ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research)
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.)

ตามมติ ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริ การวิชาการ เห็ นชอบให้สถาบั น วิจัยและพั ฒ นา
ด าเนิ น การจั ด สรรงบประมาณให้ ทุ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นางาน ประจ าสู่ งานวิ จัย (Routine to Research) ส าหรั บ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนดาเนินการทาวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทาการวิจัยและได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยที่ สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ได้จริง ในงานที่ปฏิบัติหน้ าที่ ให้มีป ระสิทธิภาพ จากมติ ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงประกาศการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. กรอบการวิจัย

เป็ น การวิจั ย เพื่ อ การพั ฒ นางานประจาในหน้าที่ รับ ผิ ด ชอบและดาเนิ น การอย่ างต่อเนื่อ งของ
บุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งมีผลต่อการพัฒนางานประจาให้มี ประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒. ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย
๒.๑ ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือเอกสารเชิงหลักการที่เสนอของบประมาณสนับสนุ นจะต้องเป็ นการ
พัฒนางานประจาที่อยู่ในความรับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันโดยจัดทาในรูปแบบตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
กาหนด
๒.๒ ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือเอกสารเชิงหลักการที่เสนอของบประมาณสนับสนุนจะต้องอยู่ในวงเงิน
ไม่เกินโครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย
๓.๑ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ปฏิบัติงานประจาในปีงบประมาณ
(ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน)
๓.๒ ไม่เป็ นผู้ ค้างส่ง รายงานวิจัย ฉบั บ สมบู รณ์ ทุกโครงการวิจั ยที่ รับ ทุ น สนั บสนุ น จากมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏสกลนคร

/๔. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย…

๔. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ ให้จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเอกสารเชิงหลักการ จานวน ๒ ชุด
ไฟล์บันทึกข้อมูลส่งทางอีเมล์ rdi_snru@hotmail.com หรือจัดส่งไปยังสานักงานผู้อานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในเดือนกรกฎาคม โดยสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ชั้น ๔ อาคาร ๑๐) หรือทางเว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th
๕. เกณฑ์การพิจารณา
การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจะดาเนินการตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๕.๑ ต้องเป็นงานประจาที่รับผิดชอบและดาเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย ๙ เดือน
๕.๒ เป็นงานที่เกิดประโยชน์ตนเอง หน่วยงาน และองค์กร
๕.๓ หากทางานเป็นกลุ่ม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๕.๔ การเสนอขอรับทุน สามารถเสนอในฐานะหัวหน้าโครงการได้ ไม่เกิน ๑ โครงการและเป็นผู้ร่วม
โครงการได้อีก ๑ โครงการ
๕.๕ โครงการที่เสนอต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
๕.๖ ทุกโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ
วิชาการ
๖. การแจ้งผลและการจัดทาสัญญารับทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งผลการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมทั้งรายละเอียดการทาสัญญาให้ผู้ที่
ได้รับทุนทราบผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในเดือนตุลาคม
๗. การรับทุนวิจัย
๗.๑ ผู้รับทุนจะต้องจัดทาสัญญาการรับทุนวิจัยหลังจากได้รับทราบผลประกาศรายชื่อผู้รับทุน
๗.๒ การรับเงินทุนสนันสนุนการวิจัย แบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด คือ
งวดที่ ๑ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยร้อยละ ๗๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลังจากได้
จัดทาสัญญาการรับทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยร้อยละ ๓๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลังจากผู้รับ
ทุนจัดส่งเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
๗.๓ ในกรณีที่ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยไม่สามารถดาเนินงานตามขั้นตอนที่เสนอให้แล้วเสร็จตามสัญญา
ให้ทาหนังสือบันทึกข้อความแจ้งต่อผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกาหนดส่งรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ อย่างน้อย ๓๐ วัน การต่อสัญญาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิจัยและบริการวิชาการ
๘. การส่งรายงานวิจัย
จัดทาเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๓ เล่ม พร้อมข้อมูลบันทึกลงแผ่นซีดี จานวน ๑ แผ่น
หลังจากดาเนินการวิจัยแล้วเสร็จ และมีการจัดทาแผนจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ผลงาน
/๙. กรรมสิทธิ์…

๙. กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่งานวิจัย
๙.๑ ครุภัณ ฑ์หรืออุปกรณ์ ที่ จัดซื้อโดยเงินทุ น สนับสนุน การวิจัย (ถ้ามี) ให้ส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยส่งมอบให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน
๙.๒ ผู้ รับ ทุ น ต้ อ งเผยแพร่ผ ลการวิ จั ย ในเวที ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดขึ้ น ทั้ ง นี้ ให้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

(นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศหลักเกณฑ์และประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย
ไปยังหน่วยงาน/คณะ /สานัก/สถาบัน

