ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครขอเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดําเนินการคัดเลือกขอเสนอการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุน
การวิจยั สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสามารถทําการวิจัย
และนําไปใชประโยชนไดจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศรับสมัครขอเสนอการวิจยั เพือ่ รับทุนสนับสนุนการวิจัย
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. กรอบการวิจัย
๑.๑ การวิจัยทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๑.๒ การวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๑.๓ การวิจยั ที่สอดคลองกับกลุมเรื่องที่ควรวิจยั เรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๑.๔ การวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
(โปรดดูรายละเอียดที่ http://rdi.snru.ac.th, http://eval.nrct.go.th)
๒. ลักษณะขอเสนอการวิจัย
๒.๑ ขอเสนอการวิจยั ที่เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจะตองอยูในวงเงินไมเกิน
โครงการละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (โครงการวิจัยเดีย่ ว หรือโครงการวิจัยยอยในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย)
๒.๒ ไมเปนขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใด ๆ
๒.๓ ไมเปนขอเสนอการวิจยั ที่เคยไดรับทุนสนับสนุนหรือกําลังเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจยั จากหนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ
๓. คุณสมบัตขิ องผูเสนอโครงการวิจัย
๓.๑ หัวหนาชุดโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจยั ยอย
ตองเปนขาราชการ พนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการหรือสายสนับสนุน)
/๓.๒ ผูขอรับทุน…

-๒๓.๒ ผูขอรับทุนสามารถเสนอขอเสนอการวิจัยในฐานะหัวหนาชุดโครงการวิจัย
หรือหัวหนาโครงการเดี่ยว หรือหัวหนาโครงการวิจยั ยอย หรือผูรวมวิจยั ไมเกิน ๑ โครงการ
ในกรณีทเี่ ปนหัวหนาชุดโครงการวิจัยสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดไมเกิน
๑ โครงการ
๓.๓ ไมเปนผูอ ยูระหวางการศึกษาตอทุกประเภท
๓.๔ ไมเปนผูต ิดคางการสงรายงานวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร หรือองคกรอื่นใด
๓.๕ ไมเปนหัวหนาโครงการวิจัยซึ่งอยูระหวางการไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือองคกรอื่นใด
๔. การสงขอเสนอโครงการวิจัย
ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๓ ใหจัดทําขอเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
(แบบ ว – ๑ช) สําหรับขอเสนอการวิจยั ชนิดแผนงานวิจยั หรือแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว – ๑ด)
สําหรับขอเสนอการวิจัยชนิดโครงการวิจัยเดี่ยว จํานวน ๕ ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล จํานวน ๑ แผน
และจัดสงขอเสนอโครงการวิจัยไปยังสํานักงานผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวนโหลดแบบเสนอการวิจยั ไดทางเว็บไซต
http://rdi.snru.ac.th, http://eval.nrct.go.th และใหกรอกขอมูลรายละเอียดของขอเสนอการวิจยั ผาน
ระบบบริหารงานวิจยั แหงชาติ (National Research Project Management : NRPM) ทางเว็บไซต
http://nrpm.nrct.go.th
๕. การพิจารณาสนับสนุนทุน
การพิจารณาสนับสนุนทุนจะดําเนินไปตามลําดับ ดังนี้
๕.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมิน
และจัดลําดับ ความสําคัญของขอเสนอการวิจัย
๕.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการรวบรวมขอเสนอการวิจยั ที่ผานความเห็นชอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข (ถามี) แจงใหผูเสนอการวิจยั ทราบเพื่อปรับ
ขอเสนอการวิจัยใหมีความสมบูรณ และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
เพื่อประเมินการสนับสนุนงบประมาณ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
๕.๓ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ดําเนินการประเมินผลขอเสนอการวิจยั
ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔
๕.๔ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ แจงผลการประเมินใหสํานักงบประมาณ
เพื่อใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔
๕.๕ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ แจงผลการประเมินใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจยั และพัฒนา แจงผลการประเมินใหผูเสนอขอรับทุนวิจัยทราบ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
/๕.๖ สถาบัน…

-๓๕.๖ สถาบันวิจัยและพัฒนา แจงผลการประเมินใหกองนโยบายและแผน จัดทํารายละเอียด
เพื่อเสนอของบประมาณจากสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๔
๕.๗ กองนโยบายและแผน แจงผลการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณากลั่นกรองและจัดทําประกาศรายชื่อผูรับทุน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๖. การแจงผลและการจัดทําสัญญารับทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจงผลการใหทนุ สนับสนุนการวิจัย พรอมทั้งรายละเอียดการทํา
สัญญาใหผูรับทุนทราบ ผานหนวยงานตนสังกัด ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๗. การรับทุนวิจัย
๗.๑ ผูรับทุนจะตองจัดทําสัญญาการรับทุนวิจยั หลังจากไดรับทราบผลประกาศรายชื่อผูรับทุน
๗.๒ การรับเงินทุนสนันสนุนการวิจัย แบงจายเปน ๓ งวด คือ
งวดที่ ๑ เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๖๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลังจากไดจัดทําสัญญาการรับทุนวิจยั เรียบรอยแลว
งวดที่ ๒ เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๒๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลังจากรายงานความกาวหนาไดรับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และไดรับการอนุมัติใหจายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งวดที่ ๓ เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๑๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลังจากผูรับทุนจัดสงเอกสารรายงานวิจยั ฉบับราง (ไมเขาเลม) จํานวน ๓ เลม ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจสอบความสมบูรณ
และความถูกตอง สถาบันวิจัยและพัฒนา แจงผลการประเมินของคณะกรรมการใหผูรับทุนทราบเพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไข (ถามี)
ผูรับทุนจะตองสงเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน ๑๐ เลม บทความวิจัย
ความยาวไมเกิน ๑๒ หนา และแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และบทความวิจยั จํานวน ๑ แผน
ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
๗.๓ ในกรณีที่ผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยไมสามารถดําเนินงานตามขั้นตอนที่เสนอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ใหทําหนังสือบันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบลวงหนากอน
ถึงวันครบกําหนดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ อยางนอย ๓๐ วัน การตอสัญญาใหอยูใ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

/๘. การสงรายงานวิจยั …

-๔๘. การสงรายงานวิจยั
๘.๑ จัดทําเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการประเมินจากคณะกรรมการฯ
จํานวน ๑๐ เลม บทความวิจยั จํานวน ๑ เรื่อง และซีดีบนั ทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
และบทความวิจัย จํานวน ๑ แผน สงใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
๘.๒ รูปแบบปกรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ ใหระบุขอความไวบนหนาปกและปกใน
วา “งานวิจัยนีไ้ ดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕”
๙. กรรมสิทธิ์และการเผยแพรงานวิจัย
๙.๑ ครุภัณฑหรืออุปกรณทจี่ ัดซื้อโดยเงินทุนสนับสนุนการวิจยั (ถามี) ใหสงมอบเปน
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสงมอบใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุน
๙.๒ การเผยแพรรายงานวิจยั หรือสิ่งตีพิมพตอสาธารณะ ใหถือเปนเอกสิทธิ์ของผูรับทุน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายปญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

