
ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เรื่อง ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2556
------------------------------

คณะศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ได จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และ     
การตีพิมพใหกับบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใหมีความกาวหน าทางวิชาการ จึงไดกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ข อ 1 ระเบียบนี้เรียกว า “ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ คณะศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2556”

ข อ 2 ระเบียบนี้ให ประกาศใช บังคับตั้งแต วันถัดไปจากวันประกาศเป นต นไป

ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เรื่อง ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

บรรดาระเบียบ ประกาศ มติและเงื่อนไขอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ข อ 4 ในระเบียบนี้
“คณะฯ” หมายความว า คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

“คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ” หมายความว า คณะกรรมการที่คณะฯ มอบหมายให ดูแล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

“คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา คณะกรรมการที่คณะฯ มอบหมายใหเปนผูพิจารณา
โครงการวิจัยและผลงานการตีพิมพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

“ทุนอุดหนุน” หมายความวา เงินหรือทรัพย สินที่จายจากทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการวิจัย และ
การตีพิมพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

“ผูขอรับทุน” หมายความว า ผู มีสิทธิ์ได รับการพิจารณาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ  
ของคณะศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร

“ผู รับทุน” หมายความว า ผูได รับทุนจากทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ       
ของคณะศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร
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ข อ 5 ลักษณะทุนอุดหนุน
เปนทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ สําหรับบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะตอง

ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป  นับตั้งแต วันที่ไดรับอนุมัติโครงการวิจัย ผู รับทุนจะตอง
รายงานผลการดําเนินการวิจัยทุก 6 เดือน หากพ นจากกําหนดนี้ยังไม มีความก าวหน าในงานวิจัย คณะฯ อาจ
ระงับการใหทุนอุดหนุนทั้งหมดหรือสวนที่เหลืออยูได 

ข อ 6 คุณสมบัติของผู ขอรับทุน
6.1 เป นบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
6.2 ไม เปนผู ติดค างการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการ

ทําวิจัยไปแลว ยกเว นโครงการวิจัยที่ได รับอนุมัติจากคณะฯ ให ขยายเวลาดําเนินการ ไมเกิน 6 เดือน

ข อ 7 ประเภทของทุนอุดหนุนและงบประมาณ
7.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย

(1)  การวิจัยสําหรับการทําวิทยานิพนธนิสิตบัณฑิตศึกษา จํานวนทุนละ 5,000 บาท
(2)  การวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม จํานวนทุนละ 20,000 บาท 
(3)  การวิจัยสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยสถาบัน จํานวนทุนละ 20,000 บาท
(4)  การวิจัยสําหรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวนทุนละ 30,000 บาท
(5)  การวิจัยสําหรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวนทุนละ 50,000 บาท

7.2 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ 
(1)  การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

ภายในประเทศ จํานวนไมเกิน 10,000 บาท 
(2)  การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

ตางประเทศ จํานวนไมเกิน 25,000 บาท 
(3) การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวนไมเกิน 15,000 บาท
(4)  การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในควอไทลที่ 3 หรือ 4 จํานวนไมเกิน 20,000 บาท
(5)  การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในควอไทลที่ 1 หรือ 2 จํานวนไมเกิน 30,000 บาท

ข อ 8 เงื่อนไขการให ทุนอุดหนุน
8.1 โครงการวิจัยทุกประเภทตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป  นับตั้งแต วันที่

ไดรับการอนุมัติโครงการวิจัย
8.2 การตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตองเปนวารสารวิชาการที่ไดรับ

การยอมรับจาก สกอ.
8.3 ผูรับทุนสนับสนุนการวิจัย ในขอ 7.1 (4) และ (5) ไมสามารถนําผลงานการตีพิมพมารับทุน

ในขอ 7.2 ได

ข อ 9 การสมัครขอรับทุนอุดหนุน
9.1 คณะฯ จะดําเนินการประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ ภาคการศึกษาละ 

1 ครั้ง ยกเวนทุนสนับสนุนการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในขอ 7.2 (1) และ (2) สามารถยื่นขอได ตลอดเวลา

9.2 ผู ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบฟอร มการเสนอ
โครงการวิจัยและการตีพิมพของคณะฯ โดยเสนอหัวหนาภาควิชาผานตามสายงานถึงคณบดี (แบบ ศษพ. 01)
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ข อ 10 การพิจารณาทุนอุดหนุน
10.1 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เปนผูพิจารณาโครงการวิจัยกอนนําเสนอคณบดี
10.2 คณบดีเป นผู พิจารณาอนุมัติให ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ และอนุมัติคําขอยุติ

การดําเนินโครงการวิจัย โดยผลการพิจารณาของคณบดีถือเปนที่สิ้นสุด

ข อ 11 การรับทุนอุดหนุน
11.1 เมื่อได รับอนุมัติทุนอุดหนุนแล ว ใหผู รับทุนรับเงินไดที่คณะฯ โดยผูรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ตองทําหนังสือสัญญาการยืมเงินตามแบบฟอรมที่คณะฯ กําหนด
11.2 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการวิจัยที่ได รับอนุมัติแล ว ต องได รับ

อนุมัติจากคณะฯ กอนดําเนินการ
11.3 ในกรณีที่ผู รับทุนไม สามารถทําการวิจัยตอไปได หรือไมอาจทําการวิจัยใหแลวเสร็จได และ

ประสงคจะขอยุติการวิจัย ใหผู รับทุนทําบันทึกขอความเสนอหัวหนาภาควิชาผานตามสายงานถึงคณบดี
11.4 คณะฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให ทุนอุดหนุน ในกรณีที่ผู รับทุนไม ปฏิบัติตามประกาศนี้

หรือตามที่กําหนดไวในโครงการวิจัย
11.5 กรณีที่ผู รับทุนไม สามารถดําเนินการวิจัยให เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได รับอนุมัติใน

โครงการวิจัย ให ผู รับทุนเสนอขออนุมัติขยายเวลาดําเนินการวิจัยโดยทําบันทึกขอความเสนอหัวหนาภาควิชา
ตามสายงานไปยังคณบดีกอนโครงการวิจัยสิ้นสุด 3 เดือน พรอมรายละเอียดแผนการดําเนินการวิจัยตอไป

ข อ 12 การรายงานการวิจัย
12.1 ระหวางการดําเนินโครงการวิจัย เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังวันที่ไดรับอนุมัติ

โครงการวิจัย ใหผูรับทุนรายงานความกาวหนาของการวิจัย โดยเสนอหัวหนาภาควิชาผานตามสายงานถึงคณบดี
(แบบ ศษพ.02)

12.2 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ใหผูรับทุนส งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  จํานวน 1 เล ม และ 
CD จํานวน 1 แผน โดยเสนอหัวหนาภาควิชาผานตามสายงานถึงคณบดี (แบบ ศษพ.03)

12.3 รายงานการวิจัยจะเก็บไวเผยแพรที่ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งเว็บตไซตของ
คณะฯ ตอไป

ข อ 13 การจ ายเงินทุนอุดหนุนและคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
13.1 ให จ ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพตามประเภทของทุนในครั้งเดียว ซึ่งผู รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจะต องจัดส งหลักฐานคาใช จ ายตามรายการที่แสดงไว โดยคณะฯ จะเป นผู ตรวจสอบและเก็บ
หลักฐานไวเพื่อตรวจสอบตอไป

13.2 ใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ จํานวน 1,000 บาทตอ
เรื่องตอคน และผูทรงคุณวุฒิภายในคณะฯ จํานวน 500 บาทตอเรื่องตอคน 

ข อ 14 กรรมสิทธิ์และการเผยแพร ผลงานวิจัย
14.1 ผลงานวิจัยและสิ่งที่เป นผลจากการวิจัยอันทําขึ้นโดยใช เงินทุนอุดหนุนตามระเบียบนี้

เปนกรรมสิทธิ์ของผูรับทุนและคณะฯ
14.2 ผูรับทุนตองเผยแพรผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการใหทุนอุดหนุนที่ไดรับ
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14.3 การเผยแพร ผลงานวิจัยที่ได รับทุนอุดหนุนตามระเบียบนี้ ไม ว าทั้งหมดหรือบางส วนใน
เอกสารหรือสิ่งพิมพใด หรือในการสาธิตแกสาธารณชน ไม ว า ณ ที่ใด การเผยแพร นั้นจะทําได ตอเมื่อผลงานวิจัย
ดังกลาวได รับความเห็นชอบหรือคํารับรองจากคณะฯ

14.4 การเผยแพร ผลงานวิจัยนี้จะต องมีข อความ “ได รับทุนอุดหนุนจากคณะศึกษาศาสตร 
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”

ข อ 15 ใหดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยในวงเงินรอยละสิบของเงินรายไดคาหนวยกิตคณะฯ 
ที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ข อ 16 ใหคณบดีเป นผูรักษาการตามระเบียบนี้

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

        ประกาศ ณ วันที่ ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารยบรรจบ  ภิรมยคํา)
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เรื่อง ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2556

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


คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และ     การตีพิมพ์ให้กับบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ ให้มีความกาวหนาทางวิชาการ จึงได้กำหนดระเบียบไว ดังต่อไปนี้


ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556”


ขอ 2 ระเบียบนี้ใหประกาศใชบังคับตั้งแตวันถัดไปจากวันประกาศเปนตนไป


ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 



บรรดาระเบียบ ประกาศ มติและเงื่อนไขอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน


ขอ 4 ในระเบียบนี้


“คณะฯ” หมายความวา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


“คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการที่คณะฯ มอบหมายใหดูแลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์


“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะฯ มอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาโครงการวิจัยและผลงานการตีพิมพ์ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์


“ทุนอุดหนุน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่จ่ายจากทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการวิจัย และการตีพิมพ์ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์


“ผู้ขอรับทุน” หมายความวา ผูมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์  ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ 


“ผูรับทุน” หมายความวา ผู้ไดรับทุนจากทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์       ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์


ขอ 5 ลักษณะทุนอุดหนุน



เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ สำหรับบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิจัย ผูรับทุนจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิจัยทุก 6 เดือน หากพนจากกําหนดนี้ยังไมมีความกาวหนาในงานวิจัย คณะฯ อาจระงับการใหทุนอุดหนุนทั้งหมดหรือสวนที่เหลืออยูได


ขอ 6 คุณสมบัติของผูขอรับทุน



6.1 เปนบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะฯ



6.2 ไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการทําวิจัยไปแล้ว ยกเวนโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติจากคณะฯ ใหขยายเวลาดําเนินการ ไม่เกิน 6 เดือน


ขอ 7 ประเภทของทุนอุดหนุนและงบประมาณ



7.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย 



(1)  การวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา จำนวนทุนละ 5,000 บาท 



(2)  การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวนทุนละ 20,000 บาท 



(3)  การวิจัยสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยสถาบัน จำนวนทุนละ 20,000 บาท 



(4)  การวิจัยสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวนทุนละ 30,000 บาท 



(5)  การวิจัยสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวนทุนละ 50,000 บาท



7.2 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ 



(1)  การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ภายในประเทศ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท 



(2)  การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 25,000 บาท 



(3)  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวนไม่เกิน 15,000 บาท



(4)  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท



(5)  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท


ขอ 8 เงื่อนไขการใหทุนอุดหนุน



8.1 โครงการวิจัยทุกประเภทต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัย



8.2 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ต้องเป็นวารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับจาก สกอ.



8.3 ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ในข้อ 7.1 (4) และ (5) ไม่สามารถนำผลงานการตีพิมพ์มารับทุนในข้อ 7.2 ได้


ขอ 9 การสมัครขอรับทุนอุดหนุน


9.1 คณะฯ จะดำเนินการประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง ยกเว้นทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในข้อ 7.2 (1) และ (2) สามารถยื่นขอไดตลอดเวลา



9.2 ผูขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ให้จัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรมการเสนอโครงการวิจัยและการตีพิมพ์ของคณะฯ โดยเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านตามสายงานถึงคณบดี (แบบ ศษพ. 01)


ขอ 10 การพิจารณาทุนอุดหนุน


10.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เป็นผู้พิจารณาโครงการวิจัยก่อนนำเสนอคณบดี 


10.2 คณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติใหทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ และอนุมัติคําขอยุติ
การดำเนินโครงการวิจัย โดยผลการพิจารณาของคณบดีถือเปนที่สิ้นสุด


ขอ 11 การรับทุนอุดหนุน



11.1 เมื่อไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนแลว ให้ผูรับทุนรับเงินได้ที่คณะฯ โดยผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องทําหนังสือสัญญาการยืมเงินตามแบบฟอร์มที่คณะฯ กําหนด


11.2 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติแลว ตองไดรับอนุมัติจากคณะฯ กอนดําเนินการ


11.3 ในกรณีที่ผูรับทุนไมสามารถทําการวิจัยตอไปได หรือไมอาจทําการวิจัยใหแล้วเสร็จไดและประสงคจะขอยุติการวิจัย ใหผูรับทุนทำบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านตามสายงานถึงคณบดี


11.4 คณะฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใหทุนอุดหนุน ในกรณีที่ผูรับทุนไมปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามที่กําหนดไวในโครงการวิจัย 


11.5 กรณีที่ผูรับทุนไมสามารถดําเนินการวิจัยใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติในโครงการวิจัย ใหผูรับทุนเสนอขออนุมัติขยายเวลาดําเนินการวิจัยโดยทำบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าภาควิชาตามสายงานไปยังคณบดีก่อนโครงการวิจัยสิ้นสุด 3 เดือน พรอมรายละเอียดแผนการดําเนินการวิจัยต่อไป


ขอ 12 การรายงานการวิจัย

12.1 ระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิจัย ให้ผู้รับทุนรายงานความกาวหนาของการวิจัย โดยเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านตามสายงานถึงคณบดี (แบบ ศษพ.02)

12.2 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ให้ผู้รับทุนสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 1 เลม และ CD จำนวน 1 แผ่น โดยเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านตามสายงานถึงคณบดี (แบบ ศษพ.03)

12.3 รายงานการวิจัยจะเก็บไว้เผยแพร่ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งเว็บต์ไซต์ของคณะฯ ต่อไป


ขอ 13 การจายเงินทุนอุดหนุนและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

13.1 ใหจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ตามประเภทของทุนในครั้งเดียว ซึ่งผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยจะตองจัดสงหลักฐานคาใชจายตามรายการที่แสดงไว โดยคณะฯ จะเปนผูตรวจสอบและเก็บหลักฐานไว้เพื่อตรวจสอบตอไป

13.2 ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ จำนวน 1,000 บาทต่อเรื่องต่อคน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะฯ จำนวน 500 บาทต่อเรื่องต่อคน 


ขอ 14 กรรมสิทธิ์และการเผยแพรผลงานวิจัย

14.1 ผลงานวิจัยและสิ่งที่เปนผลจากการวิจัยอันทําขึ้นโดยใชเงินทุนอุดหนุนตามระเบียบนี้
เปนกรรมสิทธิ์ของผูรับทุนและคณะฯ

14.2 ผู้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการให้ทุนอุดหนุนที่ได้รับ

14.3 การเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนตามระเบียบนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในเอกสารหรือสิ่งพิมพใด หรือในการสาธิตแกสาธารณชน ไมวา ณ ที่ใด การเผยแพรนั้นจะทําไดต่อเมื่อผลงานวิจัยดังกลาวไดรับความเห็นชอบหรือคํารับรองจากคณะฯ

14.4 การเผยแพรผลงานวิจัยนี้จะตองมีขอความ “ไดรับทุนอุดหนุนจากคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”


ขอ 15 ให้ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยในวงเงินร้อยละสิบของเงินรายได้ค่าหน่วยกิตคณะฯ ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ขอ 16 ให้คณบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 


ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ประกาศ  ณ วันที่  ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



(รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์คำ)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

