
ประกาศภาควิชาการศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ภาควชิาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2561 
 
 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาการศึกษา จึงกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาการศึกษา ประจําปี 2561 ดังน้ี 
 
1. เป้าหมายการวิจัย 
 ภาควิชาการศึกษามีเป้าหมายในการส่งเสริมการทํางานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
 
2. ประเด็นการวิจัยที่สนับสนุนทนุ 
 งานวิจัยที่ภาควิชาการศึกษาให้การสนับสนุนทุนวิจัย มีประเด็นการวิจัยดังน้ี 
 1) งานวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน และ
สถาบันการศึกษา 
 2) ประเด็นการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอน หลักสูตร การพัฒนาการศึกษา และงานวิจัยเชิง
นโยบายเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ภาควิชา 
 
3. คุณสมบัติของผู้ขอสนบัสนุนทนุวิจัย 
 1) เป็นอาจารย์ของภาควิชาการศึกษาที่ไมอ่ยู่ระหว่างลาศึกษา 
 2) หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 3) โครงการวิจยัที่ขอสนับสนุนทุนไม่ได้รับทนุวิจัยจากแหลง่ทุนอ่ืน 
 4) ไมม่ีโครงการวิจัยค้างอยู่ 
 
4. การจัดทําขอ้เสนอโครงการวิจัยและการเสนอขอรบัทนุ 
  1) ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องเสนอโครงการวิจัย (proposal) จํานวน 2 ชุด เพ่ือให้คณะกรรมการ
งานวิจัยและบริการวิชาการพิจารณา โดยจัดทําข้อเสนอการวิจัยตามแบบ กจ.1 แล้วส่งที่งานธุรการ 
ภาควิชาการศึกษา 
 2) กําหนดระยะเวลาในการเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ีกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการไม่เกิน 1 ปี 
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