บันทึกข้อความ
ส่วนงาน สำนักงำนคณบดีคณะศึกษำศำสตร์ โทร. 1-5509
ที่ อว 8715.1/2074
วันที่ 25 ธันวำคม 2563
เรื่อง ประกำศ เปิด รับข้อเสนอโครงกำรวิจัยเงินรำยได้คณะศึกษำศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เรียน คณำจำรย์และบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร
ด้ ว ย หน่ ว ยงำนวิจั ย และวำรสำร คณะศึ ก ษำศำสตร์ ประสงค์ เปิ ด รับ ข้ อ เสนอโครงกำรวิจั ย
เงิน รำยได้ ค ณะศึ ก ษำศำสตร์ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในกำรนี้ จึ งขอแจ้ งประกำศ เปิ ด รับข้ อเสนอ
โครงกำรวิจัยเงินรำยได้คณะศึกษำศำสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยขอให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำนปฏิบัติกำร
ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยขอให้ดำเนินกำรเสนอขอรับทุน
ตำมลำดับ ดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
2. สมัครขอรับทุน ผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัย (URMS) โดยเข้ำไปสมัครได้ที่
https://urms.swu.ac.th/Account/Login พรอมแนบไฟล์ผ่ำนระบบ
3. จัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัยในแบบฟอร์มเสนอโครงกำรวิจัย SWURI-R-05 (ว1-ด) และชุด
โครงกำรวิจัยตำมแบบเสนอโครงกำรวิจัย SWURI-R-06 (ว1-ช) ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :
http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new
4. จัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรำยละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยตำม
แบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 4 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูลไปยังหน่วยวิจัยและวำรสำร ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
ก่อนเวลำ 16.30 น.
ทั้งนี้ สำหรับโครงกำรวิจัยที่มีกำรดำเนินกำรวิจัยในมนุษย์ ขอให้ดำเนินกำรขอใบรับรองกำรทำวิจัย
ในมนุษย์ให้แล้วเสร็จก่อนกำรลงนำมในสัญญำรับทุน หำกมิได้ดำเนินกำรดังกล่ำวให้เรียบร้อยจะทำให้กำรลงนำม
สัญญำทุนล่ำช้ำได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและประชำสัมพันธ์ต่อไป

(ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งทิวำ แย้มรุ่ง)
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์

ก

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการทาวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ด้ว ยคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ มีความประสงค์ เ ปิดรั บ ข้ อเสนอโครงการวิ จั ย ทุ น
สนับสนุนการทาวิจัยสาหรับคณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะฯ ดาเนินการทาวิจัย โดยผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามเงื่ อ นไขและหลั ก เกณฑ์ ก ารสมั ค รขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมวดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้
๑. ลักษณะการของโครงการวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุน
๑.๑ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา มุ่งเน้นให้คณาจารย์ทาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการสร้างกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและนาไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์
และมหาวิทยาลัย จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว โดยลักษณะของโครงการวิจัยจะเป็นการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่
- การศึกษาปฐมวัย
- การประถมศึกษา
- การศึกษาพิเศษ
- การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
- การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เทคโนโลยีการศึกษา
- จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
- การวัดประเมินผล
- อุตสาหกรรมศึกษาและอาชีวศึกษา
- การศึกษาตลอดชีวิต
- บริหารการศึกษา
- การอุดมศึกษา
- การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
โดยเป็นโครงการวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยตั้งแต่ การศึกษาความต้องการจาเป็น การพัฒ นานวัต กรรม
การศึก ษา และการประเมิน ประสิท ธิภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของนวั ต กรรมการศึ ก ษา ทุ น วิ จั ย โครงการละไม่ เ กิ น
๒๐๐,๐๐๐ บาท

/๑.๒ ชุดโครงการ…

-๒๑.๒ ชุด โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็น ชุด โครงการที่มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ การวิจัยแบบมี
ส่ว นร่ว มในชุม ชนหรือ จัง หวัด ที่ม หาวิท ยาลัย รับ ผิด ชอบ หรือ ระดับ ชาติ หรือ นานาชาติ และสามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้มาบูร ณาการกับ การจัดการเรีย นการสอนนิสิตในระดับต่าง ๆ และ/หรือการบริการวิช าการแก่สังคม
ทุนวิจัยชุดโครงการละไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการวิจัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นการสอน เป็น โครงการที่มุ่ง ส่ง เสริม ให้ค ณาจารย์ใ ช้ก ารวิ จัย
ปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาการเรี ยนการสอน เพื่อยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิ ตทุกระดับ และสามารถนา
องค์ความรู้ที่ได้มาบูร ณาการกับ การบริ การวิชาการแก่สั งคมได้ ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ โครงการวิจัย และพัฒ นาหลัก สูต ร มุ่ง เน้น ให้ค ณาจารย์ทาวิจัย เพื่อ สร้า งและพัฒ นานวัต กรรม
หลัก สูต รเพื่อ ให้เ กิด หลัก สูต รที่ทัน สมัย มีคุณ ภาพที่ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ มหาวิท ยาลัย และความ
ต้องการของสังคม ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๕ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริม ให้
บุคลากรสายปฏิบัติการในฝ่าย/งานใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน (สาหรับบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ) ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. คุณลักษณะของผูม้ ีสิทธิสมัครรับทุน
๓.๑ เป็นอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์
- ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ
- เป็นผู้ไม่ค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
และเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์
๓.๒ บุคลากรสายปฏิบัติการ
- มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย ๑ คน
- เป็นผู้ไม่ค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
และเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์
๔. เงื่อนไขการขอรับทุน
๔.๑ ต้องไม่ขอทุนเกินงบประมาณที่กาหนด
๔.๒ โครงการวิจัยมีระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน ๑๒ เดือน
๔.๓ โครงการวิจัยที่นาเสนอต้องไม่ซ้าซ้อนหรือมีส่วนร่วมในโครงการการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยและหรือจากแหล่งทุนอื่น
/๔.๔ การเขียน...

-๓๔.๔ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเขียนรายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อขององค์ประกอบในการจัดทา
โครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม SWURI-R-๐๕ (ว๑-ด) และชุดโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย SWURI-R-๐๖ (ว๑-ช)
๔.๕ การอนุมัติเบิกเงินงวดสุดท้าย เมื่อผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ /
ส่งเอกสาร Reprint / Manuscript โดยการแนบหลักฐานยืนยันการตีพิมพ์ / รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
๕. การพิจารณาข้อเสนอโครงการและแจ้งผล
คณะกรรมการดาเนินงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและประกาศผลภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๔
๖. การสมัครขอรับทุน
๖.๑ จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย SWURI-R-๐๕ (ว๑-ด) และชุดโครงการวิจัย
ตามแบบเสนอโครงการวิจัย SWURI-R-๐๖ (ว๑-ช) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :
http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new และจัดทาสาเนา จานวน ๔ ชุด พร้อมไฟล์
บันทึกข้อมูล ไปยังหน่วยวิจัยและวารสาร หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยวิจัยและวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ เบอร์ต่อ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ต่อ ๑๕๕๐๙
๖.๒ สมัครขอรับทุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่
https://urms.swu.ac.th/Account/Login พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ URMS
ทั้งนี้ หากดาเนินการไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด คณะศึกษาศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอทุนอุดหนุนการวิจยั
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการใดโครงการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  )
ลักษณะการของโครงการวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุน
 ๑. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา มุ่งเน้นให้คณาจารย์ทาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการสร้างกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและนาไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่คณะ
ศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว โดยลักษณะของโครงการวิจัยจะเป็นการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่
- การศึกษาปฐมวัย
- การประถมศึกษา
- การศึกษาพิเศษ
- การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
- การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เทคโนโลยีการศึกษา
- จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้
คาปรึกษา
- การวัดประเมินผล
- อุตสาหกรรมศึกษาและอาชีวศึกษา
- การศึกษาตลอดชีวิต
- บริหารการศึกษา
- การอุดมศึกษา
- การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
โดยเป็นโครงการวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยตั้งแต่ การศึกษาความต้องการจาเป็น การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา และการประเมินประสิทธิ ภาพประสิทธิผลของนวัตกรรมการศึกษา ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒. ชุดโครงการวิจั ยเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นชุดโครงการที่มุ่งส่ งเสริมให้ คณาจารย์ใช้การวิจัย
แบบมีส่ว นร่วมในชุมชนหรื อจั งหวัดที่มหาวิทยาลั ยรับผิ ดชอบ หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ และสามารถนา
องค์ความรู้ ที่ได้มาบูร ณาการกับ การจั ดการเรียนการสอนนิสิตในระดับต่าง ๆ และ/หรือการบริการวิช าการ
แก่สังคม ทุนวิจัยชุดโครงการละไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
 ๓. โครงการวิจั ยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เป็นโครงการที่มุ่งส่ งเสริมให้ คณาจารย์ใช้การวิจัย
ปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาการเรี ยนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทุกระดับ และสามารถ
นาองค์ความรู้ที่ได้มาบู รณาการกับ การบริ การวิช าการแก่สังคมได้ ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

/  ๔. โครงการ...

-๒ ๔. โครงการวิจั ยและพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นให้ คณาจารย์ทาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรม
หลักสู ตรเพื่อให้ เกิดหลั กสู ตรที่ทันสมัย มีคุณภาพที่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลั ย และความ
ต้องการของสังคม ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 ๕. โครงการวิจั ยเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่ง
ส่งเสริ มให้บุคลากรสายปฏิบัติการในฝ่าย/งานใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน (สาหรับ
บุคลากรสายปฏิบัติการ) ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ………..……………………………………..
(………….…...……………………………)
ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

