
 
 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน     ส ำนักงำนคณบดีคณะศึกษำศำสตร์   โทร. 1-5509 

ที ่ อว 8715.1/2074           วันที ่   25  ธันวำคม  2563 

เรื่อง ประกำศ เปิด รับข้อเสนอโครงกำรวิจัยเงินรำยได้คณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

เรียน  คณำจำรย์และบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 

  ด้วย หน่วยงำนวิจัยและวำรสำร คณะศึกษำศำสตร์ ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัย          
เงินรำยได้คณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในกำรนี้ จึงขอแจ้งประกำศ เปิด รับข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเงินรำยได้คณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 โดยขอให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำนปฏิบัติกำร            
ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือขอรับทุน โดยขอให้ด ำเนินกำรเสนอขอรับทุน
ตำมล ำดับ ดังนี้ 
  1. จัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

2. สมัครขอรับทุน ผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัย (URMS) โดยเข้ำไปสมัครได้ที่ 
https://urms.swu.ac.th/Account/Login พรอมแนบไฟล์ผ่ำนระบบ 
3. จัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัยในแบบฟอร์มเสนอโครงกำรวิจัย 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 
แบบฟอร์มที่ก ำหนด จ ำนวน 4 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูลไปยังหน่วยวิจัยและวำรสำร ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564  
ก่อนเวลำ 16.30 น. 

  ทั้งนี้ ส ำหรับโครงกำรวิจัยที่มีกำรด ำเนินกำรวิจัยในมนุษย์ ขอให้ด ำเนินกำรขอใบรับรองกำรท ำวิจัย
ในมนุษย์ให้แล้วเสร็จก่อนกำรลงนำมในสัญญำรับทุน หำกมิได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวให้เรียบร้อยจะท ำให้กำรลงนำม
สัญญำทุนล่ำช้ำได้  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและประชำสัมพันธ์ต่อไป 

 
  
 

 
                                                (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งทิวำ แย้มรุ่ง) 

                      คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง  การสมัครรับทุนสนับสนุนการท าวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 
         ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน
สนับสนุนการท าวิจัยส าหรับคณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะฯ ด าเนินการท าวิจัย โดยผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการท าวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    
หมวดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้ 
 

๑. ลักษณะการของโครงการวิจัยท่ีให้ทุนสนับสนุน 
 ๑.๑ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา มุ่งเน้นให้คณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดการสร้างกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและน าไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์
และมหาวิทยาลัย จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว โดยลักษณะของโครงการวิจัยจะเป็นการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่  

- การศึกษาปฐมวัย    - การประถมศึกษา   
- การศึกษาพิเศษ    - การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   - การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
- การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   - การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- เทคโนโลยีการศึกษา    - จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
- การวัดประเมินผล    - อุตสาหกรรมศึกษาและอาชีวศึกษา   
- การศึกษาตลอดชีวิต    - บริหารการศึกษา 
- การอุดมศึกษา      - การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 

   โดยเป็นโครงการวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยตั้งแต่ การศึกษาความต้องการจ าเป็น การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของนวัตกรรมการศึกษา ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน                
๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 

/๑.๒ ชุดโครงการ… 
 
 

 



 
 

-๒- 
 
  ๑.๒ ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นชุดโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมในชุมชนหรือจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ และสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนนิสิตในระดับต่าง ๆ และ/หรือการบริการวิชาการแก่สังคม 
ทุนวิจัยชุดโครงการละไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๓ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นโครงการที่มุ ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้การวิจัย
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทุกระดับ และสามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมได้ ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท                
  ๑.๔ โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นให้คณาจารย์ท าวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรม
หลักสูตรเพื่อให้เกิดหลักสูตรที ่ทันสมัย มีคุณภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัย และความ
ต้องการของสังคม ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๕ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้
บุคลากรสายปฏิบัติการในฝ่าย/งานใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน (ส าหรับบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ) ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 

๒. ก าหนดการรับสมัคร 
 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

๓. คุณลักษณะของผูมี้สิทธิสมัครรับทุน 
๓.๑ เป็นอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์  
 - ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ  
 - เป็นผู้ไม่ค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
   และเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์   
 ๓.๒ บุคลากรสายปฏิบัติการ 
 - มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย ๑ คน 
 - เป็นผู้ไม่ค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
   และเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์   

 

๔. เงื่อนไขการขอรับทุน 
 ๔.๑ ต้องไม่ขอทุนเกินงบประมาณที่ก าหนด 
  ๔.๒ โครงการวิจัยมีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน ๑๒ เดือน   
  ๔.๓ โครงการวิจัยที่น าเสนอต้องไม่ซ้ าซ้อนหรือมีส่วนร่วมในโครงการการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
        มหาวิทยาลัยและหรือจากแหล่งทุนอ่ืน 
 

/๔.๔ การเขียน... 
 
 



 
 

-๓- 
 
 ๔.๔ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเขียนรายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อขององค์ประกอบในการจัดท า  
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 
 คณะกรรมการด าเนินงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและประกาศผลภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 
 

๖. การสมัครขอรับทุน 
๖.๑ จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย SWURI-R-๐๕ (ว๑-ด) และชุดโครงการวิจัย

ตามแบบเสนอโครงการวิจัย SWURI-R-๐๖ (ว๑-ช) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : 
http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new และจัดท าส าเนา จ านวน 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 หากด าเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด คณะศึกษาศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง) 
             คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

https://urms.swu.ac.th/Account/Login%20พร


แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอทุนอดุหนุนการวิจยั 
  

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการใดโครงการหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
(โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง   ) 
  

ลักษณะการของโครงการวิจัยท่ีให้ทุนสนับสนุน 

   ๑. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา มุ่งเน้นให้คณาจารย์ท าวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดการสร้างกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและน าไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่คณะ
ศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว โดยลักษณะของโครงการวิจัยจะเป็นการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่  

- การศึกษาปฐมวัย    - การประถมศึกษา   
- การศึกษาพิเศษ    - การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   - การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
- การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   - การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- เทคโนโลยีการศึกษา    - จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา 
- การวัดประเมินผล    - อุตสาหกรรมศึกษาและอาชีวศึกษา   
- การศึกษาตลอดชีวิต    - บริหารการศึกษา 
- การอุดมศึกษา      - การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 

   โดยเป็นโครงการวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยตั้งแต่ การศึกษาความต้องการจ าเป็น การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของนวัตกรรมการศึกษา ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน                
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

 
   ๒. ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นชุดโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้การวิจัย
แบบมีส่วนร่วมในชุมชนหรือจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ และสามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนนิสิตในระดับต่าง ๆ และ/หรือการบริการวิชาการ
แก่สังคม ทุนวิจัยชุดโครงการละไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
 
   ๓. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้การวิจัย
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทุกระดับ และสามารถ
น าองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมได้ ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
              
 

/  ๔. โครงการ... 



-๒- 
 

   ๔. โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นให้คณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรม
หลักสูตรเพ่ือให้เกิดหลักสูตรที่ทันสมัย มีคุณภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัย และความ
ต้องการของสังคม ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 
    ๕. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่ง
ส่งเสริมให้บุคลากรสายปฏิบัติการในฝ่าย/งานใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน (ส าหรับ
บุคลากรสายปฏิบัติการ) ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 
 
          ลงชื่อ………..…………………………………….. 
                     (………….…...……………………………) 
                       ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 


