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คู่มือการปฏิบัติงาน  

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย 
 

 

 

จัดท าโดย 

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย 

ส านักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

 

 

มิถุนายน 2563 
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ค าน า 

 

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ส านักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงาน

บริหารโครงการสามารถมองเห็นภาพรวมการท างาน และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ส าหรับงานในกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ คือ  

1. กระบวนการวิจัย  

2. กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ 

3. กระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม  

4. กระบวนการพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยพัฒนาขึ้นโดยน าข้อมูลจาก

กระบวนการจัดแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) ที่ด าเนินการในปี 2562 มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. การรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้รับบริการ (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

(1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ และ 25 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ)   

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนแม่บท/ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ระยะ 5 ปี  (29-30 เมษายน 

2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ) 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ Strategic Action Plan (18-19 พฤษภาคม 2562       

ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม)  

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าระบบงาน โครงสร้างองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากร (26-28 

พฤษภาคม 2562 โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี) 

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยหวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและ

ระบบพฤติกรรมไทยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ของระบบงาน ซึ่งน าไปสู่ การพัฒนางานวิจัยและองค์

ความรู้ พัฒนาระบบการบริหารโครงการ และพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย 

ต่อไป 

 

  



3 
 

 

สารบัญ 

 

1. ที่มาและความส าคัญ          1 

2. วัตถุประสงค ์           1 

3. กระบวนการวิจัย          2 

3.1 ผังกระบวนการ 

 3.2 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

4. กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้         4 

4.1 ผังกระบวนการ 

 4.2 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

5. กระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม     6 

5.1 ผังกระบวนการ 

 5.2 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

6. กระบวนการพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม    9 

6.1 ผังกระบวนการ 

 6.2 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้          13 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย 

ส านักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ ศูนยค์ุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ส านักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม  
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 (3) ด าเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและการปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมให้แก่
เครอืข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย และมาตรา 7(4) ส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม  รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี 2563-2565 ที่ว่า ส่งเสริม
และขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม 

ส าหรับภารกิจของกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ คือ  
1. กระบวนการวิจัย  
2. กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ 
3. กระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม  
4. กระบวนการพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
จากภารกิจข้างต้น กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยจึงพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

งานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย โดยน าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งน าไปสู่การ
พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ พัฒนาระบบการบริหารโครงการ และพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและ
ระบบพฤติกรรมไทยต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานพัฒนาองค์ความรู้ งานส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรม และงานพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
 2.2 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานมองเห็นภาพรวมการท างาน และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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3. กระบวนการวิจัย (ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน) 

3.1 ผังกระบวนการ 
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3.2 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ส ารวจความต้องการจาก
stakeholder/customer 
 

ส ารวจงานวิจัยที่ stakeholder/ customer ต้องการ งานวิจัยที ่stakeholder/ 
customer ต้องการ 

มิถุนายน-สิงหาคม ก่อน
ปีงบประมาณต่อไป 

2. ก าหนดแผนพัฒนา
งานวิจัย 

จัดท าแผนพัฒนางานวิจัยเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา แผนพัฒนางานวิจัย กันยายน ก่อนปีงบประมาณ
ต่อไป 

3. ก าหนดประเด็นงานวิจัย  ก าหนดประเด็นพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเด็นพัฒนางานวิจัย กันยายน ก่อนปีงบประมาณ
ต่อไป 
 

4. พัฒนาข้อเสนอโครงการ - ประสานนักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
- นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
- นักวิจัยน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ข้อเสนอโครงการวิจัย ตุลาคม 

5. ด าเนินการวิจัย นักวิจัยด าเนินการวิจัย ร่างรายงานวิจัย พฤศจิกายน-กรกฎาคม 

6. จัดท าร่างรายงานวิจัย นักวิจัยจัดท าร่างรายงานวิจัยและน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ร่างรายงานวิจัย มกราคม และ/หรือเมษายน 
7. จัดท ารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

- นักวิจัยจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
- ส่งต่องานวิจัยไปใช้ในการด าเนินงานและเผยแพร่ 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สิงหาคม-กันยายน 

8. น าเสนอผลการด าเนิน
งานวิจัยประจ าปี 

- น าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปีต่อผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลการด าเนินงานวิจัย
ประจ าปี 

กันยายน 
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4. กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ (ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน) 

4.1 ผังกระบวนการ 
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4.2 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ส ารวจความต้องการจาก
stakeholder/customer 
 

ส ารวจองค์ความรู้ที่ stakeholder/ customer ต้องการ งานวิจัยที ่stakeholder/ 
customer ต้องการ 

มิถุนายน-สิงหาคม 
ก่อนปีงบประมาณ
ต่อไป 

2. ก าหนดแผนพัฒนาองค์
ความรู้ 

จัดท าแผนพัฒนาองค์ความรู้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา แผนพัฒนาองค์ความรู้ กันยายน ก่อน
ปีงบประมาณต่อไป 

3. ก าหนดประเด็นพัฒนา
องค์ความรู้ 

 

ก าหนดประเด็นพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเด็นพัฒนางานวิจัยและ
องค์ความรู้ 

กันยายน ก่อน
ปีงบประมาณต่อไป 
 

4. จัดท าร่างองค์ความรู้ นักวิจัยด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และน าเสนอร่างองค์ความรู้ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ร่างองค์ความรู้ มกราคมและ/หรือ
เมษายน 

5. จัดท าองค์ความรู้ - นักวิจัยจัดท าองค์ความรู้ 
- ส่งต่องานวิจัยไปใช้ในการด าเนินงานและเผยแพร่ 

องค์ความรู้ สิงหาคม-กันยายน 

6. น าเสนอผลการ
ด าเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ 

น าเสนอผลการด าเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลการด าเนินงานวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้
ประจ าปี 

กันยายน 
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5. กระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม (ระยะเวลา 3 ปี) 

5.1 ผังกระบวนการ 
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5.2 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน  

 

กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดท าแผนส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรม  

จัดท าแผนส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

แผนส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรมส าหรับองค์กร 

กันยายน ก่อน
ปีงบประมาณต่อไป 

2. พัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรม  

จัดท ามาตรฐานด้านคุณธรรมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา มาตรฐานด้านคุณธรรมในรูปแบบที่เป็น
แนวทาง (Guideline) ให้องค์กรไปปรับ
ใช้ตามบริบท 

ตุลาคม-กันยายน ปีที่ 
1 ของการด าเนินการ  

3. พัฒนาองค์ความรู้/
เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร 

3.1 พัฒนาแบบประเมินตนเองส าหรับองค์กร 
3.2 พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้าน

คุณธรรมส าหรับองค์กร 

องค์ความรู้/เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณธรรม 

ตุลาคม-กันยายน ปีที่ 
1 ของการด าเนินการ 

4. พัฒนาเครื่องมือติดตาม
ประเมินผลความ
เปลี่ยนแปลง 

พัฒนาเครื่องมือติดตามประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจากการท ากระบวนการในการส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร 

เครื่องมือวัดผลการเปลี่ยนแปลงจาก
การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 

ตุลาคม-กันยายน ปีที่ 
1 ของการด าเนินการ 

5. น ามาตรฐานด้าน
คุณธรรม องค์ความรู้/
เครื่องมือไปส่งเสริมองค์กร
น าร่อง 

5.1 รับสมัครองค์กรร่วมกระบวนการพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรม 

5.2 วางแผนการด าเนินงานพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรมขององค์กร 

5.3 ชี้แจงท าความเข้าใจและให้บุคลากรในองค์กรท า
แบบประเมินตนเอง  

องค์กรทีน่ ามาตรฐานด้านคุณธรรม  
องค์ความรู้และเครื่องมือไปส่งเสริม
ภายในองค์กร 

ตุลาคม-กันยายน ปีที่ 
2 ของการด าเนินการ 
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กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ 
5.4 การท าความเข้าใจองค์กรและสร้างเป้าหมายร่วม

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร (Workshop 1) 
5.5 การวางแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมใน

องค์กร  (Workshop 2) 
5.5 องค์กรด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตาม

แผนปฏิบัติการ 
6. ติดตามและประเมินผล
องค์กรน าร่อง 

6.1 การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
น าร่อง (Workshop 3) 

 

6.1 ผลการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
น าร่องท่ีน ามาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้
ในการพัฒนาองค์กร 

กรกฎาคม-กันยายน 
ปีที่ 2 ของการ
ด าเนินการ 

6.2 ถอดบทเรียนองค์กรน าร่อง 6.2 ชุดประสบการณ์ขององค์กรน า
ร่องที่น ามาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กร 

ตุลาคม-มีนาคม ปีที่ 3 
ของการด าเนินการ 

7. จัดท ารายงานติดตามและ
ประเมินผลองค์กรน าร่อง 

7.1 จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลองค์กรน าร่อง 
7.2 จัดท าชุดความรู้ถอดบทเรียนองค์กรน าร่อง 

7.1 รายงานผลการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรน าร่องที่น ามาตรฐานด้าน
คุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์กร 

7.2 องค์ความรู้ประสบการณ์ของ
องค์กรน าร่องที่น ามาตรฐานด้าน
คุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์กร 

เมษายน-มิถุนายน   
ปีที่ 3 ของการ
ด าเนินการ 

8. จัดท าชุดความรู้มาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและเครื่องมือ
ส่งเสริม 

8.1 รวบรวมมาตรฐานด้านคุณธรรม องค์ความรู้ 
เครื่องมือ และกระบวนการในการส่งเสริมคุณธรรมจัดท า
เป็นชุดความรู้ 

ชุดความรู้มาตรฐานด้านคุณธรรมและ
เครื่องมือส่งเสริม 

กรกฎาคม-สิงหาคม ปี
ที่ 3 ของการ
ด าเนินการ 
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กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ 
8.2 กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ประสานกลุ่มงานต่างๆ เผื่อน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงาน
และเผยแพร่ 

9. น าเสนอผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรม 

น าเสนอผลการด าเนินส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
ประจ าปี 

กันยายน ของทุกปี 
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6. กระบวนการพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ระยะเวลา 3 ปี)* 

6.1 ผังกระบวนการ 

 
*หมายเหตุ: ด าเนินการหลังจากกระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมด าเนินการไป 2 ปี เนื่องจากต้องน าผลการน ามาตรฐานด้านคุณธรรมไปส่งเสริมกับ

องค์กรน าร่อง (Pilot project) มาก าหนดเป็นแผนพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 



14 
 

 

6.2 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดท าแผนพัฒนา
กระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

จัดท าแผนพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

แผนพัฒนากระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

กันยายน ก่อน
ปีงบประมาณต่อไป 

2. พัฒนากระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม 

2.1 พัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

2.2 พัฒนาองค์ความรู้/เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

2.1 กระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบที่เป็น
แนวทาง (Guideline) ให้องค์กรที่มี
ภารกิจด้านการรับรองไปปรับใช้ตาม
บริบท  

2.2 องค์ความรู้/เครื่องมือที่ใช้ใน
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม 

ตุลาคม-กันยายน ปีที่ 
1 ของการด าเนินการ 

3. พัฒนาเครื่องมือติดตาม
ประเมินผลความ
เปลี่ยนแปลง 

พัฒนาเครื่องมือติดตามประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจากการน ากระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ 

เครื่องมือวัดผลการเปลี่ยนแปลงจาก
การน ากระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ 

ตุลาคม-กันยายน ปีที่ 
1 ของการด าเนินการ 

4. น ากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมไปส่งเสริมองค์กร
น าร่อง 

4.1 รับสมัครองค์กรที่มีภารกิจด้านการรับรองเข้าร่วม
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

4.2 องค์กรที่มีภารกิจด้านการรับรองวางแผนการ
ด าเนินงานรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

องค์กรที่มีภารกิจด้านการรับรองน า
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ 

ตุลาคม-กันยายน ปีที่ 
2 ของการด าเนินการ 



15 
 

 

กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ 
4.3 องค์กรที่มีภารกิจด้านการรับรองด าเนินการส่งเสริม

คุณธรรมในองค์กรตามแผนปฏิบัติการ 
5. ติดตามและประเมินผล
องค์กรน าร่อง 

5.1 การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการน ากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมไปใช้ (องค์กรที่ท าหน้าที่รับรองและองค์กรที่ได้รับ
การรับรอง)  

5.2 ถอดบทเรียนองค์กรน าร่อง (องค์กรที่ท าหน้าที่
รับรองและองค์กรที่ได้รับการรับรอง)  

5.1 ผลการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ที่ท าหน้าที่รับรองและองค์กรที่ได้รับ
การรับรองทีเ่กิดขึ้นจากการน า
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ 

5.2 ชุดประสบการณ์ขององค์กรที่
ท าหน้าที่รับรองและองค์กรที่ได้รับการ
รับรองที่เกิดข้ึนจากการน ากระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ไปใช้ 

ตุลาคม-มีนาคม ปีที่ 3 
ของการด าเนินการ 

6. จัดท ารายงานติดตามและ
ประเมินผลองค์กรน าร่อง 

6.1 จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลองค์กรน าร่อง
(องค์กรที่ท าหน้าที่รับรองและองค์กรที่ได้รับการรับรอง) 

6.2 จัดท าชุดความรู้ถอดบทเรียนองค์กรน าร่อง (องค์กร
ที่ท าหน้าที่รับรองและองค์กรที่ได้รับการรับรอง) 

6.1 รายงานผลการเปลี่ยนแปลงของ
ที่ท าหน้าที่รับรองและองค์กรที่ได้รับ
การรับรองที่เกิดขึ้นจากการน า
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ 

6.2 องค์ความรู้ประสบการณ์ของที่
ท าหน้าที่รับรองและองค์กรที่ได้รับการ
รับรองที่เกิดข้ึนจากการน ากระบวนการ

เมษายน-มิถุนายน ปี
ที่ 3 ของการ
ด าเนินการ 
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กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ 
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ไปใช้ 

7. จัดท าชุดความรู้
กระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

7.1 รวบรวมกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมจัดท าเป็นชุดความรู้ 

7.2 กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
ประสานกลุ่มงานต่างๆ เผื่อน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงาน
และเผยแพร่ 

ชุดความรู้กระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

กรกฎาคม-สิงหาคม ปี
ที่ 3 ของการ
ด าเนินการ 

8. น าเสนอผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรม 

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
น าเสนอผลการด าเนินงานกระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปผลการด าเนินงานกระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ประจ าปี 

กันยายน ของทุกปี 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ ประกอบไปด้วย 

 6.1 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 
6.2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
6.3 แบบฟอร์ม (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
6.4 แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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7.1 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 
 

 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย 
 

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)  
2. คณะผู้ด าเนินการวิจัย (ระบุชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน เบอร์โทรศัพท์ email  
หน้าที่หรือความรับผิดชอบในโครงการวิจัย) 
 2.1 ที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี) 
 2.2 หัวหน้าโครงการ 
 2.3 ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) 
3. สถาบันรับรอง (ถ้ามี) 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

4.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background and Rationale) 
4.2 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
4.3 ขอบเขตการด าเนินงาน (Research Scope) 
4.4 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 
4.5 ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) 

4.5.1 ประเภทของงานวิจัย 
4.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) 
4.5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.5.4 วิธีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล 

4.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)  
4.7 ผลงานที่จะน าส่ง (Outputs) 
4.8 ระยะเวลาการท าวิจัย (Research Duration) 
4.9 แผนการด าเนินงาน (Action Plan) (ระบุกิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็น

เดือน น าเสนอในรูปแบบตาราง) 
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4.10 งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (Budgets) ระบุค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงจากการ
ด าเนินโครงการวิจัย โดยแยกประเภทตามหมวด ได้แก่ 

4.10.1 หมวดค่าตอบแทน เช่น ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้วิจัย เป็นต้น 
4.10.2 หมวดค่าจ้าง เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล เป็นต้น 
4.10.3 หมวดค่าเดินทาง เช่น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น 
4.10.4 หมวดค่าใช้สอย เช่น ค่าจัดท าเอกสาร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น 

5.  ประวัติคณะวิจัย ระบุชื่อ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการ ของ      
คณะผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน 
 
 
        ลงชื่อ) ................................................................ 
             (..............................................................) 
                                หัวหน้าโครงการวิจัย 
        วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ….......... 
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7.2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

 
รายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  
  ชื่อเรื่อง  
  (ภาษาไทย).................................................................................................................... ..................... 
  (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................     
  ชื่อผู้วิจัย(นาย นางสาว  นาง  ยศ) .................................................................................. .............................. 
 หน่วยงานที่สังกัด............................................................................................................ ................................  
 หมายเลขโทรศัพท์..............................โทรสาร ............... ................ E-mail................................................. 
 เลขที่สัญญา .................................................................................. ................................................................. 
 งบประมาณท่ีได้รับ .................................................... บาท ระยะเวลาท าการวจิยั .................................. ปี 
 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ(เดือน ปี) .............................................. ถึง (เดือน  ปี) ............................... .................... 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (โดยสรุป)  
 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ ได้

 ด าเนินการจริง พร้อมระบุกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติตามล าดับ 
 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว [ทั้งนี้ ให้แนบ

เอกสารประกอบ (ถ้ามี)] 
 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  
 2.5 งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มท าการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น.......................... .................... บาท 
 2.6 งานตามแผนที่จะด าเนินการต่อไป  
 2.7 ค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)  
 

 

             (ลงชื่อ) ................................................................ 
             (..............................................................) 
                                หัวหน้าโครงการวิจัย 
        วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ….......... 
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7.3 แบบฟอร์ม (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
 

 (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

1.  ส่วนประกอบตอนต้น 
1.1 ปกสีฟ้า มีโลโก้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และค าว่า (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระบุข้อความ

ดังต่อไปนี้ 
- ชื่อโครงการ  
- รายชื่อคณะนักวิจัย หากเกิน 3 คน ให้ใส่ “โดย ชื่อหัวหน้าโครงการ และคณะ”  
- เดือนปี ที่ส่ง (ร่าง) รายงาน  
- ในตอนท้าย ระบุ“สนับสนุนโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี)” 

1.2 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กล่าวถึงงานวิจัยในลักษณะย่อ โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญ 
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการวิจัย และผลวิจัยที่ได้ รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ 

1.3 บทสรุปผู้บริหาร 
1.4 สารบัญ 

2.  ส่วนประกอบเนื้อหา 
2.1 บทที่ 1 บทน า ระบุถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขต

และผลที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย 
2.2 บทที่ 2 งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบุผลงานศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีมาก่อน รวมทั้งทฤษฎี หรือ

หลักการที่เกี่ยวข้องและเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย 
2.3 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย ระบุข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยโดยละเอียด รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ 

หรือสถานทีท่ี่ช่วยให้การด าเนินงานวิจัยบรรลุเป้าหมาย 
2.4 บทที่ 4  ผลการศึกษา โดยน าเสนอผลลัพธ์ แสดงผลการวิจัย/การวิเคราะห์ พร้อมอภิปรายผล  
2.5 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นหลัก ๆ ของผลการวิจัย ประเด็นอุปสรรคและข้อจ ากัด 

(เช่น ข้อจ ากัดด้านข้อมูล เครื่องมือ และสมมติฐาน)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ปัญหาหรือการวิจัยใน
อนาคต พร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยในมิติต่างๆ  
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หมายเหตุ ผู้วิจัยสามารถแบ่งหัวข้อที่แตกต่างจากหัวข้อที่ก าหนดได้  เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงการวิจัย 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย 
3.1 เอกสารอ้างอิง ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิง โดยเรียงตามล าดับก่อน-หลัง ที่อ้างอิงถึงในเนื้อเรื่อง ทั้งนี้ให้ 
 เรียงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเดียวกันทั้งเอกสาร 
3.2 ภาคผนวก แสดงข้อมูลประกอบอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลรายชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัย  
 ทุกท่าน โดยมีชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ต าแหน่ง หน่วยงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  
 และ e-mail   
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7.4 แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย  

 

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย  

1. ส่วนประกอบตอนต้น 
1.1 ปกสีขาว มีโลโก้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และค าว่า รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ระบุข้อความ

ดังต่อไปนี้  
- ชื่อโครงการ    
- รายชื่อคณะนักวิจัย หากเกิน 3 คน ให้ใส่ “โดย ชื่อหัวหน้าโครงการ และคณะ” 
- เดือนปี ที่ส่ง(ร่าง)รายงาน  
- ในตอนท้าย ระบุ“สนับสนุนโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี)” 

1.2 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กล่าวถึงงานวิจัยในลักษณะย่อ กะทัดรัด โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญ 
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการวิจัย และผลวิจัยที่ได้ รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ 

1.3 บทสรุปผู้บริหาร 
1.4 กิตติกรรมประกาศ ระบุการได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
1.5 สารบัญ 

2.  ส่วนประกอบเนื้อหา 
2.1 บทที่ 1 บทน า ระบุถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขต

และผลที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย 
2.2 บทที่ 2 งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบุผลงานศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีมาก่อน รวมทั้งทฤษฎี หรือ

หลักการที่เกี่ยวข้องและเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย 
2.3 บทที ่3 ระเบียบวิธีวิจัย ระบุข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยโดยละเอียด รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ 

หรือสถานทีท่ี่ช่วยให้การด าเนินงานวิจัยบรรลุเป้าหมาย 
2.4 บทที่ 4  ผลการศึกษา โดยน าเสนอผลลัพธ์  แสดงผลการวิจัย/การวิเคราะห์ พร้อมอภิปรายผล  
2.5 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นหลัก ๆ ของผลการวิจัย ประเด็นอุปสรรคและข้อจ ากัด 

(เช่น ข้อจ ากัดด้านข้อมูล เครื่องมือ และสมมติฐาน)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ปัญหาหรือการวิจัยใน
อนาคต พร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยในมิติต่างๆ  
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หมายเหตุ ผู้วิจัยสามารถแบ่งหัวข้อที่แตกต่างจากหัวข้อที่ก าหนดได ้ เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงการวิจัย 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย 
3.1 เอกสารอ้างอิง ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิง โดยเรียงตามล าดับก่อน-หลัง ที่อ้างอิงถึงในเนื้อเรื่อง ทั้งนี้ให้ 
 เรียงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเดียวกันทั้งเอกสาร 
3.2 ภาคผนวก แสดงข้อมูลประกอบอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลรายชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัย  
 ทุกท่าน โดยมีชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ต าแหน่ง หน่วยงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  
 และ e-mail   

 
 

 
 


