
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง  การรับสมัครขอเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    

จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จะดําเนินการคัดเลือกขอเสนอการวิจัย  เพื่อรับทนุสนับสนุน
การวิจยัสําหรบับุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.  ๒๕๕๕  เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสามารถทําการวิจัย     
และนําไปใชประโยชนไดจรงิ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงประกาศรับสมัครขอเสนอการวิจยัเพือ่รับทุนสนับสนุนการวจิัย
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
       

๑.  กรอบการวิจัย 
 ๑.๑  การวิจัยทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบบัที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 ๑.๒  การวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)   
 ๑.๓  การวิจยัที่สอดคลองกับกลุมเรื่องที่ควรวิจยัเรงดวนตามนโยบายและยทุธศาสตรการวิจยั
ของชาติ (พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)    
 ๑.๔  การวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 (โปรดดูรายละเอียดที่ http://rdi.snru.ac.th,  http://eval.nrct.go.th)  
   

๒.  ลักษณะขอเสนอการวิจัย 
 ๒.๑  ขอเสนอการวิจยัที่เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจะตองอยูในวงเงินไมเกิน
โครงการละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (โครงการวจิัยเดีย่ว  หรือโครงการวิจัยยอยในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย)   
 ๒.๒  ไมเปนขอเสนอการวจิัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใด ๆ 
 ๒.๓  ไมเปนขอเสนอการวิจยัที่เคยไดรับทนุสนับสนุนหรือกําลังเสนอขอรับทุนสนับสนุน 
การวิจยัจากหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ๆ   

 

๓.  คุณสมบัตขิองผูเสนอโครงการวิจัย 
 ๓.๑  หัวหนาชุดโครงการวจิัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจยัยอย           
ตองเปนขาราชการ  พนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการหรือสายสนับสนุน)   
 

/๓.๒  ผูขอรับทุน… 

http://rdi.snru.ac.th/
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 ๓.๒  ผูขอรับทุนสามารถเสนอขอเสนอการวิจัยในฐานะหัวหนาชุดโครงการวิจัย  
หรือหัวหนาโครงการเดี่ยว  หรือหัวหนาโครงการวิจัยยอย  หรือผูรวมวิจัยไมเกิน ๑ โครงการ 
          ในกรณีท่ีเปนหัวหนาชุดโครงการวิจัยสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดไมเกิน                   
๑ โครงการ 
 ๓.๓  ไมเปนผูอยูระหวางการศึกษาตอทุกประเภท 
 ๓.๔  ไมเปนผูติดคางการสงรายงานวจิัย  ที่ไดรับทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสกลนคร  หรือองคกรอ่ืนใด 
  ๓.๕  ไมเปนหัวหนาโครงการวิจัยซ่ึงอยูระหวางการไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หรือองคกรอ่ืนใด 

 

๔.  การสงขอเสนอโครงการวิจัย 
 ผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๓  ใหจัดทําขอเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย                   
(แบบ ว – ๑ช)  สําหรับขอเสนอการวิจยัชนดิแผนงานวิจยั  หรือแบบเสนอโครงการวจิัย (แบบ ว – ๑ด)  
สําหรับขอเสนอการวิจัยชนิดโครงการวิจัยเด่ียว  จาํนวน ๕ ชุด  พรอมแผนบันทึกขอมูล  จํานวน ๑  แผน   
และจัดสงขอเสนอโครงการวิจัยไปยงัสํานกังานผูอํานวยการ  สถาบันวจัิยและพัฒนา  ภายในวันท่ี ๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๓  โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวนโหลดแบบเสนอการวิจยัไดทางเว็บไซต  
http://rdi.snru.ac.th,  http://eval.nrct.go.th  และใหกรอกขอมูลรายละเอียดของขอเสนอการวิจยัผาน 
ระบบบริหารงานวิจยัแหงชาติ (National  Research  Project  Management : NRPM) ทางเว็บไซต 
http://nrpm.nrct.go.th    
 

๕. การพิจารณาสนับสนนุทุน 
 การพิจารณาสนับสนุนทุนจะดําเนินไปตามลําดับ  ดังนี ้
 ๕.๑  สถาบันวจิัยและพัฒนา  ดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒ ิ เพื่อทําหนาที่ประเมิน
และจัดลําดับ ความสําคัญของขอเสนอการวิจัย 
 ๕.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการรวบรวมขอเสนอการวิจยัที่ผานความเห็นชอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข (ถามี)  แจงใหผูเสนอการวิจยัทราบเพื่อปรับ 
ขอเสนอการวจิัยใหมีความสมบูรณ  และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.)  
เพื่อประเมินการสนับสนุนงบประมาณ  ภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 ๕.๓  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ดําเนินการประเมินผลขอเสนอการวิจยั  
ระหวางเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๓ – มกราคม  ๒๕๕๔ 
 ๕.๔  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  แจงผลการประเมินใหสํานักงบประมาณ 
เพ่ือใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ภายในเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 
 ๕.๕  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  แจงผลการประเมินใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
และมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจยัและพัฒนา  แจงผลการประเมินใหผูเสนอขอรับทุนวิจัยทราบ  
ภายในเดือนมนีาคม  ๒๕๕๔ 

/๕.๖  สถาบัน… 
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 ๕.๖  สถาบันวจิัยและพัฒนา  แจงผลการประเมินใหกองนโยบายและแผน  จัดทํารายละเอียด 
เพื่อเสนอของบประมาณจากสํานักงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๕๔   
 ๕.๗  กองนโยบายและแผน  แจงผลการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา  พิจารณากล่ันกรองและจัดทําประกาศรายช่ือผูรับทุน  ภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕ 

 

๖.  การแจงผลและการจัดทําสัญญารับทุน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจงผลการใหทนุสนับสนุนการวิจัย พรอมทั้งรายละเอียดการทํา
สัญญาใหผูรับทุนทราบ  ผานหนวยงานตนสังกัด  ภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕ 

 

 ๗.  การรับทุนวิจัย   
 ๗.๑  ผูรับทุนจะตองจดัทําสัญญาการรับทุนวิจยัหลังจากไดรับทราบผลประกาศรายชื่อผูรับทุน 
 ๗.๒  การรับเงินทุนสนันสนุนการวิจัย  แบงจายเปน  ๓  งวด  คือ   
 งวดที่  ๑  เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ  ๖๐  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
หลังจากไดจ ัดทําสัญญาการรับทุนวิจยัเรียบรอยแลว 
 งวดที่  ๒  เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ  ๒๕  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
หลังจากรายงานความกาวหนาไดรับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจยั                 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และไดรับการอนุมัติใหจายเงินทุนสนับสนุนการวจิัย                              
จากอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 งวดที่ ๓  เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๑๕  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                  
หลังจากผูรับทนุจัดสงเอกสารรายงานวจิยัฉบบัราง (ไมเขาเลม)  จํานวน ๓  เลม ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตรวจสอบความสมบูรณ  
และความถูกตอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  แจงผลการประเมินของคณะกรรมการใหผูรับทุนทราบเพ่ือนําไป 
ปรับปรุงแกไข (ถามี)  
 ผูรับทุนจะตองสงเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  จํานวน ๑๐ เลม  บทความวจิัย 
ความยาวไมเกิน  ๑๒  หนา  และแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  และบทความวิจัย  จาํนวน ๑ แผน  
ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อเสนอขออนุมัติทุนอุดหนนุการวจิัยจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
 ๗.๓  ในกรณทีี่ผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยไมสามารถดําเนินงานตามขั้นตอนที่เสนอใหแลวเสร็จ 
ตามสัญญา  ใหทําหนังสือบนัทึกขอความแจงตอผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  ทราบลวงหนากอน         
ถึงวันครบกําหนดสงรายงานการวจิัยฉบบัสมบูรณ  อยางนอย  ๓๐  วนั  การตอสัญญาใหอยูในดลุยพินิจ        
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจยัของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  
 

/๘.  การสงรายงานวิจยั… 
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๘.  การสงรายงานวิจัย  
 ๘.๑  จัดทําเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบรูณที่ผานการประเมินจากคณะกรรมการฯ              
จํานวน ๑๐ เลม  บทความวจิยั  จํานวน ๑ เรื่อง  และซีดีบนัทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
และบทความวิจัย  จํานวน ๑ แผน  สงใหสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๘.๒  รูปแบบปกรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ  ใหระบุขอความไวบนหนาปกและปกใน                     
วา “งานวจิัยนีไ้ดรับทุนสนับสนุนการวจิัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

  

 ๙.  กรรมสิทธ์ิและการเผยแพรงานวิจัย   
 ๙.๑  ครุภัณฑหรืออุปกรณทีจ่ัดซื้อโดยเงนิทุนสนับสนุนการวิจยั (ถามี) ใหสงมอบเปน
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยสงมอบใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุน 
 ๙.๒  การเผยแพรรายงานวจิยั หรือส่ิงตีพิมพตอสาธารณะ  ใหถือเปนเอกสิทธิ์ของผูรับทุน 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 

                        (นายปญญา  มหาชัย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 
 
 


	 ๗.  การรับทุนวิจัย   

