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัย รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่และการน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ รวมท้ังการจดสิทธิบัตร (ถ้ามี)) 
8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง*  
      8.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
............................................................................................................................................................................................... 
 8.2 บรรณานุกรม 
............................................................................................................................................................................................... 
(น าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพอสังเขป ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศ
และต่างประเทศในลักษณะเชิงสงัเคราะห์ และเชื่อมโยงสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย  และน าเสนอกรอบแนวคิดการ
วิจัยท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร) 
        หมายเหตุ * หากไม่มรีายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะถือว่าข้อเสนอไมส่มบรูณ์ ซึ่งสถาบันวิจัย 
                     และพัฒนาไม่สามารถด าเนินการต่อได้ เพราะคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จะไม่รบัพิจารณา                        

 



ตัวอย่าง 

9. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................................................... 
10. นิยามศัพท์/นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
............................................................................................................................................................................................... 
11. ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย 
............................................................................................................................................................................................... 
12. ระเบียบวิธีการวิจัย
...............................................................................................................................................................................................  
13. สถานที่ท าการวิจัย (ระบุสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บรวบรวมข้อมูล) 
............................................................................................................................................................................................... 
14. ระยะเวลาด าเนินการวิจัย
............................................................................................................................................................................................... 
15. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

 15.1 แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 

แผนการด าเนนิงาน 
เดือนที่ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.ศึกษารายละเอียดขั้นตอนวิธีการ......             
2. ............................................................             
3. ............................................................             
4. ............................................................             
5.ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 
พร้อมทั้งรายงานการวิจัยบทที่ 1-3 และ
บทที่ 4 (บางส่วน)  

            

6. ............................................................             
7. ............................................................             
8.วิเคราะห์ผลการวิจัย             
9.สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ             
10.จัดท ารายงานการวิจัย             
11. ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 
พร้อมทั้งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

            

 
 
 



ตัวอย่าง 
15.2 แผนการส่งมอบงาน 
ก าหนดเวลา ผลงานที่จะส่งมอบ 

เดือนที่ 6 
ร่างรายงานการวิจัยบทที่ 1-3 และบทที่ 4 บางส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล เชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมคู่มือการฝึกอบรม สื่อ หรือโปรแกรม (ถ้า
มี) 

เดือนที่ 12 
ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
พร้อมคู่มือการใช้บทเรียน สื่อ หรือโปรแกรม (ถ้ามี) 

 
16. รายละเอียดงบประมาณ 

รายการงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย  
1. ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัย   
2. ค่าสมนาคุณที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)  
3. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย   
4. ค่าพิมพ์รายงานการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย (เหมาจ่าย)  
5. ค่าส าเนาเอกสาร  
6. ค่าบรรณาธิกรภาษาในบทคัดย่อ  
7. ค่าบริหารจัดการโครงการในประเทศ (เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสารในการติดต่อ 
ประสานงานฯ) กรณีขอทุนวิจัยการศึกษาทางไกล และทุนพัฒนาสื่อฯ 

 

8. ค่าบริหารจัดการโครงการต่างประเทศ (เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสารในการติดต่อ 
ประสานงานฯ) กรณีขอทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ 

 

9. ..........................................................................................................................   
10. ........................................................................................................................   
11. ........................................................................................................................   
12. ........................................................................................................................   
ค่าวัสดุ  
1. ค่าจัดท ารายงานการวิจัยฉบับร่าง   
2. ค่าจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   
3. ค่าวัสดุส านักงาน  

รวมทั้งสิ้น  
  หมายเหตุ * โปรดศึกษาเกณฑ์การจ่ายเงินเกีย่วกับการวิจัยตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด หากมรีายการนอกเหนือ 
                จากเกณฑ์ที่ก าหนดโปรดจัดท ารายละเอยีดกิจกรรมและเหตผุล และแนบหลักฐานประกอบ  



ภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย 
 ภาระงานผู้ช่วยนักวิจัยระยะเวลา 3 เดือน มีดังนี้ 
 เดือนที่ 1 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เดือนที่ 2 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เดือนที่ 3 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. แผนในการเผยแพร่และการน าการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังนี้* 
 17.1 การเผยแพร่ผลการวิจัย 

          คาดว่าจะน าไปเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ คือ ............................................... 
          น าเสนอท่ีประชุมวิชาการ....................... ของ.................(ระบุชื่อหน่วยงานผู้จัด ถ้ามี)......... 
          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................... 

 17.2 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  (ผู้วิจัยสามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการ) 
           บูรณาการการเรียนการสอน ดังนี้ 
                 น าไปปรับปรุงชุดวิชา....................................... ภาคการศึกษา......./........... 

                 จัดท า e-Learning    ภาคการศึกษา......./........... 

                 จัดท ากิจกรรมประกอบการเรียนการสอนชุดวิชา................... ภาคการศึกษา......./........... 

          จะน าไปบริการวิชาการแก่สังคม โดย ............................... (โปรดระบุกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่ 
และเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการ) 
           น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (โปรดระบุ
วิธีด าเนินการ)................................................................................................................................. .................. 
           อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................... ........................................................ 

หมายเหตุ *  ผู้วิจัยควรระบรุายละเอียดในหัวข้อน้ีเพื่อประโยชน์ในการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั                     
                  และในระดับสาขาวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งประโยชน์ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการวจิัยเรื่องนี้ 

 
 
 
 



18. ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ์ (ค าอธิบาย: ผลลัพธ์เกิดเม่ือมีการน าผลผลิตจาก
การวิจัยไปใช้และเกิดผลในด้านต่างๆ)  
- ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลย ี

 

- ผลลัพธ์เชิงสถาบัน  
- ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม  
- ผลลัพธ์เชิงแนวคิด  
- การเสริมสร้างความสามารถ  
ผลกระทบ (ผลสืบเนื่องในระยะยาวที่คาดว่าเกิดจาก/เป็น
ผลจากการวิจัย) 

 

 

19. ค ารับรองของหัวหน้าโครงการวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 19.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าโครงการที่เสนอขอนี้ไม่ซ้ าซ้อนหรือเหลื่อมกันกับโครงการที่เสนอขอ
จากแหล่งทุนอ่ืน และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอยอมรับผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการวิจัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
      
                         (...................................................)        
                 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
      วัน/เดือน/ปี   ............../....................../.............. 
 
 19.2 ค ารับรองของที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ในกรณีมีที่ปรึกษาโครงการวิจัย)  
 
      
 
                         (...................................................)        
                 (ที่ปรึกษาโครงการวิจัย) 
      วัน/เดือน/ปี   ............../....................../.............. 
 
 
 
 



20. ประวัตินักวิจัย (โดยให้จัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายโครงการ) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................  

  (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss)…......................................................................... 
2) วัน/เดือน/ปีเกิด  ....................................................................... 
3) รหัสประจ าตัวประชาชน                                      -                                               
4) ต าแหน่งปัจจุบัน  ....................................................................... 
5) ต าแหน่งทางวิชาการ   .......................................................................    
6) วุฒิการศึกษา  

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ปริญญาเอก    
ปริญญาโท    
ปริญญาตรี    

อ่ืนๆ - - - 

7) ต าแหน่ง  .........................................................................................  
8) สถานที่ท างาน สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน...................................................  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
    โทรศัพท ์02 – 504 - ……..  
 โทรศัพท์มือถือ .......................................................................................... 
 อีเมล  ..........................................................................................  
9) ประสบการณ์ด้านการวิจัย (หรือความช านาญ) 
10) ประวัติการได้รับทุน 
11) ผลงานวิจัยที่ได้พิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  
 

  
 

 
 
 
 

             



สวพ.01 (1) ศวก. 
 

      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                                                                 โทร.                                 
ที ่  ศธ                                        วันที ่                                       
เรื่อง   ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย                       

เรียน   ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา (ผ่านประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน) 

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ นั้น 

ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง........................................
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...................จากมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/ส านัก/
สถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ ......./........... เมื่อวันที่........................................ ..............แล้ว และข้าพเจ้า
ขอยอมรับว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยถือเป็นที่สิ้นสุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(ลงนาม)...................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ขอรับทุน 
 

(ความเห็นของผู้บังคับบัญชา).......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
 

(ลงนาม)...................................................... 
(..................................................................) 

(ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน) 



 



 
 



 
 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล        โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                           วันที ่                                       
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล  

เรียน    อธิการบดี 

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล 
เรื่อง ................................................................................................ ของ..................................................... 

 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณา 
การวิจัยการศึกษาทางไกลเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.........................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที ่………../…..……….. 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล 
โครงการวิจัย เรื่อง ……………………………………………………………………………………….. 

 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบรรลุวัตถุประสงค์  
ตามแนว  นโยบายที่ ระบุ ไว้  อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา  18 (9) แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหาร
งานวิ จั ย  พ .ศ . 2559 ข้ อ  8 จึ งแต่ งตั้ ง คณะกร รมการ เ ฉพาะกิ จ เ พ่ื อ พิ จ า รณา โคร ง กา ร วิ จั ย  
เรื่อง ……………………………………….………………  จ านวน 6 ราย ดังรายนามต่อไปนี้   
  1. ...........................................................   ประธานกรรมการ  
  2. ...........................................................   กรรมการ 
  3. ...........................................................   กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
  5. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้ช่วยเลขานุการ  
  6. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการ เฉพาะกิจข้ า งต้นมี อ านาจหน้ าที่ พิ จารณาข้ อ เสน อโครงการวิ จั ย  
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขโครงการวิจัย พิจารณารายงาน 
การวิจัย กลั่นกรองการยุติโครงการวิจัย และคืนทุนอุดหนุนการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตาม  
ที่คณะกรรมการวิจัยมอบหมาย โดยรายงานให้คณะกรรมการวิจัยทราบ  โดยให้พ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อคณะกรรมการวิจัยมีมติรับทราบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือยุติการวิจัย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ …………. เดือน ............................... พ.ศ. ................. เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ …………. เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

          (................................................................... ) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



ลับ 
ระเบียบวาระท่ี .... 

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัย 

 ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ  พิจารณาการวิจัย
การศึกษาทางไกล จ านวน ….. เรื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยแล้ว ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล จ านวน ……. เรื่อง 
 

ล าดับที ่ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

1.1 ชื่อเรื่อง 
ชื่อผู้วิจัย 

........................................... 

............................................. 
 ค าสั่งที่         ………………………  ลงวันที่ …………………………… 
 คณะกรรมการ 

เฉพาะกิจ 
1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 
4. ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
5. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยัและพฒันา 
6. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยัและพฒันา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.2 ชื่อเรื่อง 
ชื่อผู้วิจัย 

........................................... 

............................................. 
 ค าสั่งที่         ………………………  ลงวันที่ …………………………… 
 คณะกรรมการ 

เฉพาะกิจ 
1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 
4. ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
5. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยัและพฒันา 
6. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยัและพฒันา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล        โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                           วันที ่                                       
เรื่อง   ขอเชิญประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย          
 

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามที่ มหาวิทยาลั ย ได้ แต่ งตั้ งท่ าน เป็นคณะกรรมการ เฉพาะกิ จ พิ จารณาการวิ จั ย 
เรื่อง .............…………………….…………….........................  ของ ..................…………...............................  
ซึ่งขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ .............. นั้น 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าว ครั้งที่ .../.....  
ในวันที่ .................................. เวลา ............ น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2  
และขอส่งเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนี้ 
 () ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 () ข้อเสนอโครงการวิจัย 
 (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 

 
 
 

ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายใน) 
1. .............................. 
2. ............................... 
3. กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา) 
4. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  
5. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

 
ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 
            ………………………………….. 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ  จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ข้อเสนอโครงการวิจัย     จ านวน 1 ฉบับ 

 ตามที่ มหาวิทยาลั ย ได้ แต่ งตั้ งท่ าน เป็นคณะกรรมการ เฉพาะกิ จ พิ จารณาการวิ จั ย  
เรื่อง ..............………………………………................................... ของ .......... .......…………………….....................  
ซึ่งขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ ............. นั้น 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าว ครั้งที่ .../.......  
ในวันที่ ...................................................... เวลา .............. น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2
และขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม  รายละเอียดดังสิ่งที่ 
ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ     ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
ศูนยว์ิจัยการศึกษาทางไกล    1. …………………………………………….  
โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898  2. .................................................. 

อีเมล distance.stou@gmail.com  

mailto:distance.stou@gmail.com


 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล        โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                           วันที ่                                       
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย          
 

เรียน ……………………(ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)………………… 

 ด้วยประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาโครงการวิจัย เรื่อง…………………………………………… 
ก าหนดให้มีการประชุมเ พ่ือพิจารณาข้อเสนอ โครงการวิจัย  ครั้ งที่  . . . . . / . . . . . . . . . . . .  ในวันที่  
.................................. เวลา ................... น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 นั้น 

ในการนี้ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการพิจารณาโครงการวิจัยดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการฯ  
ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ  
โดยขอความร่วมมือท่านโปรดแจ้งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 
....................................... ท้ังนี้ ฝา่ยเลขานกุารฯ จะประสานแจง้เวลาเข้ารว่มประชุมต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 (  )  สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 (  ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก/....................................................................... 
      (โดยมอบหมายผู้แทน-ถ้าจ าเป็น)................................................................................  
 
 
                                                            (.............................................................) 
                    ............................................................. 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา          โทร.    7591               
ที ่  ศธ (พ) 0522.10 (04)/                      วันที ่                                       
เรื่อง   ขออนุมัติค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม          
 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ด้ ว ยสถาบั น วิ จั ย แล ะ พัฒนาก า หนดจั ดป ร ะชุ ม พิ จ า รณ า ข้ อ เ สน อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย 
เรื่อง …………………..…………………………………..………. ครั้งที่ ..../........ ในวันที่ ................. ......................  
เวลา .................. น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 นั้น 

ในการนี้  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกลขออนุมัติค่าอาหารว่างส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมฯ  
จ านวน .......... ราย เป็นจ านวนเงิน ...........................บาท (........................................................................) 
โดยใช้งบประมาณจากเงินรับฝากที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริหาร
โครงการจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในส่วนของมหาวิทยาลัย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล 

 
 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย........ (ระบุชือ่ ทุนวิจัย).......... 
โครงการวิจัย เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………………. 

คร้ังที่ …/.... เมื่อวันที่ .............................................. ณ ห้องประชุม ................... อาคาร......................... เวลา .................................... น. 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ลายมือชื่อ 
ผู้เข้าประชุม 

1 ................................................................ ประธานกรรมการ ระบุชื่อหน่วยงาน ......................  
2 ................................................................ กรรมการ ระบุชื่อหน่วยงาน ......................  
3 ................................................................ กรรมการ ระบุชื่อหน่วยงาน ......................  

4 
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
(................................................................) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา ...................... 
 

5 
เจ้าหน้าที่สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
(................................................................) 

ผู้ช่วยเลขานุการ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
......................  

6 
เจ้าหน้าที่สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
(................................................................) 

ผู้ช่วยเลขานุการ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
......................  

7 ................................................................ นักวิจัย ระบุชื่อหน่วยงาน ......................  
 

  เร่ิมประชุมเวลา 
  เลิกประชุมเวลา 
 
  ลงชื่อ                                          ผู้จดรายงานการประชมุ 
              (                                         )



84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

   
- รายงานการประชุม 

- ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
- เอกสารแจ้งการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย 

- เอกสารประชุม/เวียนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 
- เอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล 

เรื่อง .................................................................................... 
ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ .................................... 

 ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มสธ. 
______________________________________ 

กรรมการที่มาประชุม 
1. ………………………………………………………………..    ประธานกรรมการ 
2. ………………………………………………………………..   กรรมการ 
3. ………………………………………………………………..   กรรมการ 

 4. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
       (………………………………………………………………..) 
 5. หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (………………………………………………………………..) 
 6. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา    ผู้ช่วยเลขานุการ       
    (………………………………………………………………..) 

กรรมการที่ไม่มาประชุม 
1. ………………………………………………………………..      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ………………………………………………………………..      
     

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 1.1 เรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล 
 ประธานกรรมการได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ ... /.... 
ลงวันที่ ....................................... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล 
เรื่อง ............................................................................................. 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 



 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 2.1 เรื่อง พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ................................... 

ประธานกรรมการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ เรื่อง ............................................. 
ซึ่งม ี...................................................... เปน็หัวหน้าโครงการวิจัย  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ผู้ขอรับทุนปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (ดังเอกสารแนบ) หลังจากท่ีผู้ขอรับทุนได้รับแจ้งผลการพิจารณา ภายใน  
15 วัน และให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
ในขั้นตอนต่อไป 

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 
 

(............................................................) 
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการ 
     

            ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
 
 

 

                   (.............................................................) 
ประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 

 
 
 
 

 

(................................................) 
         ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
(..................................................) 



    ผู้จดรายงานการประชุม 
ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

เรื่อง .................................................................................... 
ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ .................................... 

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

 คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล เรื่อง ...........................
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 

ผลการพิจารณาในภาพรวม 
1. ............................................................................................................................. ...................... 
2. ............................................................................................................................. ...................... 
3. ......................................................................................................... .......................................... 
 
 

ผลการพิจารณาในรายละเอียด 

 1. ชื่อเรื่อง  
............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................ ...................................... 
 2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................... ......................................................... .................... 
 3. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .........................................  
 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ......................................................... .................... 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

6. นิยามศัพท์  
.................................................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 



 

7. ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 8. ระเบียบวิธีวิจัย 
.................................................................... .............................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 9. งบประมาณ  
............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................. ................................................................................. .................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย          
 

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ............................................................................................. ครั้งที่ ...... /........ 
เมื่อวันที่ ............................. โดยมี ............................................................... เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายละเอียดผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้วดังแนบท้าย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอส่งมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ  
จะด าเนินการน าส่งผู้วิจัยเพ่ือปรับแก้ไข ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณา ภายใน วันที่ 
...................... เพ่ือจะได้ด าเนนิการในข้ันตอนต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรื่อง  ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ....................................................ของ....................... 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)  

(  ) 1. เห็นชอบ น าเสนอผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ไข 

 (  ) 2. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
..............................................................................................................................................  

 

(.........................................................) 
  ............../....................../............... 

ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายใน) 



หมายเหตุ แนบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามมติที่ประชุม 

 
 
ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 

        …………………………………..   

เรื่อง  ขอส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามมติที่ประชุม  จ านวน 1 ฉบับ 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ……………………………………..……………………………..….. ครั้งที่ ....... /............... 
เมื่อวันที่ ............................... โดยมี .............................................................. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายละเอียดผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้วดังแนบท้าย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอส่งมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะ
ด าเนินการน าส่งผู้วิจัยเพ่ือปรับแก้ไข ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณา ภายในวันที่  
...................... เพ่ือจะได้ด าเนนิการในข้ันตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ     ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
ศูนยว์ิจัยการศึกษาทางไกล    1. ………………….……..   
โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898  2. ............................... 



หรืออีเมล distance.stou@gmail.com   
เรื่อง  ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ...................................................................................
 ของ............................................................................................................... ................................... 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
   (  ) 1. เห็นชอบ น าเสนอผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ไข 
  (  ) 2. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

 .............................................................................................................................  
 
 

(.........................................................) 
  ............../....................../............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:distance.stou@gmail.com


    
 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย          
 

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)…………………… 

 ตามท่ีท่านได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง .......................................................................... ........ 
มาเพ่ือขอรับทุนวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปี งบประมาณ ............ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการ 
เฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกลได้ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว   
และมีข้อเสนอแนะดังรายละเอียดที่แนบ 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ท่านปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการเฉพาะกิจ และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้แล้วพร้อมรายละเอียดการปรับแก้ 
จ านวน ......... ชุด ภายในวันที่ .................................................  เพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอเชิญประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1)     
 

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ............................... 
ของ..................................ครั้งที่ ...../..... เมื่อวันที่.............................. โดยมีมติให้นัดประชุมคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาข้อโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) ภายหลังที่ผู้วิจัยปรับแก้ไขแล้ว นั้น 

บัดนี้ ผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้ไขชื่อเรื่องเป็น.................
(ถ้ามี).............................. ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว  
ครั้งที่ ..../....... ในวันที่ .............................. เวลา ........... น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 
พร้อมนี้ขอส่งเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนี้ 
 () ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับแก้ไข 
 () แบบฟอร์มรายละเอียดการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย 
 (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 
 
 
ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายใน) 
1. ..............................    4. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2................................    5. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 



3. กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

 

 

ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 

          ………………………………….. 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับแก้ไข    จ านวน 1 ฉบับ 
  2. แบบฟอร์มรายละเอียดการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย  จ านวน 1 ฉบับ 

 ตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ............................... 
ของ..................................ครั้งที่ ...../..... เมื่อวันที่.............................. โดยมีมติให้นัดประชุมคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาข้อโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) ภายหลังที่ผู้วิจัยปรับแก้ไขแล้ว นั้น 

บัดนี้ ผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้ไขชื่อเรื่องเป็น.................
(ถ้ามี)..... ............. ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว  
ครั้งที่ ..../....... ในวันที่ ........................ เวลา ............ น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 
พร้อมนี้ขอส่งเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898 1. …………..…   



หรืออีเมล distance.stou@gmail.com  2. ................ 
(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1)   

เรียน ………………………(ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)………………………….. 

 ด้วยประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจโครงการวิจัย เรื่อง ………………………………………..…………..…  
ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1) ครั้งที่ ......./....... .....  
ในวันที่ ...................................... เวลา ................ น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 นั้น  

ในการนี้ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการพิจารณาโครงการวิจัยดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการฯ  
ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ 
โดยขอความร่วมมือท่านโปรดแจ้งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 
......................................................... ท้ังนี้ ฝา่ยเลขานกุารฯ จะประสานแจง้เวลาเข้ารว่มประชุมต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง 

 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 (  ) สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 (  ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก/....................................................................... 
      (โดยมอบหมายผู้แทน-ถ้าจ าเป็น)................................................................................  
                                                   
             (.............................................................) 

mailto:distance.stou@gmail.com


  ............../....................../............... 
(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา        โทร.    7591               
ที ่  ศธ (พ) 0522.10 (04)/                      วันที ่                                                   
เรื่อง   ขออนุมัติค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม           

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดจัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ 
ครั้งที่ ....) เรื่อง ……………………………………..…………………………….………………………. ครั้งที่ ......./.........  
ในวันที่ .................................... เวลา ................. น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวชิาการ 3 ชั้น 2 น้ัน 

ในการนี้  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกลขออนุมัติค่าอาหารว่างส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมฯ  
จ านวน ......... ราย เป็นจ านวนเงิน ...... ............... บาท (.................... .....................................)  
โดยใช้งบประมาณจากเงินรับฝากที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริหาร
โครงการจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในส่วนของมหาวิทยาลัย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

(.............................................................) 
หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล 

 

 

 

 

 

 



 

(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1)     

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1) เรื่อง ................................................. ครั้งที่ ........./ .........  
เมื่อวันที่ ................................ โดยมี ....................................................... เป็นหัวหน้าโครงการ วิจัย นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายละเอียดผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วดังแนบท้าย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอส่งมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะ
ด าเนินการน าส่งผู้วิจัยเพ่ือปรับแก้ไข ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณา ภายในวันที่  
...................... เพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ ...) เรื่อง ..............................................  
 ของ ............................................................................................................................... ................. 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)  
 (  ) 1. เห็นชอบ น าเสนอผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ไข 
 (  ) 2. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
         .............................................................................................................................  
     



      (.........................................................) 
    ............../....................../............... 

(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

 

 

ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 

          ………………………………….. 

เรื่อง  ขอส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1) 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามมติที่ประชุม   จ านวน 1 ฉบับ 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1) เรื่อง ………………………………..………….. ครั้งที่ ....../........  
เมื่อวันที่ ................................ โดยมี ............................ ......................... เปน็หัวหน้าโครงการวจิยั นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายละเอียดผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้วดังแนบท้าย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอส่งมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะ
ด าเนินการน าส่งผู้วิจัยเพ่ือปรับแก้ไข ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณา ภายในวันที่  
...................... เพ่ือจะได้ด าเนนิการในข้ันตอนต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

ฝ่ายเลขานุการฯ     ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล    1. …………………   



โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898  2. .................... 
หรืออีเมล distance.stou@gmail.com  
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ ...) เรื่อง ..............................................  
 ของ ............................................................................................................................... ................. 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)  
 (  ) 1. เห็นชอบ น าเสนอผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ไข 
 (  ) 2. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
         .............................................................................................................................  
     
      (.........................................................) 

    ............../....................../............... 
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(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1)     

เรียน ………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)…………….. 

 ตามท่ีท่านได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1) เรื่อง ...............................................  
มาเพ่ือขอรับทุนวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ .............. นั้น บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกลได้ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว  
และมีข้อเสนอแนะดังรายละเอียดที่แนบ 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ท่านปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการเฉพาะกิจ และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้แล้วพร้อมรายละเอียดการปรับแก้  
จ านวน ......... ชุด ภายในวันที่ .................................  เพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จะขอบคุณยิ่ง 
 

 
(.............................................................) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

 
 

 

 

 



 
 

(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ติดตามการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย                                   
 

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)............................ 

 ตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจ ได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง .............................  
ครั้งที่ ....../........... เมื่อวันที่ ............................... และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยปรับ
แก้ไขแล้ว นั้น 

บัดนี้ ใกล้ครบก าหนดการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้ท่าน
จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ .......) พร้อมรายละเอียดการปรับแก้ จ านวน .. .... ชุด 
ภายในวันที่ .............................. เพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากท่านขัดข้องประการใดหรือท่านไม่ประสงค์ในการด าเนินการวิจัยแล้ว ขอให้ท่าน
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา หรือผู้อ านวยการ
ส านัก/สถาบันก่อน เพ่ือสถาบันฯ จะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(พิจารณาให้ทุนโดยการเวียน) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   การพิจารณาการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย    

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
(ฉบับปรับแก้ครั้งที่ ....) เรื่อง ............................................. ของ.................................................................. 
เมื่อวันที่ ....................................... และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งผลการพิจารณาให้ ผู้วิจัยปรับแก้ไขแล้ว 
บัดนี้ผู้วิจัยได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมรายละเอียดการปรับแก้ไข ดังแนบมาพร้อมนี้ 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยและ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย โดยโปรดแจ้งผลการพิจารณากลับ ภายในวันที่ ................................................   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ..................................................................................  
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)  
 (  ) 1. อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
 (  ) 2. อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม มีรายละเอียดดังนี้   

............................................................................................................................. ................. 
 (  ) 3. อื่นๆ .................................................................................................... ................................ 

      (.........................................................) 
        ............../....................../............... 



หมายเหตุ : แนบเอกสาร 1. แบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแกไ้ข)  
   2. รายละเอียดการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย   3. การวิเคราะห์งบประมาณข้อเสนอโครงการวิจัย 

(พิจารณาให้ทุนโดยการเวียน) 
 

 

ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 

          ………………………………….. 

เรื่อง  การพิจารณาการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. แบบเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไข)  จ านวน 1 ฉบับ 
  2. รายละเอียดการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 
  3. การวิเคราะห์งบประมาณข้อเสนอโครงการวิจัย   จ านวน 1 ฉบับ 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอโคร งการวิจัย  
(ฉบับปรับแก้ครั้งที่ ....) เรื่อง ............................................. ของ................................ .................................. 
เมื่อวันที่ ....................................... และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งผลการพิจารณาให้ ผู้วิจัยปรับแก้ไขแล้ว 
บัดนี้ผู้วิจัยได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมรายละเอียดการปรับแก้ไข ดังแนบมาพร้อมนี้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยโปรดแจ้งผลการพิจารณากลับ ภายในวันที่ ..................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(.............................................................) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

ฝ่ายเลขานุการฯ     ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล    1. ………....…   



โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898  2. ................ 
หรืออีเมล distance.stou@gmail.com  
เรื่อง  ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ................................................................................... 
 ของ................................................................................................................................. ................ 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
   (  ) 1. อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
 (  ) 2. อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม มีรายละเอียดดังนี้  
          ...........................................................................................................................................  
 (  ) 3. อื่นๆ................................................................................................................ ..................... 
 
 

(.........................................................) 
  ............../....................../............... 
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ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการวิจัย 

 
- สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยตามแบบฟอร์ม 
- เอกสารการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1-3 

- เอกสารเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 
- เอกสารการแจ้งผลการพิจารณาให้ทุน 

- เอกสารการจัดท าวาระเพ่ือแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการวิจัยทราบ 
- เอกสารการส่งรายงานความก้าวหน้า 

-เอกสารการขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศฯ สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย และอนุมัติค่าตอบแทนฯ  

เรียน ………………… (ระบุรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)……………… 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและวิธีการด าเนิน  
การวิจัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 ก าหนดให้คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบกับคณะกรรมการวิจัยในการประชุม  
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก า กับดูแล
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ อนุมัติการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจ หลังจากคณะกรรมการ
เฉพาะกิจได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
วิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ............. แล้ว มีมติอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย เรื่อง ........................................................................ ซึ่งมี.............................................. เป็นหัวหน้าโครงการ 
จ านวนเงิน ............ บาท (..................................................) สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์
ลงนามในประกาศฯ สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาการวิจัยฯ ดังเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. ลงนามในประกาศฯ และสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 2. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จ านวน ....... คน รวมเป็นเงิน .................... บาท 
(......................................................) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จ านวน ...... คน คนละ ..... บาท เป็นเงิน ......... บาท (....................) 
      2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ... คน คนละ ...... บาท เป็นเงิน ......... บาท (..................)  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม จะขอบคุณยิ่ง 
 
 



(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สวพ.04 (ศวก.)  
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
สัญญาเลขท่ี ศวก. ….…/……….… 

 
 หนังสือสัญญานี้ได้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งอยู่ที่ 9/9 หมู่ 9 ต าบลบางพูด 
อ า เภอปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุรี  เ มื่ อวันที่         เดือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  พ.ศ.  . . . . . . . . . . .  
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ........................................................ รองอธิการบดี  
ฝ่าย............................... ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ด าเนินการวิจัยโดย 
................................................ หมายเลขบัตรประชาชน ....................................... ต าแหน่ง .............................. 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “หัวหน้าโครงการวิจัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้เงินอุดหนุนการวิจัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยแก่หัวหน้า
โครงการวิจัย ประเภททุนวิจัย..................................................  ประจ าปี ...............  
 ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
 ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
เป็นเงินจ านวน ................................. บาท (..................................................................) โดยมีระยะเวลาด าเนินการของ
โครงการวิจัย ....... ปี ........... เดือน นับตั้งแต่วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ..............  ถึงวันที่ 
........... เดือน .......................... พ.ศ. .............. 
 ข้อ 2 ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้หัวหน้าโครงการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. 2559 โดยรายละเอียด
วิธีการรับเงินอุดหนุนการวิจัย  ผู้ ให้ทุนจะเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม  และสงวนสิทธิ์ 
ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 3 หัวหน้าโครงการวิจัยยินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ของผู้ให้
ทุนอันเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัย  ซึ่งมีอยู่ ณ วันท าสัญญานี้  และที่จะมีขึ้นต่อไป โดยให้ถือว่า 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงท าสัญญานี้ 
 



 
 ข้อ 4 เอกสารแนบท้ายสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยนี้ 
 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยเมื่อด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559  
 ข้อ 6 โครงการที่จัดซื้อครุภัณฑ์ เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ 
ตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ 

ข้อ 7 การไม่ปฏิบัติตามสัญญา หากหัวหน้าโครงการวิจัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าการวิจัยมิอาจด าเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและยุติโครงการวิจัยได้ 

ข้อ 8 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง แม้หัวหน้าโครงการวิจัยจะมิได้กระท าผิดสัญญาที่ 
ให้ไว้ ผู้ให้ทุนสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้ทุนแก่หัวหน้าโครงการวิจัยทั้งหมดหรือบางส่วนตามความ
เหมาะสม การใช้สิทธิ์ของผู้ให้ทุนดังกล่าวนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิใดๆ ที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้รับ 
ไปแล้วก่อนเวลาที่ผู้ให้ทุนจะยกเลิกการให้ทุน 

ข้อ 9 การคืนทุนอุดหนุนการวิจัยหลังท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เมื่อมหาวิทยาลัยบอกเลิก
สัญญาและยุติโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัย และหรือผู้ร่วมโครงการวิจัยคืนทุนอุดหนุนการวิจัย  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย ภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ข้อ 10 การระงับสิทธิ์การขอทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งต่อไป  นักวิจัยที่ยุติโครงการวิจัยก่อน  
และหลังท าสัญญา โดยไม่สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นเวลา 1 ปี 
 ข้อ 11 ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 12 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 สัญญานี้ได้ท าขึ้นสามฉบับมีข้อความตรงกันผู้ให้ทุนถือไว้หนึ่งฉบับ กองคลังถือไว้หนึ่งฉบับ  
และหัวหน้าโครงการวิจัยถือไว้หนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยถูกต้อง
ตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 (ลงชื่อ) ....................................................................ผู้ให้ทุน 
         (.....................................................................) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..................................................................หัวหน้าโครงการวิจัย  
         (.....................................................................) 
 
 
 (ลงชื่อ) ...................................................................พยาน 
         (.....................................................................) 
 
 
 (ลงชื่อ) .....................................................................พยาน 
         (......................................................................) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
สัญญาเลขที ่ศวก. ……… /……….  

 โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ..............   
ถึงวันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. .............. มีรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 
 1. หัวหน้าโครงการวิจัยจะขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย .................................... บาท 
(..........................................................................) โดยมีก าหนดระยะเวลาการรับเงินอุดหนุนการวิจัย เป็น 3 งวด 
ดังนี้ 
  งวดที่ 1 วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ......... (คิดเป็นเงินร้อยละ 50 ของเงิน
อุดหนุนการวิจัย) เป็นเงิน ........................... บาท (..................................................................) หัวหน้าโครงการวิจัย 
จะได้รับเมื่อท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยแล้ว 
  งวดที่ 2 วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ......... (คิดเป็นเงินร้อยละ 25 ของเงิน
อุดหนุนการวิจัย) เป็นเงิน ............................. บาท (..................................................................) หัวหน้าโครงการวิจัย 
จะได้รับเมื่อส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัยพร้อมผลการด าเนินงานที่ครบถ้วนตามสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย และแนบหลักฐานประกอบดังนี้  
       1) บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) นิยามศัพท์/นิยาม
ศัพท์เชิงปฏิบัติการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และข้อจ ากัดการวิจัย (ถ้ามี) 

     2) บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย  

     3) บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย  ประชากร  
กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล วิธีการสุ่มตัวอย่าง/เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือการวิจัย/การออกแบบ
การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  

 4) บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วน
หรือทั้งหมด ตามแผนการด าเนินงานและผลงานส่งมอบที่ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย  และน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้า (ถ้ามี) 

งวดที่ 3 วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ......... (คิดเป็นเงินร้อยละ 25 ของเงิน
อุดหนุนการวิจัย) เป็นเงิน ........................... บาท (..................................................................) หัวหน้าโครงการวิจัย 
จะได้รับเมื่อส่งรายงานการวิจัยตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และแนบหลักฐานประกอบคือ  
(ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 เล่ม พร้อมส่งมอบหลักฐานที่ระบุในข้อเสนอโครงการ  
    อนึ่ง หากผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาหรือบทต่าง ๆ ไม่ตรงกับในสัญญานี้ ให้อนุโลมให้เป็นไปตามภาระงาน
ที่ปรากฏตามสัญญานี้ 



 2. หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับค่าตอบแทนนักวิจัยเมื่อด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. 2559 
ทั้งนี้โครงการวิจัยที่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย 

 
 
 

    (ลงชื่อ) ...................................................................ผู้ให้ทุน 
         (.....................................................................) 

           วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ......... 
 
 
 
    (ลงชื่อ) ..................................................................หัวหน้าโครงการวิจัย 

          (...................................................................) 
             วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือมอบอ านาจ 
 

เขียนที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
            วันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. ........... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า 
 1. ................................................................  อายุ ............ ป ีต าแหน่ง .......................................... 
สังกัด ............................... ทีอ่ยู่ ..................................................................................................................  
 2. ................................................................ อายุ ............ ป ีต าแหน่ง .......................................... 
สังกัด ............................... ทีอ่ยู่ ............................................................................................... ................... 
 3. ................................................................  อายุ ............ ป ีต าแหน่ง .......................................... 
สังกัด ............................... ทีอ่ยู่ .................................................................................................................. 

 โดยเป็นผู้ร่วมด าเนินการวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง ........................................................................  
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย......................................... .................. ประจ าปี . . . . . . . . .  ขอมอบอ านาจให้  
............................................................................ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าใน 
กา รล งน าม ในสั ญญารั บ เ งิ น อุ ดหนุ น ก า ร วิ จั ย  ใ นก า รด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ดั ง กล่ า ว กั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดจนให้มีอ านาจในการรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามสัญญาดังกล่าว
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

การใดที ่......................................................................... ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบ
อ านาจฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนกับข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเอง 

 เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 
 
    (ลงชื่อ) ...........................................................................ผู้มอบอ านาจ 

         (...........................................................................) 
 
 
    (ลงชื่อ) ...........................................................................ผู้มอบอ านาจ 

         (........................................................................... ) 
 
 
 



 
    (ลงชื่อ) .........................................................................ผู้มอบอ านาจ 

         (.......................................................................... ) 
 
 
    (ลงชื่อ) ....................................................................... ..ผู้รับมอบอ านาจ 

         (........................................................................... ) 
 
 
    (ลงชื่อ) ...........................................................................พยาน  

         (........................................................................... ) 
 

 
    (ลงชื่อ) ...........................................................................พยาน 

         (.......................................................................... ..) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
________________________________ 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 (7) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  
การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559 และข้อ 1 และข้อ 2 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. 2559 จึงประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
...................(ระบปุระเภททุน)................ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ชื่อโครงการ  ................................................(ชื่อโครงการภาษาไทย)...................................................  

............................................(ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ).................................................. 
คณะผู้วิจัย  ............................................................ หัวหน้าโครงการวิจัย  (...........หน่วยงาน..........) 
  ............................................................ ผู้ร่วมโครงการวิจัย    (...........หน่วยงาน..........) 
  ............................................................ ผู้ร่วมโครงการวิจัย    (...........หน่วยงาน..........) 
  ............................................................ ผู้ร่วมโครงการวิจัย    (...........หน่วยงาน..........) 
 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย ....... ป ี ตั้งแตว่ันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. ........... 
         ถึงวันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. ........... 
ทุนอุดหนุนการวิจัย   ................................. บาท (...................................................................................) 
  
    ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. ........... 
 
 

    (..................................................................... ) 
    รองอธิการบดีฝ่าย..................................... 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 
 

 

 
 



เบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 
 

โครงการวิจัยเรื่อง ............................................................................................................................. 
ผู้วิจัย    .................................................................................................................... ......... 
 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ 

จ านวนเงิน 
ที่จ่าย 

ประเภทการจ่าย เลขที่บัญชี 

     
 
หมายเหตุ    หากด าเนินการโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งส าเนาให้คุณ (...ระบุผู้รับผิดชอบ...)  
  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล โทร. 7591 
 

 ขอรับรองว่าผู้มีรายชื่อข้างต้นมีสิทธิ์ขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 ถูกต้องตามระเบียบ  
ทุกประการ 
 
 

(............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: จัดเตรียมเอกสารแนบดังนี้ 
- สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับจริง) 
- ส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ (ฉบับที่อนุมัติให้ทุน) / ส าเนาหน้า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศฯ (ท่ีรองฯ ลงนามแล้ว) 



เบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

โครงการวิจัยเรื่อง ............................................................................................................................. 
ปรับชื่อเรื่องจาก  ............................................................................................................................. 
ผู้วิจัย    ............................................................................................................................. 
 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ 

จ านวนเงิน 
ที่จ่าย 

ประเภทการจ่าย เลขที่บัญชี 

     
     
     
     
 รวม    

 
หมายเหตุ    หากด าเนินการโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งส าเนาให้คุณ (...ระบุผู้รับผิดชอบ...)  
  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล โทร. 7591 
 

 ขอรับรองว่าผู้มีรายชื่อข้างต้นได้ปฏิบัติงานดังกล่าวจริง และมีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนตามระเบียบ
ทุกประการ 
 
 

(............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: จัดเตรียมเอกสารแนบดังนี้ 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
- ส าเนาหน้าหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศฯ (ท่ีรองฯ ลงนามแล้ว) 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่บุคลากรในสังกัด       
 

เรียน ………………(ระบุผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย)……….… 

 ด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล งบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ............ ให้กับ.............................................................. ซึ่งเป็นบุคลากร 
ในสังกัดของท่าน ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ของบุคลากรดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย         
 

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)………………… 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ท่านด าเนินการวิจัย เรื่อง .......................................................  
ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ ............ ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
ตั้งแต่วันที่ ............................... ถึงวันที่ ................................. นั้น 

บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 ให้แก่ท่านแล้ว 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอส่งเอกสารที่เก่ียวข้องกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 

1. ส าเนาหลักฐานการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 
2. ส าเนาประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
3. สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
4. ส าเนารูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ...... 

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 

 ด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน   
อุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกลจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี ..... เสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ... 
โครงการ ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้เห็นชอบการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย และเห็นชอบให้
เสนอคณะกรรมการวิจัยรับทราบการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้วิเคราะห์
งบประมาณด าเนินการวิจัยประกอบการพิจารณาขออนุมัติทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ............. บาท 
(...............................................บาทถ้วน) ดังนี้  
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/ชื่อหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
1 

การวิจัยการศึกษาทางไกล 
...........................................................................................................  
(ปรับชื่อเรื่องจาก ............................................................................. ) 
หัวหน้าโครงการ ............................................................................... 

 
................ 

2 การวิจัยการศึกษาทางไกล 
...........................................................................................................  
(ปรับชื่อเรื่องจาก ............................................................................ ) 
หัวหน้าโครงการ ............................................................................... 

 
................ 

 รวม ................ 

 
 จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบ 
 1. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี ........ จ านวน ...... โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ............. บาท (...............................................บาทถ้วน)  
 2. การปรับชื่อเรื่องของโครงการ ล าดับที่ ......... 

3. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน ..... โครงการ 
รวมเป็นเงิน ............. บาท (...............................................บาทถ้วน) ดังนี้ 

3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน .... คน คนละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน ............. บาท 
(...............................................บาทถ้วน) 

3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจ านวน ... คน คนละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน ............. บาท 
(...............................................บาทถ้วน) 

 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   การติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจิย ครั้งที่ 1       

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)………………………. 

 ตามท่ีท่านได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยเรื่อง ............................................................................... 
ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ .............. ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
ตั้งแต่วันที่ ............................................. ถึงวันที่ .......................................... นั้น 

บัดนี้ ใกล้ครบก าหนดการรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ครั้งที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
จึงขอให้ท่านจัดส่งรายงานดังกล่าว พร้อมเอกสารแนบจ านวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยรายงานการวิจัย 
บทที่ 1–3 และบทที่ 4 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด) ตามแบบฟอร์ม สวพ.02 (ศวก.) 
และสวพ.02(1) (ศวก.) ไปยังสถาบันฯ ภายในวันที่.................................. และในกรณีที่ท่านประสงค์ 
ขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยครั้งที่ 1 ขอให้ท่านจัดท าแบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
สวพ.03 (ศวก.) และสวพ.03(1) (ศวก.) ไปยังสถาบันฯ ภายในวันที่ .................................................. 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ird.stou.ac.th/tun.html  

อนึ่งหากท่านขัดข้องประการใดขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสถาบันฯ จะได้ด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ จะขอบคุณยิ่ง 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



ศวก. 02 (1) 
   

      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                                                                       โทร.                          
ที ่                                            วันที ่                                       
เรื่อง   ขอส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ ...       

เรียน   ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  

 ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยเรื่อง …………………………………………………….………… 
ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ ………… ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
ตั้งแต่วันที่ ………………………………. ถึงวันที่ ………….………………….. นั้น 

 ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ ...... ......  
โดยมีเอกสารแนบดังต่อไปนี้ 
 1. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย จ านวน ... ชุด 
 2. ผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน ... ชุด  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

      ..................................................................... 
       (..................................................................) 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 
หมายเหตุ  โปรดด าเนินการดังนี้ 

- จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 จ านวน 3 ชุด พร้อมผลการด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

- จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2 จ านวน 3 ชุด พร้อมผลการด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 6 ชุด 



ศวก. 02  
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
---------------------- 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
 1.1 ชื่อโครงการวิจัย........................................................................................................................  
 1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ....................................................................................... .......................... 
 1.3 ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล ประจ าปี.................................................  
       จ านวนเงิน........................................บาท (............................................................. ................) 
 1.4 ระยะเวลาด าเนินการวิจัย.........ปี..........เดือน ตั้งแต่วันที่......................ถึงวันที่......................... 
 1.5 ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาด าเนินการวิจัยจนถึงวันที่.................................................................. 
 1.6 สถานที่ท าการวิจัย....................................................................................................................  
 1.7 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (ตามท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัยฉบับแนบท้ายสัญญารับเงิน
อุดหนุนการวิจัย) 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. การรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 2.1 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่...............................................................................  
 2.2 งานวิจัยที่ได้ท าไปแล้วในช่วงระยะเวลาที่รายงานนี้ (โดยละเอียด).......................................... 
 2.3 ขั้นตอนการวิจัยที่จะด าเนินการต่อไป (โดยสังเขป)................................................................. 
 2.4 ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี).......................................................................................................  
 2.5 แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา................................................................................  
 2.6 อ่ืน ๆ ............................................................................................................................. ......... 
 
           (ลงชื่อ) ................................................ 
          (....................................................)  
         หัวหน้าโครงการ 
      วันที่........เดือน.........................พ.ศ........................... 
หมายเหตุ  โปรดด าเนินการดังนี้ 

- จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 จ านวน 3 ชุด พร้อมผลการด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

- จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2 จ านวน 3 ชุด พร้อมผลการด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 6 ชุด 



   

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   การขอรับรองรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2  

เรียน ……………………… (ระบุรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)…………………. 

 ตามที่  …………………….......................................................... ได้ รั บอนุมัติ ให้ ด า เนินการวิ จั ย 
เรื่อง ................................................................... โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล  
ประจ าปีงบประมาณ ........ ระยะเวลาด าเนินการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ..................... ถึงวันที่ ............ .......... น้ัน 

บัดนี้ ผู้วิจัยได้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ซึ่งภาระงานที่ด าเนินการไปแล้วคือ การจัดท า
รายงานการวิจัยบทที่ 1 – 3 และบทที่ 4 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด) ทั้งนี้ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้ตรวจสอบภาระงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว พบว่าเป็นไปตามภาระงานงวดที่ 2 ที่ระบุไว้ใน
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยเลขท่ี ศวก. ....../........  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. รับรองรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
2. อนุมัติให้เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2 จ านวน ......... บาท (.................................................) 

 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



เบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 
 

โครงการวิจัยเรื่อง ........................................................................................................................... 
ผู้วิจัย    ....................................................................................................................... ..... 
 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ 

จ านวนเงิน 
ที่จ่าย 

ประเภทการจ่าย เลขที่บัญชี 

     
 
หมายเหตุ    หากด าเนินการโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งส าเนาให้คุณ (......ระบุผู้รับผิดชอบ......)  
  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล โทร. 7591 
 
 ขอรับรองว่าผู้มีรายชื่อข้างต้นมีสิทธิ์ขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2 ถูกต้องตามระเบียบ 
ทุกประการ 
 
 

(............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: จัดเตรียมเอกสารแนบดังนี้ 
- บันทึกรับรองรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 1 และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 (ฉบับจริง) 
- ส าเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
- ส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ส าเนาเอกหลักฐานการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 



   

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอแจ้งผลการเบิกเงินงวดที่ 2                          

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย)…………………………….. 

 ตามท่ีท่านได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 เรื่อง ................................................  
........................... นั้น 

 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2 จ านวน ........ บาท 
(.....................................................) ให้แก่ท่านแล้วทางบัญชี................................. เมื่อวันที่ ....................... 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   การขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 1           

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)…………………. 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ท่านด าเนินการวิจัย  เรื่อง ..................................... ............ 
ประจ าปีงบประมาณ ........ ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ ..................... ถึงวันที่ ...................... นั้น  

 บัดนี้ ใกล้ครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการวิจัยแล้ว หากท่านประสงค์ขอขยายระยะเวลาด าเนิน  
การวิจัย ขอให้ท่านจัดท าแบบฟอร์ม สวพ.03 (ศวก.) และสวพ.03(1) (ศวก.) ไปยังสถาบันฯ ภายใน 
วันที่ ................................. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ird.stou.ac.th/tun.html  
อนึ่งหากท่านขัดข้องประการใดขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสถาบันฯ จะได้ด าเนินการใน  
ขั้นตอนต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวพ.03(1) (ศวก.) 
 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ                                                                     โทร.                             
ที ่                                               วันที ่                                       
เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยครั้งที่ ...              

เรียน   ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยเรื่อง ………………………………………………………… 
ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ ………… ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
ตั้งแต่วันที่ ………………………. ถึงวันที่ …………………………….. นั้น 

ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ ......... โดยมี
เอกสารแนบดังต่อไปนี้ 

1. แบบขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย จ านวน 3 ชุด 
2. ผลการด าเนินงานที่ท าไปแล้วจนถึงปัจจุบัน จ านวน 1 ชุด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวพ.03 (ศวก.) 
แบบขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
---------------------- 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
     1.1 ชื่อโครงการวิจัย............................(ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยเฉพาะภาษาไทย)............................ 
 1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ....................(ให้ระบุเฉพาะชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย)................................          
    1.3 ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล  ประจ าปี................................................ 
                จ านวนเงิน.............................บาท (........................................................................................) 
 1.4 ระยะเวลาด าเนินการวิจัย.........ปี.........เดือน ตั้งแต่วันที่...................ถึงวันที่............................ 

1.5 ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาด าเนินการวิจัยจนถึงวันที่ ................................................................. 
     1.6 สถานที่ท าการวิจัย....................................................................................................................  
     1.7 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (ตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยฉบับแนบท้ายสัญญารับเงิน
อุดหนุนการวิจัย) 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. การขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
     2.1 ขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่.....เป็นเวลา......เดือน ตั้งแต่วันที่............................. 
    2.2 เหตุผลของการขอขยายระยะเวลา ......................................................................................... 
     2.3 งานวิจัยที่ได้ท าไปแล้ว (โดยสังเขป) ................................................................ ........................          
     2.4 ขั้นตอนการวิจัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และจะด าเนินการในช่วงที่ขอขยายเวลา (โปรดระบุ)         
................................................................................................................................................................... 
 2.5 แผนการด าเนินงานในช่วงที่ขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย (โปรดระบุกิจกรรมโดยละเอียด) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 
       
       
       

 
                    (ลงชื่อ) .....................................................  
          (....................................................)  
         หัวหน้าโครงการ 
      วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...................... 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 1           

เรียน ……………………… (ระบุรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)…………….. 

 ตามที่.....................(ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)...........................ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัย  
เรื่อง .......................................................  ประจ าปีงบประมาณ .............. ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่
วันที่ ......................... ถึงวันท่ี ............................... น้ัน 

บัดนี้  ผู้วิจัยขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 1 ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่  
........................... ถึงวันท่ี .................................. ดังรายละเอียดแนบท้าย ท้ังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้ตรวจสอบโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอแจ้งผลการขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 1       

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)………………………….. 

 ตามท่ีท่านขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ………………………..………………… 
…………………………… นั้น 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 1 ออกไปอีก ...... เดือน 
ตั้งแต่วันที่ ................................. ถึงวันที่ ........................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   การขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 2       

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)…………………. 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ท่านด าเนินการวิจัย เรื่อง ............................ ...................... 
ประจ าปีงบประมาณ ........ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ .................... ถึงวันที่ ................ และได้รับ
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการด าเนินการวิจัยครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ ......................ถึงวันที่....................  นั้น 

 บัดนี้ ใกล้ครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการวิจัยแล้ว หากท่านประสงค์ขอขยายระยะเวลาด าเนิน  
การวิจัยครั้งที่ 2 ขอให้ท่านจัดท าแบบฟอร์ม สวพ.03 (ศวก.) และสวพ.03(1) (ศวก.) ไปยังสถาบันฯ 
ภายในวันที่ ........................ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ird.stou.ac.th/tun.html  
อนึ่งหากท่านขัดข้องประการใดขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสถาบันฯ จะได้ด าเนินการใน  
ขั้นตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอแจ้งผลการขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 2      

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)……………….. 

 ตามที่ท่านขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ………………………………..…………  
............................... นั้น 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 2 ออกไปอีก .... เดือน  
ตั้งแต่วันที่ ................................. ถึงวันที่ ........................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณารายงานการวิจัย 

 
- เอกสารการส่งรายงานการวิจัย 

- รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย 
- เอกสารประชุมคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย 

- รายงานการประชุม 
- ผลการพิจารณารายงานการวิจัย 

- เอกสารแจ้งการปรับแก้รายงานการวิจัย 
- เอกสารประชุม/เวียนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 

- เอกสารการจัดท าวาระเพ่ือแจ้งผลการรับรองรายงานการวิจัยให้คณะกรรมการวิจัยทราบ 
- เอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย 

- เอกสารเบิกค่าสมนาคุณนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

1.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด A4  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
- บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ถ้ามี) ประกอบด้วยความน า  (Introduction)  ประมาณ 1 ย่อหน้า                                                     
                                          (เพ่ือบอกที่มาของการวิจัย) วัตถุประสงค์ และ วิธีด าเนินการ 

                                                    วิจัยอย่างย่อ ๆ ข้อค้นพบที่ส าคัญ  และข้อเสนอแนะสู่การ 
                                                    น าไปปฏิบัติ  ซึ่งควรระบุเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ ที่จะน าไป                   
                                                    ใช้ในการก าหนดนโยบาย โดยมีความยาวไม่เกิน 5 หน้า 

-  บทคัดย่อ และ Abstract 
 -  ค าน าหรือกิตติกรรมประกาศ  
 -  สารบัญ   สารบัญตาราง สารบัญภาพ (ถ้ามี) 
  -  บทที่ 1    บทน า 
 -  บทที่ 2    การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 -  บทที่ 3    วิธีด าเนินการวิจยั 
 -  บทที่ 4    ผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะห์ 
 -  บทที ่5    สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 -  บรรณานุกรม 
 -  ภาคผนวก 
 หมายเหตุ -  จ านวนบท อาจมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนดได้ขึ้นอยู่กับความยาวของเนื้อหา 
       โดยต้องครอบคลุมหัวข้อการวิจัย 
 
     1.1  หน้าปกของรายงาน  ประกอบด้วย 
      - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 - ชื่อรายงานการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 - ชื่อคณะผู้วิจัย (ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 - ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่สนับสนุนการวิจัยและปีที่ได้รับทุน 
 
 
 
 
 
 
 



     1.2 ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าปกรายงานการวิจัย (แยกตามแหล่งทุน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
เรื่อง 

 
 
 

(ภาษาไทย) ...............................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. ................. 

 
 

 
โดย 

........................................ 
......................................... 
......................................... 

(ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี .......................  
(ประเภทการศึกษาทางไกล)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 



 
 
 

 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
เรื่อง 

 
 
 

(ภาษาไทย) ...................................................................................... ......................... 
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................  

 
 

 
 

โดย 
........................................ 
......................................... 
......................................... 

(ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี ............................ 
(ประเภทพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 
 
 
 

 
 
 

รายงานการวิจัย 
เรื่อง 

 
 
 

(ภาษาไทย) ...............................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................  

 
 
 

โดย 
........................................ 
......................................... 
......................................... 

(ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี ........................... 
(ประเภทพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



2.  รายงานการวิจัยฉบับเผยแพร่หรือฉบับย่อ  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด A-4 ประกอบด้วย 
 - บทคัดย่อ และ Abstract 
 - ค าน า    ในย่อหน้าสุดท้ายให้ระบุว่า “รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นฉบับย่อ หากต้องการศึกษา 
                           รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์” 
 - สารบัญ   
 - บทที่ 1  บทน า  ประกอบด้วยความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์  และวิธีด าเนินการวิจัย 
 - บทที่ 2  ผลการวิจัย เป็นการน าเสนอผลการวิจัยโดยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ 
 - บทที่ 3  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  เป็นการสรุปสาระส าคัญจากการวิจัย อภิปรายผล   
                           และข้อเสนอแนะ  โดยควรระบุว่าจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง  ทั้งนี้ควรใช้ภาษา 
                           ที่เข้าใจง่าย ไม่มีศัพท์วิชาการมากเกินไป  
 - บรรณานุกรม   ใส่เฉพาะที่มีการอ้างอิงในฉบับย่อเท่านั้น 
 
หมายเหตุ -  จ านวนหน้าประมาณ  30 – 40  หน้า 
 
     2.1  หน้าปกของรายงาน  ประกอบด้วย 
      - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 - ชื่อรายงานการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 - ชื่อคณะผู้วิจัย (ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 - ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่สนับสนุนการวิจัย 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2.2 ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าปกรายงานการวิจัย (แยกตามแหล่งทุน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการวิจัยฉบับย่อ 

เรื่อง 
 
 

(ภาษาไทย) ...............................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................  

 
 

 
โดย 

........................................ 
......................................... 
......................................... 

(ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี ....................... 
(ประเภทการศึกษาทางไกล) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 
 
 
 

 
 
 

รายงานการวิจัยฉบับย่อ 
เรื่อง 

 
 

(ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................  

 
 
 

 
โดย 

........................................ 
......................................... 
......................................... 

(ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี ......................... 
(ประเภทพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการวิจัยฉบับย่อ 
เรื่อง 

 
 

(ภาษาไทย) ...............................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................  

 
 
 

 
โดย 

........................................ 
......................................... 
......................................... 

(ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี ......................... 
(ประเภทพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



3. การจัดพิมพ์บทคัดย่องานวิจัย 
 3.1 แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาไทย 
 
ชื่อเรื่อง :  ............................................................................................................................. ................... 
ชื่อผู้วิจัย : .................................................................................. .............................................................. 
            (1. ระบุค าน าหน้าชื่อ และ/หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ 
             2. กรณีมีผู้วิจัยมากกว่า 3 คน ให้ใส่เฉพาะชื่อหัวหน้าโครงการ และตามด้วยค าว่า “...และ 
                 คณะ”) 
ปีที่แล้วเสร็จ :  …………………………………………………………… (ปีที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัย) 
 

บทคัดย่อ 
 บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 14-16 
พอยต์ โดยแบ่งเป็น 2 ย่อหน้า ย่อหน้าแรก ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีวิจัย 
............................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
 
 ย่อหน้าที่สอง สรุปผลการวิจัย ควรสรุปให้กระชับ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................ ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................... ....................................................................................................  
 
 
ค าส าคัญ : (ระบุค าส าคัญของเรื่อง ไม่เกิน 5 ค า) .......................................................................................  
 



 3.2 แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 
Title : ............................................................................................................................. ............ 
Researcher(s) : ............................................................................................................................. ............. 
                      (1. ระบุค าน าหน้าชื่อ และ/หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ 
                       2. กรณีมีผู้วิจัยมากกว่า 3 คน ให้ใส่เฉพาะชื่อหัวหน้าโครงการ และตามด้วยค าว่า  
                          “...และคณะ”) 
Year :   ................................................................................... (ปีที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัย)  
 

Abstract 
 บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร Times New Roman  
ขนาด 14 พอยต์ โดยแบ่งเป็น 2 ย่อหน้า ย่อหน้าแรก ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีวิจัย 
........................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ..........................................
..................................................................................................................................................................... .. 
 
 ย่อหน้าที่สอง สรุปผลการวิจัย ควรสรุปเป็นข้อๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................... ........................................................................................  
Keyword(s) :  (ระบุค าส าคัญของเรื่อง ไม่เกิน 5 ค า) ................................................................................  
 
 



4.  รายงานการวิจัยส าหรับชุดโครงการวิจัย  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด  A-4  ประกอบด้วย 
 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นภาพรวม (เล่มแม่บท) และโครงการย่อยแยกรายโครงการ  
 ทั้งนี้การจัดพิมพ์ทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ ให้ใช้รูปแบบเดี่ยวกับการพิมพ์รายงานการวิจัยปกติ  
 
     4.1  หน้าปกของรายงาน  ประกอบด้วย 
      - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 - ชื่อรายงานการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 - ชื่อคณะผู้วิจัย (ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 - ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่สนับสนุนการวิจัยและปีที่ได้รับทุน 
  
     4.2  ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าปกรายงานการวิจัย (เล่มแม่บท) (ส าหรับรายงานการวิจัยโครงการย่อยให้
จัดพิมพ์ตามรูปแบบรายงานปกติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัย 
เรื่อง 

 
 

(ภาษาไทย) ...............................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................  

 
 
 

 
โดย 

........................................ 
......................................... 
......................................... 

(ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี ....................... 
(ประเภทการศึกษาทางไกล) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



   

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   การขอรับรองรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 และขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3  
 

เรียน ……………………… (ระบุรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)………………. 

 ตามที่ ……………………….......................................................... ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยเรื่อง 
.............................................. โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ ........ 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ........................... ถึงวันท่ี ............................ น้ัน 

บัดนี้ ผู้วิจัยได้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ซึ่งภาระงานที่ด าเนินการไปแล้วคือ การจัดท า
รายงานการวิจัยบทที่ 1 – 5 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตรวจสอบภาระงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
พบว่าเป็นไปตามภาระงานงวดที่ 3 ที่ระบุไว้ในสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยเลขท่ี ศวก. ..... /...........  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. รับรองรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
2. อนุมัติให้เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 จ านวน ............... บาท (...........................................) 
 

 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 
 

โครงการวิจัยเรื่อง .......................................................................................................................... 
ผู้วิจัย    ........................................................................................................................... . 
 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ 

จ านวนเงิน 
ที่จ่าย 

ประเภทการจ่าย เลขที่บัญชี 

     
 
หมายเหตุ    หากด าเนินการโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งส าเนาให้คุณ (...ระบุผู้รับผิดชอบ...)  
  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล โทร. 7591 
 
 ขอรับรองว่าผู้มีรายชื่อข้างต้นมีสิทธิ์ขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 ถูกต้องตามระเบียบทุก
ประการ 
 
 

(............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: จัดเตรียมเอกสารแนบดังนี้ 
- บันทึกรับรองรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 2 และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 (ฉบับจริง) 
- ส าเนาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
- ส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ส าเนาเอกหลักฐานการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 และงวดที่ 2 

 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอแจ้งผลการเบิกเงินงวดที่ 3                                        
 

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย)……………… 

 ตามที่ท่านได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง ...... .......................................  
................................ นั้น 

 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 จ านวน  
.................... บาท (...................................................) ให้แก่ท่านแล้วทางบัญชี.................................... ... 
เมื่อวันที่ ................................. รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอเชิญประชุมพิจารณารายงานการวิจัย                              
 

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ งท่านเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ เ พ่ือพิจารณาการวิจัย  
เรื่อง............………………………………………………….. ของ ........................……………… ซึ่งได้รับทุนอุดหนุน 
การวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ ........... นั้น 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าว  ครั้งที่ .../....  
ในวันที่ ................................... เวลา .............. น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ช้ัน 2 
พร้อมนี้ได้แนบรายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ท่านพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 
 
 

 
ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายใน) 

1. .............................. 
2. ............................... 
3. กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
4. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

 
ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 

            ………………………………….. 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมพิจารณารายงานการวิจัย 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ งท่านเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ เ พ่ือพิจารณาการวิจัย  
เรื่อง............………………………………………………….. ของ ........................……………… ซึ่งได้รับทุนอุดหนุน 
การวิจัยการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ ........... นั้น 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าว  ครั้งที่ .../....  
ในวันที่ ................................. เวลา ................ น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ช้ัน 2 
พร้อมนี้ได้แนบรายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ท่านพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม  รายละเอียด 
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 
 
ฝ่ายเลขานุการฯ     ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล    1. ……………   
โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898  2. ............... 
หรืออีเมล distance.stou@gmail.com  

mailto:distance.stou@gmail.com


   

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังผลการพิจารณารายงานการวิจัย      
 

เรียน …………………(ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)…………………. 

 ด้วยประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาโครงการวิจัย เรื่อง ………….…………………………….
ก า หนด ให้ มี ก า รป ร ะชุ ม เ พ่ื อ พิ จ า รณาร าย ง านกา ร วิ จั ย  ค รั้ ง ที่  . . . . . . / . . . . . . . . . .  ใ น วั นที่  
.......................................... เวลา .................... น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวชิาการ 3 ชั้น 2 น้ัน 

ในการนี้ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการพิจารณาโครงการวิจัยดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการฯ  
ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ 
โดยขอความร่วมมือท่านโปรดแจ้งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 
............................................ ท้ังนี้ ฝา่ยเลขานกุารฯ จะประสานแจง้เวลาเข้ารว่มประชุมต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการพิจารณาการวิจัยดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 (  )  สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 (  ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก/....................................................................... 
      (โดยมอบหมายผู้แทน-ถ้าจ าเป็น)................................................................................  
 
 
                                                        (.............................................................) 
          ……………………………….…………………… 



   

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล  สถาบันวิจัยและพัฒนา        โทร.    7591               
ที ่  ศธ (พ) 0522.10 (04)/                    วันที ่                                       
เรื่อง   ขออนุมัติค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม                             
 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดจัดประชุมพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง …………..……………. 
ของ............................................ครั้งที่ ...../....... ในวันที่ .......................... เวลา .............. . น.  
ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 นั้น 

ในการนี้  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกลขออนุมัติค่าอาหารว่างส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมฯ  
จ านวน .......... ราย เป็นจ านวนเงิน ............ บาท (................................................) โดยใช้งบประมาณจาก
เงินรับฝากที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริหารโครงการจากเงินอุดหนุน 
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในส่วนของมหาวิทยาลัย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล 

 
 
 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัย........ (ระบุชื่อ ทุนวิจัย).......... 
โครงการวิจัย เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………………. 

คร้ังที่ …/.... เมื่อวันที่ .............................................. ณ ห้องประชุม ................... อาคาร......................... เวลา .................................... น. 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ลายมือชื่อ 
ผู้เข้าประชุม 

1 ................................................................ ประธานกรรมการ ระบุชื่อหน่วยงาน ......................  
2 ................................................................ กรรมการ ระบุชื่อหน่วยงาน ......................  
3 ................................................................ กรรมการ ระบุชื่อหน่วยงาน ......................  

4 
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
(................................................................) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา ...................... 
 

5 
เจ้าหน้าที่สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
(................................................................) 

ผู้ช่วยเลขานุการ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
......................  

6 
เจ้าหน้าที่สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
(................................................................) 

ผู้ช่วยเลขานุการ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
......................  

7 ................................................................ นักวิจัย ระบุชื่อหน่วยงาน ......................  
 

  เร่ิมประชุมเวลา 
  เลิกประชุมเวลา 
 
  ลงชื่อ                                          ผู้จดรายงานการประชมุ 
              (                                         ) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล 
เรื่อง .................................................................................... 

ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ .................................... 
 ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มสธ. 
______________________________________ 

กรรมการที่มาประชุม 
1. ………………………………………………………………..    ประธานกรรมการ 
2. ………………………………………………………………..   กรรมการ 
3. ………………………………………………………………..   กรรมการ 

 4. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
       (………………………………………………………………..) 
 5. หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (………………………………………………………………..) 
 6. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา    ผู้ช่วยเลขานุการ       
    (………………………………………………………………..) 

กรรมการที่ไม่มาประชุม 
1. ………………………………………………………………..      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ………………………………………………………………..      

 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 2.1 เรื่อง พิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง .............................................. 
 ประธานกรรมการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง .............................................  
ซึ่งม ี...................................................... เปน็หัวหน้าโครงการวิจัย  



 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ผู้วิจัยปรับแก้ไขรายงานการวิจัยตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ (ดังเอกสารแนบ) ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
น าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

 
2.2 การอนุมัติค่าตอบแทนนักวิจัย 
ประธานกรรมการฯ เสนอที่ประชุม พิจารณาค่าตอบแทนนักวิจัยส าหรับโครงการ เรื่อง 

...................................................... ซึ่งนักวิจัยจะได้รับเมื่อด าเนินการวิจัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559 หมวด
ค่าตอบแทน ข้อ 1.1) ค่าตอบแทนนักวิจัย ได้ก าหนดค่าตอบแทนร้อยละ 10 ของทุนวิจัย จ านวน 
..................... บาท (...................................................บาทถ้วน) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนนักวิจัยจ านวน 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บาท 
(...................................................บาทถ้วน) เมื่อผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของประกาศ และจัดส่ง
รายงานการวิจัยพร้อมสิ่งประกอบครบถ้วน 

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
     

  (............................................................) 
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการ 
     

            ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
 
 

 

                   (.............................................................) 
ประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 

 
 

(................................................) 
         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
(..................................................) 
    ผู้จดรายงานการประชุม 



ผลการพิจารณารายงานการวิจัย 
เรื่อง .................................................................................... 

ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ .................................... 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัยการศึกษาทางไกล เรื่อง ..................................
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 

ผลการพิจารณาในภาพรวม 
1. ............................................................................................................................. ...................... 
2. ...................................................................................................................................................  
3. ............................................................................................................................. ...................... 
 
 

ผลการพิจารณาในรายละเอียด 

 1. บทคัดย่อ  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 2. ชื่อเรื่อง  

......................................................................... ......................................................................... .................... 

............................................................................................................................. ......................................... 
 3. บทที่ 1 บทน า 

............................................................................................................................. ......................................... 

................................................................... ............................................................................... ....................  
 4. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

5. บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
............................................................. ..................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

6. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................................................. .................... 
 
 



7. บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ......................................................... .................... 
 8. บรรณานุกรม 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 9. ภาคผนวก 
......................................................................... ......................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิจัย                          

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
รายงานการวิจัย เรื่อง .................................................... .............................................. ครั้งที่ ...... / ..........  
เมื่อวันที่ .......................... โดยมี ............................................ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังแนบท้าย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอส่งมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะด าเนินการน าส่งผู้วิจัยเพ่ือปรับแก้ไข
รายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณา ภายในวันที่ ...................  เพ่ือจะได้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หากพ้นก าหนดเวลาขออนุโลมว่าท่านเห็นชอบและขออนุญาตด าเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง ..................................................ของ.................................. 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)  

(  ) 1. เห็นชอบ น าเสนอผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ไข 
 (  ) 2. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ ..................................................... .......................................... 
 

(.........................................................) 
        ............../....................../............... 
ส าเนาแจ้งท้าย 1. ..............................  4. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  2. ..............................   5. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  3. กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 



 
 
ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 

        …………………………………..   

เรื่อง  ขอส่งผลการพิจารณารายงานการวิจัย 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ผลการพิจารณารายงานการวิจัยตามมติที่ประชุม  จ านวน 1 ฉบับ 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
รายงานการวิจัย เรื่อง ……………………………………………….……………..……………….. ครั้งที่ ........ /.............  
เมื่อวันที่ ................................ โดยมี ..................................................... เป็นหัวหน้าโครงการวิ จัย นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังแนบท้าย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอส่งมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะด าเนินการน าส่งผู้วิจัยเพ่ือปรับแก้ไข
รายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณา ภายในวันที่ ...................  เพ่ือจะได้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หากพ้นก าหนดเวลาขออนุโลมว่าท่านเห็นชอบและขออนุญาตด าเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 
 
ฝ่ายเลขานุการฯ     ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
ศูนยว์ิจัยการศึกษาทางไกล    1. ………………….……..   
โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898  2. ............................... 
หรืออีเมล distance.stou@gmail.com   

mailto:distance.stou@gmail.com


เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง ..........................................................................................  
 ของ.......................................................................................................................... ........................ 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 (  ) 1. เห็นชอบ น าเสนอผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ไข 
  (  ) 2. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

 .............................................................................................................................  
 
 
       (.........................................................) 
         ............../....................../............... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิจัย                             

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)……………… 

 ตามที่ท่านได้ส่งรายงานการวิจัย เรื่อง ........................................................................นั้น  
บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกลได้ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัย
ดังกล่าวแล้ว และมีข้อเสนอแนะดังรายละเอียดที่แนบ 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ท่านปรับแก้ไขรายงานการวิจัยดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการเฉพาะกิจ และส่งรายงานการวิจัยที่ปรับแก้แล้วพร้อมรายละเอียดการปรับแก้ 
จ านวน ....... ชุด ภายในวันที่ ....................................  เพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอเชิญประชุมพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1)     

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจได้ประชุมพิจารณารายงานการวิจัยเรื่อง ……………………..…………
ของ………………………………ครั้งที่ .…/…... เมื่อวันที่ …………………….. โดยมีมติให้นัดประชุมคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัยฉบับปรับแก้ไข ภายหลังที่ผู้วิจัยปรับแก้ไขแล้ว นั้น 

บัดนี้ ผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขรายงานการวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้ไขชื่อเรื่องเป็น ........................ 
(ถ้ามี).................... ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัยดังกล่าว ครั้งที่ ..../........ 
ในวันที่ ................................... เวลา ................ น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 พร้อมนี้
ขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนี้ 
 () รายงานการวิจัยฉบับปรับแก้ไข 
 () แบบฟอร์มรายละเอียดการปรับแก้ไขรายงานการวิจัย 
 (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 
 
 
ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายใน) 
1. ..............................    4. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2................................    5. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 



(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

 

 

ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 
          ………………………………….. 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. รายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไข)    จ านวน 1 ฉบับ 
  2. แบบฟอร์มรายละเอียดการปรับแก้ไขรายงานการวิจัย  จ านวน 1 ฉบับ 
  

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจได้ประชุมพิจารณารายงานการวิจัยเรื่อง ……………………………….. 
ของ………………………. ครั้งที่ …/….. เมื่อวันที่ ………………….………….. โดยมีมติให้นัดประชุมคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) ภายหลังที่ผู้วิจัยปรับแก้ไขแล้ว นั้น 

บัดนี้ ผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขรายงานการวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้ไขชื่อเรื่องเป็น ……….……........ 
(ถ้ามี).................. ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัยดังกล่าว ครั้งที่ ....../......... 
ในวันที่ ................................... เวลา ................ น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2  
พร้อมนี้ขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 
ฝ่ายเลขานุการฯ     ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
ศูนยว์ิจัยการศึกษาทางไกล    1. ………………   
โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898  2. ................. 
หรืออีเมล distance.stou@gmail.com  

mailto:distance.stou@gmail.com


(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังผลการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1)     

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)……………….. 

 ด้วยประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจโครงการวิจัย เรื่อง ………………………………………………….
ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1) ครั้งที่ . ......./........  
ในวันที่ ................................. เวลา ................... น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 นั้น 

ในการนี้เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการพิจารณาโครงการวิจัยดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้
ท่านเตรียมความพร้อมเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ โดยขอ
ความร่วมมือท่านโปรดแจ้ งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นลายลักษณ์ อักษร ภายในวันที่  
............................................ ท้ังนี้ ฝา่ยเลขานกุารฯ จะประสานแจง้เวลาเข้าร่วมประชุมต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการพิจารณาการวิจัยดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เรียน  กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 (  )  สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 (  ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก/....................................................................... 
      (โดยมอบหมายผู้แทน-ถ้าจ าเป็น)................................................................................  
 
                                                        (.............................................................) 

 



(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล  สถาบันวิจัยและพัฒนา        โทร.    7591               
ที ่  ศธ (พ)  0522.10 (04)/                         วันที ่                                       
เรื่อง   ขออนุมัติค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม                                  

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดจัดประชุมพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ 
ครั้งที่ ....) เรื่อง ……………………………………..…………………………….………………………. ครั้งที่ ......./.........  
ในวันที่ .................................... เวลา ................. น. ณ ห้องประชุม 2006 อาคารวชิาการ 3 ชั้น 2 น้ัน 

ในการนี้  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกลขออนุมัติค่าอาหารว่างส าหรับผู้ เข้าร่วมป ระชุมฯ  
จ านวน ......... ราย เป็นจ านวนเงิน ...... ............... บาท (.................... .....................................)  
โดยใช้งบประมาณจากเงินรับฝากที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริหาร
โครงการจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในส่วนของมหาวิทยาลัย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล 

 

 

 

 

 

 

 



(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1)     

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
รายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) เรื่อง ............................................................ ครั้งที่ ..... / ......... 
เมื่อวันที่ .......................... โดยมี ............................................ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายละเอียดผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ดังแนบท้าย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอส่งมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะด าเนินการน าส่งผู้วิจัย
เพ่ือปรับแก้ไข ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณา ภายในวันที่ ...................... เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ ...) เรื่อง .....................................................  
 ของ ................................................................................................................................................  
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)  
 (  ) 1. เห็นชอบ น าเสนอผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ไข 
 (  ) 2. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
         .............................................................................................................................  
     
      (.........................................................) 

    ............../....................../............... 
 

 



(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

 

 

ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 

          ………………………………….. 

เรื่อง  ขอส่งผลการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1) 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ผลการพิจารณารายงานการวิจัย ตามมติที่ประชุม   

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
รายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) เรื่อง …….…………………….…………………..ครั้งที่ ..... / ........... 
เมื่อวันที่ ........................... โดยมี ............................................................ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายละเอียดผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ดังแนบท้าย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอส่งมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะด าเนินการน าส่งผู้วิจัย
เพ่ือปรับแก้ไข ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณา ภายในวันที่ ...................... เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(.............................................................) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

 
ฝ่ายเลขานุการฯ     ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
ศูนยว์ิจัยการศึกษาทางไกล    1. ……….…   
โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898  2. ............. 
หรืออีเมล distance.stou@gmail.com  

mailto:distance.stou@gmail.com


เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) เรื่อง ................................................... 
  ของ.................................................................................................................................... .............. 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
   (  ) 1. เห็นชอบ น าเสนอผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ไข 
  (  ) 2. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

 .............................................................................................................................  
 
 
       (.........................................................) 
         ............../....................../............... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ผลการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1)     

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)…………………… 

 ตามท่ีท่านได้ส่งรายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1)  เรื่อง ...................................................... 
มาเพ่ือพิจารณานั้น บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกลได้ประชุม  
เพ่ือพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) ดังกล่าวแล้ว และมีข้อเสนอแนะดังรายละเอียด 
ที่แนบ 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ท่านปรับแก้ไขรายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) ดังกล่าว
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการเฉพาะกิจ และส่งรายงานการวิจัยที่ปรับแก้แล้วพร้อมรายละเอียดการ
ปรับแก้ จ านวน .... ชุด ภายในวันที่ ................................  เพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 
 
 
 

 

 

 
 



(กรณีประชุมครั้งที่ 2) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ติดตามการปรับแก้ไชายงานการวิจัย                                                    
 

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)............................ 

 ตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจ ได้ประชุมพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง ....................................  
ครั้งที่ ....../........... เมื่อวันที่ ............................... และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยปรับ
แก้ไขแล้ว นั้น 

บัดนี้ ใกล้ครบก าหนดการปรับแก้ไขรายงานการวิจัยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้ท่านจัดส่ง
รายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ครั้งที่ .......) พร้อมรายละเอียดการปรับแก้ จ านวน .. .... ชุด ภายในวันที่ 
.............................. เพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 
อนึ่ง หากท่านขัดข้องประการใด ขอให้ท่านแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านความเห็นชอบจาก 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา หรือผู้อ านวยการส านัก/สถาบันก่อน เพ่ือสถาบันฯ จะได้ด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 
 
 
 
 
 



(พิจารณารับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยการเวียน) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   การพิจารณาการปรับแก้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย) 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
รายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) เรื่อง .................................................................  ครั้งที่ .... / ..... 
เมื่อวันที่ .......................... และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยปรับแก้แล้วนั้น  
บัดนี้ผู้วิจัยได้ส่งรายงานการวิจัยพร้อมรายละเอียดการปรับแก้ไข ดังแนบมาพร้อมนี้ 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอส่งรายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) มาเพ่ือโปรดพิจารณา  
ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณา ภายในวันที่ ...................... เพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไข) เรื่อง .............................................................. 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)  

(  ) 1. เห็นชอบรับรองรายงานการวิจัยและน าเสนอคณะกรรมการวิจัยเพื่อทราบ 
 (  ) 2. เห็นชอบโดยให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

         ...................................................................................................... ........................................ 

 
(.........................................................) 

        ............../....................../............... 
 



(พิจารณารับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยการเวียน) 
 
 

 

ที่ ศธ 0522.10 (04)/      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี 11120 

          ………………………………….. 
เรื่อง  การพิจารณาการปรับแก้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย (รายนามตามส าเนาแจ้งท้าย)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) ตามมติที่ประชุม  จ านวน 1ฉบับ 

 ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
(ฉบับปรับแก้ครั้งที่ ....) เรื่อง ............................................. ของ................................ .................................. 
เมื่อวันที่ ....................................... และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งผลการพิจารณาให้ ผู้วิจัยปรับแก้ไขแล้ว 
บัดนี้ผู้วิจัยได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมรายละเอียดการปรับแก้ไข ดังแนบมาพร้อมนี้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยโปรดแจ้งผลการพิจารณากลับ ภายในวันที่ .....................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(.............................................................) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

 
 
ฝ่ายเลขานุการฯ     ส าเนาแจ้งท้าย (ตามจ านวนกรรมการภายนอก) 
ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล   1. ………….…   
โทรศัพท์ 0 2504 7591 โทรสาร 0 2503 4898 2. ................ 
หรืออีเมล distance.stou@gmail.com  

mailto:distance.stou@gmail.com


เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไขครั้งที่ 1) เรื่อง ..................................................   
 ของ................................................................................................................................. ................ 
เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)  

(  ) 1. เห็นชอบรับรองรายงานการวิจัยและน าเสนอคณะกรรมการวิจัยเพื่อทราบ 
 (  ) 2. เห็นชอบโดยให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

         ...................................................................................................... ........................................ 

 
 

(.........................................................) 
           ............../....................../............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ... 
 
เรื่อง การรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน .... โครงการ 
 

ล าดับที่ การรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
1 ชื่อเรื่อง  ...................................................................................................................  

(ปรับชื่อเรื่องจาก .................................................................................... ) 
ชื่อผู้วิจัย ...................................... 
ปีท่ีได้รับทุน ..................................... 
งบประมาณ  ....................... บาท (............................................บาทถ้วน) 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตามสัญญา .................................................................................  
ขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 1 ............................................................................ 
ขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 2 ............................................................................ 

2 ชื่อเรื่อง  ...................................................................................................................  
(ปรับชื่อเรื่องจาก .................................................................................... ) 

ชื่อผู้วิจัย ...................................... 
ปีท่ีได้รับทุน ..................................... 
งบประมาณ  ....................... บาท (............................................บาทถ้วน) 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตามสัญญา .................................................................................  
ขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 1 .................................................... ........................ 
ขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 2 ............................................................................ 

 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. รับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ... เรื่อง 
 2. การปรับชื่อเรื่อง จ านวน ...... เรื่อง ล าดับที่ ......... 

3. การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัย จ านวน ......... เรื่อง 
เรื่องละ .... คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .......... บาท (........................................บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จ านวน ..... คน คนละ .......... บาท รวมเป็นเงิน ........................... บาท 
(........................................บาทถ้วน) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จ านวน ..... คน คนละ .......... บาท รวมเป็นเงิน ........................... บาท 
(........................................บาทถ้วน) 

 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล      
 

เรียน ……………………… (ระบุรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)…………………….. 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและวิธีการ
ด าเนินการวิจัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 ก าหนดให้คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณารายงานการวิจัย ฯลฯ ประกอบกับ
คณะกรรมการวิจัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้อนุมัติการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
หลังจากคณะกรรมการเฉพาะกิจได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษาทางไกล ได้พิจารณารายงานการวิจัย
เรื่อง ........................................................................  ของ...........................................  แล้ว มีมติเห็นชอบ
รายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาการวิจัยฯ จ านวน ...... คน รวมเป็นเงิน ............. บาท (..............................) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จ านวน ... คน คนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน .......... บาท (....................) 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ... คน คนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน ........ บาท (....................) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 



เบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัย 
 

โครงการวิจัยเรื่อง ............................................................................................................................. 
ปรับชื่อเรื่องจาก  ............................................................................................................................. 
ผู้วิจัย    .............................................................................................................................  
 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ 

จ านวนเงิน 
ที่จ่าย 

ประเภทการจ่าย เลขที่บัญชี 

     
     
     
     
 รวม    

 
หมายเหตุ    หากด าเนินการโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งส าเนาให้คุณ (...ระบุผู้รับผิดชอบ...)  
  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล โทร. 7591 
 

 ขอรับรองว่าผู้มีรายชื่อข้างต้นได้ปฏิบัติงานดังกล่าวจริง และมีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนตามระเบียบ
ทุกประการ 
 
 

(............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: จัดเตรียมเอกสารแนบดังนี้ 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
- ส าเนาหน้าหนังสือขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยการศึกษา

ทางไกล (ท่ีรองอธิการบดีลงนามแล้ว) 



    

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   แจ้งมติคณะกรรมการวิจัย                                        
 

เรียน ……………………… (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)………………….. 

 ด้วยคณะกรรมการวิจัยในการประชุมครั้งที่ ....../....... เมื่อวันที่ ..................................................... 
ได้มีมติรับรองรายงานการวิจัย เรื่อง ............................................................................................................ 

 ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาขอให้ท่านด าเนินการ ดังนี้ 
1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์    จ านวน 5 เล่ม 
2. แนวการศึกษา (ถ้ามี)     จ านวน 5 เล่ม  
3. ประมวลสาระ (ถ้ามี)     จ านวน 5 เล่ม 
4. คู่มือการใช้ (ถ้ามี)     จ านวน 5 เล่ม  
5. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล       จ านวน 3 แผ่น 

เพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ด าเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล      โทร.    7591               
ที ่  ศธ  0522.10 (04)/                          วันที ่                                       
เรื่อง   ขออนุมัติค่าตอบแทนนักวิจัย                                       
 

เรียน ……………………… (ระบุรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)……………… 

 ตามท่ีคณะกรรมการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ ..../............ เมื่อวันที่ .............................................. 
มีมติรับทราบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ........................................................................  
ของ................................................ แล้ว นั้น  

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขออนุมัติค่าตอบแทนนักวิจัยรายดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 
......................... บาท (..........................................................) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

      บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล  สถาบันวิจัยและพัฒนา        โทร.    7591               
ที ่  ศธ (พ) 0522.10 (04)/                        วันที ่                                       
เรื่อง   ขอส่งรายงานการวิจัยของ (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)                           
 

เรียน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย 

 ตามท่ี คณะกรรมการวิจัยในการประชุมครั้งที่ ....../....... เมื่อวันที่.................................................. 
ได้มีมติรับรองรายงานการวิจัย เรื่อง ............................................................................................................  
ของ ................................. ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล (........ประเภททนุ........) 
แล้วนั้น 

ในการนี้ ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกลขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารประกอบ 
ดังนี้ 

1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์    จ านวน 4 เล่ม 
2. แนวการศึกษา (ถ้ามี)     จ านวน 4 เล่ม  
3. ประมวลสาระ (ถ้ามี)     จ านวน 4 เล่ม 
4. คู่มือการใช้ (ถ้ามี)     จ านวน 4 เล่ม  
5. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล       จ านวน 2 แผ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการ และขอความอนุเคราะห์ลงนามรับเอกสารในหนังสือน าส่ง แล้วส่งคืน
ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกลด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(.............................................................) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัย 
ประกอบด้วยข้อเสนอแนะในทุกหัวข้อของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
และรายงานการวิจัย โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1. ผลการพิจารณาในภาพรวม   
 1.1 ขาดความสอดคล้องของโครงการ ตั้งแต่ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ 
และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 1.2 ไม่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 1.3 ขาดการอ้างอิงสถิติ/ข้อมูล หรืออ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือ 
 1.4 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยน้อย  
 1.5 การน าเทคโนโลยี/สื่อการศึกษาทางไกล ไปใช้ในการเก็บข้อมูลน้อย 
 1.6 การเสนอโครงการวิจัยโดยไม่ค านึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 1.7 การของบประมาณสูงเกินกว่าการด าเนินการวิจัย 
 1.8 การพิมพ์ค าและตัวสะกดไม่ถูกต้อง 
 1.9 การใช้ค าไม่คงเส้นคงวาทั้งฉบับ 
 1.10 การใช้ค าภาษาอังกฤษในวงเล็บไม่ควรใช้มากเกินความจ าเป็น 
 1.11 การเขียนค าข้ึนต้นในย่อหน้าต่าง ๆ ไม่ควรใช้ค าบุพบท เช่น ค าว่า “ซ่ึง” เป็นต้น 
 1.12 การใช้ค าว่า “ปี” และ “พ.ศ.” ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากใช้ “พ.ศ.” ขอให้ตัดค าว่า 
“ป”ี ออก 
 1.13 การใช้ค าของแต่ละย่อหน้า ควรใช้ค าให้ตรงกัน เช่น หากใช้ค านามน าหน้า ควรใช้ค านาม
น าหน้าให้เหมือนกันทั้งหมดด้วยเช่นกัน 
 1.14 การล าดับเลขหัวข้อ ควรล าดับเลขหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยให้เรียงกัน เช่น  
  1... 

   1.1.... 
   1.1.1... 

   1)... 
    (1)... 

15) การเขียนบรรณานุกรมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 
 
 
 
 
 



 
1.2 ผลการพิจารณาในรายละเอียด   
 1) ชื่อโครงการ 
  ข้อสังเกต  1. ชื่อโครงการกว้างเกินกว่าขอบเขตการวิจัย ไม่ครอบคลุมการวิจัย  
    2. ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระเบียบ 
       วิธวีิจัย 
  ข้อเสนอแนะ 1. ควรก าหนดชื่อโครงการโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 2) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
  ข้อสังเกต    1. ไม่แสดงให้เห็นถึงท่ีมาและความส าคัญของปัญหาที่ชัดเจน  
    2. ผู้ขอรับทุนใช้ความคิดของตนเองใส่ในปัญหาการวิจัย  
    3. ขาดการอ้างอิงสถิติ/ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  
    4. ใช้ค าเชิงลบต่อมหาวิทยาลัย 
  ข้อเสนอแนะ   1. ระบปุัญหาที่ต้องการวิจัย  
    2. การเขียนต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่ามีปัญหาอะไร ท าไมจึงศึกษาวิจัย 
    3. เพ่ือข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 
 3) วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ข้อสังเกต   1. ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และวิธีด าเนินการวิจัย   
    2. ไม่ครอบคลุมการวิจัย  
    3. น าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย  
  ข้อเสนอแนะ 1. เขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และวิธีด าเนินการวิจัย 
 4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
  ข้อสังเกต   1. เขียนในลักษณะเป็นนามธรรม  
    2. เขียนเกินความเป็นจริง 
  ข้อเสนอแนะ   1. ควรระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ได้/ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  
       และน าไปท าอะไร 
 5) เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อสังเกต  1. ไม่ครอบคลุมเรื่องที่ท าการศึกษา  
    2. ไม่จ าแนกหรือจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่  
    3. ขาดแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
    4. ขาดการอ้างอิง  
    5. ขาดการสรุปเนื้อหาตามความคิดเห็นของผู้วิจัย 



  ข้อเสนอแนะ  1. การทบทวนวรรณกรรมต้องเก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย ควร 
       ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องเป็นงานวิจัย 
       ที่ไม่เกิน 10 ปี  
    2. ไม่ควรทบทวนวรรณกรรมจากบทคัดย่อ  
    3. ควรเขียนในลักษณะการสังเคราะห์ สรุปให้เห็นว่าจากการทบทวน 
       งานวิจัยแล้วได้อะไร  
    4. ควรใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (ครั้งที่ 6) 
 6) สมมติฐานการวิจัย 
  ข้อสังเกต 1. ไม่ก าหนดความสัมพันธ์ และทิศทางของตัวแปร 
  ข้อเสนอแนะ 1. ก าหนดความสัมพันธ์และทิศทางของตัวแปร เช่น 
      - การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ/ชุดฝึกอบรมทางไกล  
         ต้องก าหนดเกณฑ์ เช่น สื่อ/ชุดฝึกอบรมทางไกลมี  
       ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
     - การวัดผลสัมฤทธิ์ ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ 
       ทางการเรียนของผู้เข้ารับการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อน 
       อบรม 
     - การศึกษาความพึงพอใจ ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ เช่น  
        ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลังอบรมสูงกว่า 
       ก่อนอบรม  
 7) นิยามศัพท์/นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
  ข้อสังเกต 1. นิยามไม่ครอบคลุมงานวิจัย 
  ข้อเสนอแนะ 1. ควรนิยามศัทพ์ทกุตวั ตามชื่อเรื่อง ตัวแปรที่ศึกษา และค าส าคัญ  
       ของงานวิจัย 
    2. ควรเป็นนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการในงานวิจัย ไม่ใช่นิยามศัพท์ทั่วไป  
 8) ขอบเขตการวิจัย 
  ข้อสังเกต   1. ขอบเขตการวิจัยไม่ใช่ข้อจ ากัดของการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะ  1. ขอบเขตการวิจัย ควรประกอบด้วย  
     - ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชากรที่ศึกษามีกี่กลุ่ม  
       แต่ละกลุ่มเป็นใคร  
     - ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 
       อะไรบ้าง 
     - ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่ ระยะเวลาในการท าวิจัย  
     - ขอบเขตสถานที่ ได้แก่ สถานที่ที่ท าการวิจัย  



 9) กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ข้อสังเกต   1. กรอบแนวคิดไม่ใช่ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะ  1. กรอบแนวคิดการวิจัยต้องมาจากการทบทวนวรรณกรรม  
    2. ควรประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ศึกษา  
    3. ควรแสดงทิศทางและความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 10) ระเบียบวิธีวิจัย 
  ข้อสังเกต   1. ขาดการค านวณขนาดตัวอย่าง 
    2. ขาดการสุ่มตัวอย่าง/เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
    3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลไม่ครบ และขาดการทดสอบ  
      ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  ข้อเสนอแนะ   1. ควรน าเสนอตามวัตถุประสงค์ หรือขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
     1) วัตถุประสงค์การวิจัย/ขั้นตอนการวิจัยที่ 1  
      1.1) ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
      1.2) เครื่องมือวิจัย    
      1.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
     2) วัตถุประสงค์การวิจัย/ขั้นตอนการวิจัยที่ 2 
      1.1) ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
      1.2) เครื่องมือวิจัย    
      1.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1.4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ฯลฯ  
    2. การเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ควรเขียนให้ชัดเจนว่า 
       ประชากรเป็นใคร การได้มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาอย่างไร ใช้เกณฑ์ 
       อะไรในการก าหนดจ านวนตัวอย่าง 
    3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีท้ังหมดกี่ชุด  
       อะไรบ้าง แต่ละชุดใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างใด 
    4. การวิเคราะห์ข้อมูล ควรระบุสถิติให้ชัดเจนว่าใช้สถิติอะไรบ้าง 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานสรุปเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มการขอรับทุน สาขาวิชา
การที่ท าการวิจัย คณะผู้ด าเนินการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ  หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ และรายละเอียดงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. แบบฟอร์มการขอรับทุน   
 ข้อสังเกต   1. ใช้แบบฟอร์มของแหล่งทุนแต่ละประเภทไม่ถูกต้อง 
 ข้อเสนอแนะ   1. ควรใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้องตามแหล่งทุน สามารถเข้าไปดาวน์โหลด  
     แบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ 
2. สาขาวิชาการที่ท าการวิจัย   
 ข้อสังเกต   1. ใส่สาขาวิชาการที่ท าการวิจัยไม่ถูกต้อง  
 ข้อเสนอแนะ   1. ใช้สาขาวิชาการตามท่ีสภาวิจัยแห่งชาติก าหนด สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ 
      ของสถาบันวิจัยฯ 

 3. คณะผู้ด าเนินการวิจัย/สัดส่วนการวิจัย 
 ข้อสังเกต  1. ผู้ขอรับทุนไม่ระบุคณะผู้ด าเนินการวิจัย/สัดส่วนการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะ 1. หากมีท่ีปรึกษาโครงการ ให้ระบุชื่อ-นามสกุล และสังกัดให้ชัดเจน  
      (หากไม่มีหัวข้อนี้ขอให้ตัดออก) 

  2. ระบุชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด และสัดส่วนการวิจัยให้ชัดเจน 
  3. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

4. สมมติฐานการวิจัย   
 ข้อสังเกต 1. ผู้ขอรับทุนไม่ระบุคณะผู้ด าเนินการวิจัย/สัดส่วนการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะ  1. หากไม่มีสมมติฐานการวิจัย ขอให้ตัดหัวข้อนี้ออก 
5. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 ข้อสังเกต 1. แผนการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการท างาน 
 ข้อเสนอแนะ  1. ระบุข้ันตอนการด าเนินงานตามข้ันตอนการท างานจริง 
   2. ขอให้เพ่ิมขั้นตอนการส่งรายงานความก้าวหน้าเดือนที่ 6 และ 12  
6) รายละเอียดงบประมาณ 
 ข้อสังเกต    1. งบประมาณไมส่อดคล้องกับวิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะ 1. ทุนวิจัยวิชาการ ทุนการศึกษาทางไกล และทุนวิจัยสถาบัน ขอให้ตัด  
      “ค่าสมนาคุณนักวิจัย” ออก เนื่องจากไม่ได้รวมในทุนอุดหนุนการวิจัย 
 
 



  2. เพ่ิมภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัย และระบุภาระงานเป็นรายเดือนให้ชัดเจน 
   3. วิเคราะห์งบประมาณตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
      เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


