
 
 
 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------- 

ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ประกาศ
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ไปแล้วนั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน 
ทางวิชาการในรูปแบบอ่ืนที่มากกว่างานวิจัย จึงเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
การตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตาม 
คำสั ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที ่ 1/๒๕๖1 ลงวันที ่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1  เรื ่อง แต่งตั ้งคณบดี  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทย าเขต

กำแพงแสน เรื ่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 29  ธันวาคม 2563 

บรรดาประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่มีระบุไว้แล้วในประกาศนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับ ประกาศนี้ให้
ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อที่ ๓ ประกาศนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการศึกษา 
“คณะกรรมการงานวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการที ่โรงเรียนฯ มอบหมายให้ดูแลงานวิจัยของ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการที่โรงเรียนฯ มอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา 
ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

“ทุนอุดหนุน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่จ่ายจากทุนอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

“ผู้ขอรับทุน” หมายความว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการต้องเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

“ผู้รับทุน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยจะต้องมีแนวทางหรือมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนฯ 

“ผลงานวิจัย” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบ หรือข้อสรุปรวมที่จะ
นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์ 

“บทความทางวิชาการ” หมายความว่า งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย
หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหใ์น
ประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่
ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน 

“นวัตกรรม” หมายความว่า สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาโรงเรียนฯ 

“งานสร้างสรรค์” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการอื่นนอกเหนือจากงานวิจัยที่มีการศึกษา ค้นคว้าหรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติหรือผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง
งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ รวมถึงงานแปลจาก    
ตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืน 

ข้อ ๕ ให้ผู ้อำนวยการรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือ
ประกาศนี้ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่เป็นปัญหาสำคัญและผู้อำนวยการเห็นสมควร
ให้เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้  โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
๖.๑ ทุนอุดหนุนการทำผลงานทางวิชาการ  ได้แก่  ผลงานวิจัย  บทความทางวิชาการ  การคิดค้น 

นวัตกรรม  การสร้างงานสร้างสรรค์ 
๖.๒ ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  
๖.๓ เงินสนับสนุนหรือค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ 
(๒) เงินสนับสนุนสำหรับผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัล หรือผลงานที่ได้รับ     

จดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือได้นำไปใช้ประโยชน์ 
(๓) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และการอ่านบทความ 

ทางวิชาการ  เมื ่อผลงานได้ร ับการเผยแพร่ในวารสารว ิชาการที ่คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง หรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

๖.๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ 
กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๖.๑ – ๖.๔ เป็นผลงานทาง 

วิชาการท่ีดำเนินการโดยโรงเรียนฯ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ท่ีจัดสรรให้กับงานวิจัยของโรงเรียนฯ 
ข้อ ๗ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๖.๑  ๖.๒ และ ๖.๓ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๗.๑ เป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาซึ่งผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 

๗.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  
๗.๓ ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษวินัยหรือถูกสอบสวนวินัย และ 
๗.๔ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งบทความวิจัยของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการทำวิจัยไปแล้ว  

ยกเว้นโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากโรงเรียนฯ ให้ขยายเวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน 
ข้อ ๘ การขอทุนอุดหนุนการทำผลงานทางวิชาการทุกประเภท ผู้ขอทุนต้องเสนอโครงการผ่านหัวหน้า

งานวิจัยตามสายงานถึงผู้อำนวยการ 
ข้อ ๙ การขอทุนอุดหนุนการทำผลงานทางวิชาการทุกประเภทจากแหล่งทุนภายนอกให้ยึดตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ผู้ขอทุนต้องเสนอโครงการผ่านหัวหน้างานวิจัยตามสายงานถึงผู้อำนวยการ 
ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๖.๓ (๓) จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับเชิญจากทางโรงเรียนฯ โดยมี

คุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 
  (๒) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่ าในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือ  

(๓) เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา 
นั้น ๆ 
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หมวดที่ ๒ 
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ 

 
ข้อ ๑๐ การให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัย มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑๐.๑ ผลงานวิจัยที่จะได้รับทุนอุดหนุนจากโรงเรียนฯ ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางหรือมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนฯ 

๑๐.๒ ทุนวิจัยสถาบันหรือทุนวิจัยการเรียนการสอน ทุนละ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท  
๑๐.๓ ทุนวิจัยที่สมทบร่วมกับแหล่งทุนวิจัยภายนอก ก่อนยื่นโครงการเพ่ือเสนอขอรับทุนวิจัย  

ภายนอกให้ดำเนินการขอความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ โดยต้องเสนอผ่านงานวิจัย
ตามลำดับขั้นตอน  และในกรณีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำหนดให้ใช้เงินรายได้
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์อุดหนุนการทำวิจัยไม่เกิน ๒๕ % ของวงเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับนั้น ทั้งนี้มี
วงเงินอุดหนุนทุนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  

ข้อ ๑๑ ทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์  ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ โดยต้องมีแนวทางหรือมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน ฯ  ทุนละ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท  

ข้อ ๑๒ โครงการวิจัย การสร้างนวัตกรรม  การสร้างงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับทุนตามข้อ ๑๐ และ ๑๑ จะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติทุนในปีงบประมาณนั้น ๆ  

ข้อ ๑๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ให้ผู้รับทุนส่งบทความวิจัยไม่เกิน ๑๕ หน้า ในรูปแบบเอกสาร และ
รูปแบบไฟล์ PDF โดยเสนอหัวหน้างานวิจัยผ่านตามสายงานถึงผู้อำนวยการ 

ข้อ ๑๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ ให้ผู้รับทุนส่งผลงานในรูปแบบ
เอกสาร และรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมแนบชิ้นงาน(ถ้ามี) โดยเสนอหัวหน้างานนวัตกรรมการศึกษาผ่านตามสายงาน
ถึงผู้อำนวยการ 

ข้อ ๑๕ ผู้รับทุนตามข้อ ๑๐ จะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่คณะกรรมการ
ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ร ับรอง หรือนำเสนอผลงานในที ่ประชุมวิชาการที ่มี              
Peer Review และ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งนั้นด้วย ผู้รับทุนตามข้อ ๑๑ 
จะต้องเผยแพร่ผลงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการประชุมวิชาการ โดยการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต้อง
ดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี หลังสิ้นสุดโครงการ 

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินทุนอุดหนุนตามประเภทของทุนจะจ่ายในครั้งเดียว ซึ่งผู้รั บทุนอุดหนุนจะต้องจัดส่ง
หลักฐานค่าใช้จ่ายตามรายการที่แสดงไว้  โดยโรงเรียนฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและเก็บหลักฐานไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป 

ข้อ ๑๗ หากผู้รับทุนไม่สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  โรงเรียนฯซึ่งเป็นผู้ให้ทุนอุดหนุนจะพิจารณาให้
ผู้รับทุนคืนเงินทุนที่ได้รับไปทัง้หมดหรือบางส่วน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่โรงเรียนฯ กำหนด 
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หมวดที่ ๓ 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ข้อ ๑๘ การสนับสนุนทุนในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

๑๘.๑ การไปนำเสนอผลงานทางวิชาการท่ีจะได้รับการสนับสนุน ต้องมีลักษณะดังนี้ 
(๑) นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์หรือบรรยาย ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ  

นานาชาติที่จัดภายในประเทศหรือต่างประเทศ และมี Peer Review โดยผลงานที่ไปนำเสนอต้องได้รับการตีพิมพ์
เป็นบทความฉบับเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งนั้นด้วย 

(๒) ผลงานที่ไปนำเสนอต้องมีชื่อผู้ขอรับทุนเป็นชื่อผู้นิพนธ์หรือชื่อหลัก (Corresponding 
Author) ซึ่งระบุสังกัด (Affiliation) เป็น “โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
ศูนย์วิจัยพัฒนาการศึกษา” หรือ “Kasetsart University Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus 
Educational Research and Development Center” ทั้งนี้จะขอรับทุนได้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งผลงานเท่านั้น 
กรณีชื่อแรกหรือชื่อหลักไม่ไปนำเสนอผลงานเรื่องที่เสนอขอทุนสนับสนุน แต่ผู้ร่วมวิจัยท่านอื่นมีความประสงค์ไป
นำเสนอผลงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัยต้องมีเอกสารการรับรองการไปนำเสนผลงานวิจัยแทน 

(๓) ไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที่ถูกใช้เพ่ือขอสำเร็จการศึกษา 
ของผู้ขอรับทุน 

๑๘.๒ ผู้ขอรับทุนมีสิทธิเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก และเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง  
และเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าจัดทำโปสเตอร์หรือเอกสารตามท่ีจ่ายจริง ในอัตราดังนี้ 

(๑) การไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติภายในประเทศ คนละ 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อปี 

(๒) การไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติในต่างประเทศ คนละไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

ผลงานทางวิชาการจำนวนหนึ่งเรื่อง ผู้ขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว            
โดยสามารถเสนอขอได้จากโรงเรียนฯ รวมไม่เกินวงเงินตามท่ีกำหนด 
 

หมวดที่ ๔ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนหรือค่าตอบแทน 

 
ข้อ ๑๙ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
๑๙.๑ การพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พิมพ์ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ที่มีสิทธิได้รับเงิน  

สนับสนุน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับการพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ หรือได้รับ  

การพิมพ์ในวารสารว ิชาการที ่อย ู ่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติท ี ่คณะกรรมการข้าราชการพลเร ือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) รับรอง และมี impact factor หรืออยู ่ในกลุ ่ม Quartile ที่ ๑ ถึง ๔ ตามรายงาน      
SCImago Journal & Country Rank (SJR) 
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(๒) เป็นผลงานวิจัยที่มีชื่อผู้ขอรับทุนเป็นผู้นิพนธ์หรือชื่อหลัก   (Corresponding  
Author) ซึ่งระบุสังกัด (Affiliation) เป็น “โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
ศูนย์ว ิจ ัยพัฒนาการศึกษา” หรือ “Kasetsart University Laboratory School, KamphaengSaen Campus 
Educational Research and Development Center” 

กรณีผลงานมีผู้เขียนร่วมกันมากกว่าหนึ่งคน จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดง สัดส่วนร้อยละของการมีส่วน
ร่วมของผู ้เขียนร่วม โดยผู ้เขียนชื ่อแรก (First Author) หรือผู ้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author)      
ลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารหลักฐานแสดงสัดส่วนร้อยละอย่างชัดเจน 

(๓) เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่ใช้ในรายงานประกันคุณภาพ 
(๔) ไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที่ถูกใช้เพ่ือขอสำเร็จการศึกษา 

ของผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
(๕) ไม่เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดพิมพ์สืบเนื่องจากรายงานการประชุมวิชาการ 

ใด ๆ 
๑๙.๒ การพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พิมพ์ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ที่มีสิทธิได้รับเงิน  

สนับสนุน ให้ได้รับเงินสนับสนุนในอัตรา ดังนี้ 
(๑) ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ตามกลุ่ม ดังนี้ 

ก. กลุ่ม ๑ ให้ได้รับเงินสนับสนุนในอัตราไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผลงาน 
ข. กลุ่ม ๒ ให้ได้รับเงินสนับสนุนในอัตราไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อผลงาน 
ค. กรณีท่ีไม่อยู่ในฐาน TCI ให้ได้รับเงินสนับสนุนในอัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 

ต่อผลงาน 
(๓) ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง และมี impact factor ให้ได้รับเงิน
สนับสนุนในอัตราไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อผลงาน 

(๔) ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง ให้ได้รับเงินสนับสนุนในอัตราตามระดับ
การจัดกลุ่ม ดังนี้ 

ก. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ ๑ และ ๒ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผลงาน  
ข. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ ๓ และ ๔ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อผลงาน 

ผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง กรณีเป็นผู้ร่วมวิจัยให้ได้รับเงินสนับสนุนอัตราไม่เกินหนึ่งในสาม และ
ต้องแจ้งรายละเอียดการตีพิมพ์ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของโรงเรียนฯ และผลงานทางวิชาการหนึ่งเรื่องให้มีสิทธิ
ขอรับเงินสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว โดยสามารถเสนอขอได้จากโรงเรียนฯรวมไม่เกินวงเงินตามท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ ๒๐ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือได้นำไปใช้ประโยชน์ หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุน ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 

๒๐.๑ ลักษณะ 
(๑) เป็นผลงานที่มีชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลหรือผู้จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เป็นชื่อ 

แรก (First Author) หรือชื่อหลัก (Corresponding Author) หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ ซึ่งระบุสังกัด (Affiliation) เป็น 
“โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยพัฒนาการศึกษา” หรือ “Kasetsart 
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University Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development 
Center” 

(๒) ไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที่ถูกใช้เพ่ือขอสำเร็จการศึกษา 
ของผู้ได้รับรางวัลหรือผู้จดทะเบียน 

๒๐.๒ อัตรา 
(๑) ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
(๒) ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  
(๓) ผลงานที่ได้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  
(๔) ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
(๕) ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  

กรณีมีผู้ได้รับรางวัลหรือผู้จดทะเบียนร่วมกันมากกว่าหนึ่งคน ให้คิดตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานเป็น
ร้อยละจากวงเงินตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๑ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และอ่านบทความทางวิชาการ      
เมื่อผลงานได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
รับรอง หรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)  จำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเรื่อง 

ข้อ ๒๒ ค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ตามข้อ ๖.๔ หากจำเป็นต้องจ่ายเพื ่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา 
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนฯ ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๒๓ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายหมวดงบดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่โรงเรียนฯ กำหนด กรณีที่
โรงเรียนฯ มิได้กำหนดระเบียบไว้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การจัดซื้อหรือจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

หมวดที่ ๕ 
การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ 

 
ข้อ ๒๕ โรงเรียนฯ จะดำเนินการประกาศให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงาน

สร้างสรรค์ ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง สามารถยื่นขอได้ตามวัน และเวลาที่กำหนดในเอกสารประกาศให้ทุนอุดหนุน
การทำวิจัย  การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ 

ข้อ ๒๖ ผู้ขอรับทุนสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ในข้อ 
๑๙ และ ๒๐ ได้ตลอดปีงบประมาณ 

ข้อ ๒๗ ผู้ขอรับทุนสามารถยื่นขอค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และการอ่าน
บทความทางวิชาการ ในข้อ ๒๑ เมื่อผลงานได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที ่คณะกรรมการข้าราชการ        
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง หรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
โดยสามารถยื่นขอได้ตลอดปีงบประมาณ 
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ข้อ ๒๘ ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ ให้จัดทำรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มการเสนอ โครงการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ของโรงเรียนฯ โดยเสนอ
หัวหน้างานวิจัย/หัวหน้างานนวัตกรรมการศึกษา ผ่านตามสายงานถึงผู้อำนวยการ 
 

หมวดที่ ๖ 
การพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ 

ข้อ ๒๙ การพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิจ ัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์               
โดยคณะกรรมการงานวิจัย/คณะกรรมการงานนวัตกรรมการศึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในสาขา เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอ
ขอความเห็นชอบจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ข้อ ๓๐ ผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงาน
สร้างสรรค์  

 
หมวดที่ ๗ 

การรับทุนอุดหนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ 
 

ข้อ ๓๑ เมื่อได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนแล้ว ให้ผู้รับทุนรับเงินอุดหนุนได้ที่โรงเรียนฯ โดยผู้รับทุนอุดหนุนการ  
ทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์  ต้องทำหนังสือสัญญาการยืมเงินตามแบบฟอร์มที่โรงเรียน
ฯ กำหนด 

ข้อ ๓๒ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้าง
งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับอนุมัติจากโรงเรียนฯ ก่อนดำเนินการ 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถทำการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ ต่อไปได้ 
หรือไม่อาจทำการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ ให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติ      
การวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ ให้ผู้รับทุนทำบันทึกข้อความเสนอหัวหน้างานวิจัย/
หัวหน้างานนวัตกรรมการศึกษาผ่านตามสายงานถึงผู้อำนวยการ  และผู้รับทุนจะต้องคืนทุนอุดหนุนการทำวิจัยที่
ได้รับไปทั้งหมด 

ข้อ ๓๔ โรงเรียนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้ทุนอุดหนุน ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือ
ตามท่ีกำหนดไว้ในโครงการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ 

ข้อ ๓๕ กรณีที ่ผู ้ร ับทุนไม่สามารถดำเนินการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์         
ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในโครงการฯ ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการ  โดยทำบันทึก
ข้อความเสนอหัวหน้างานวิจ ัย/หัวหน้างานนวัตกรรมการศึกษาตามสายงานไปยังผู ้อำนวยการโร งเรียน   
ก่อนโครงการวิจัยสิ้นสุด ๒ เดือน พร้อมรายละเอียดแผนการดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้ให้ขยายเวลาดำเนินการไม่เกิน 
๖ เดือน โดยนับต่อจากระยะเวลาที่ระบุไว้เดิม 
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หมวดที่ ๘ 
กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 

ข้อ ๓๖ กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 
๓๖.๑ ผลงานทางวิชาการและสิ่งที่เป็นผลจากผลงานทางวิชาการอันทำขึ้นโดยใช้เงินทุนอุดหนุน  

ตามระเบียบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับทุนและโรงเรียนฯ 
๓๖.๒ ผู้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเงื่อนไขการให้ทุนอุดหนุนที่ได้รับ 
๓๖.๓ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุนตามระเบียบนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ  

บางส่วนในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด หรือในการสาธิตแก่สาธารณชน ไม่ว่า ณ ที่ใด การเผยแพร่นั้นจะทำได้ต่อเมื่อ
ผลงานทางวิชาการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบหรือคำรับรองจากทางโรงเรียนฯ 

๓๖.๔ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนี้จะต้องมีข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนจากโรงเรียนสาธิต  
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา” 

ข้อ ๓๗ รายงานการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์  จะเก็บไว้เผยแพร่ที่งานวิจัย  
และงานนวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ ต่อไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 38 ผลงานทางวิชาการที่ยื่นเสนอขอเพื่อรับทุนอุดหนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  จากทาง
โรงเรียน ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือนำเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนเพ่ือไปใช้
ในการเสนอขอ หากพบว่ามีการดำเนินการข้างต้น ทางโรงเรียนจะถอดถอนผลงานทางวิ ชาการฉบับนั้น ผู้รับทุน
จะต้องคืนทุนอุดหนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ได้รับไปทั้งหมด และจะถูกตัดสิทธิ์การขอเสนอเพื่อรับ
ทุนอุดหนุนการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อไป 

ข้อ ๓๙ การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา  
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในระเบียบหรือประกาศท่ีใช้บังคับอยู่เดิม 

 
ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 
                ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
          (รองศาสตราจารย์วินัย  พลูศรี) 
                      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
 


