ประกาศ
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ
งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
_________________
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันศ ที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ เห็นชอบให้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภททุนวิจัย
๑.๑ ทุนวิจัยประเภทการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้ขอรับทุนจะต้องดาเนินการ สารวจ วิเคราะห์
ทดลองอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่
เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสุก และความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ
๑.๒ ทุนวิจัยประเภทการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผู้ขอรับทุนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วย
ระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา และความรู้สึกนึกคิด
ของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบความรู้ และความจริงที่จะนามาแก้ไขปัญหาของสังคม
หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่
๒. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
๒.๑ เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่กาลังศึกษา
ในรายวิชาที่มีโครงงานหรือการทดลองที่มีลักษณะของงานวิจัย หรือรายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศ
ที่มีการทาวิจัย
๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและอยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย ทั้งทุนสนับสนุนกา ั
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และทุนจากหน่วยงานอื่น
๒.๓ เป็นผู้ทมี่ ีความรู้ในเรื่องที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
คารับรอง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขอรับทุนตามข้อ ๓

/ ๓. เงื่อนไข…

-๒๓. เงื่อนไขของการรับทุน
ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ทั

ลา

า า

ฯ

ะ

าฯ

๔. ระยะเวลาการเสนอโครงการวิจัย
ให้ผู้ขอรับทุนยื่นโครงการเสนอขอทุนวิจัยได้ทสี่ านักงานผู้อานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคาร ๑๐ ชั้น ๔ ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ในวันและเวลาราชการ
๕. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
กาหนดวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ ป้ายประกาศ สานักงานผู้อานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร ๑๐ ชั้น ๔ หรือสอบถาม
ทีห่ มายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๔๒๗๔ – ๔๐๑๐ หรือทางเว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th/
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ รัตนอุดมโชค)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา(บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
_____________
เงื่อนไขของการรับทุน

ั

๑. การเสนอโครงการวิจัย
๑.๑ ผู้ขอรับทุนต้องกาหนดหัวข้อเรื่องการวิจัยเกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษา หรือสาขา
ที่สนใจและมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองว่าสมควรเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และหัวข้อการวิจัยนั้น
จะต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหรือกาลังเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ
๑.๒ ผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นแบบ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕ ชุด
พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล ๑ แผ่น ซึ่งแบบเสนอโครงการมีรายละเอียดและคาชี้แจงดั ตัวอย่างที่ ๑
๒. การรับทุนสนับสนุนการวิจัย
๒.๑ ผู้รับทุนจะได้ทุนเพื่อช่วยการดาเนินการวิจัยเป็นบางส่วนหรือสมทบการวิจัย
และพร้อมที่จะดาเนินการวิจัยตามที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
๒.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้อนุมัติให้รับทุนโดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย
๒.๓ ผู้ได้รับทุนจะต้องทาสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ค้าประกันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๔ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทุนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แต่การพิจารณาให้ทุนอาจปรับลดหรือเพิ่มวงเงินขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัย
๒.๕ การจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จะแบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้
๒.๕.๑ งวดที่ ๑ จ่ายให้ร้อยละ ๖๐ ของทุนวิจัยหลังจากทาสัญญารับทุน
๒.๕.๒ งวดที่ ๒ จ่ายให้ร้อยละ ๔๐ ของทุนวิจัยเมื่อนาส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
๓. การดาเนินการโครงการวิจัย
๓.๑ ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตลา ๒๕๕๕
โดยผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่ติดตามการดาเนินงานเพื่อรายงาน
ตามสายงานบังคับบัญชา
๓.๒ กรณีผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานโครงการวิจัยหลังจาก
ได้รับทุนวิจัยไปแล้ว เช่น เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย เปลี่ยนวัตถุประสงค์การวิจัย เปลี่ยนวิธีการดาเนินการวิจัย
เป็นต้น ผู้ได้รับทุนจะต้องทาบันทึกข้อความแจ้งและระบุสาเหตุการเปลี่ยนแปลง และให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงลายมือชื่อรับรอง และจัดส่งไปยังสานักงานผู้อานวยการ สถาบันวิจยั และพัฒนา เพื่อเสนอต่อ
/และจัดส่ง...

-๒ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้ดาเนินการภายในระยะเวลา ๒ เดือน
หลังจากได้รับทุนวิจัย หากพ้นระยะเวลาที่กาหนด จะไม่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานโครงการวิจัย
ดังกล่าว และให้ผู้ได้รับทุนดาเนินการวิจัยตามเงื่อนไขการรับทุนวิจัย
๓.๓
ผู้ได้รับทุนไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จได้ตามสัญญา า ับ
ับ
า ั ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา จะเรียกเงินทุนสนับสนุนคืนพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี
๓.๔ ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๒ เล่ม และบ ั า ั
ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จานวน ๑ แผ่น หลังจากดาเนินการ
วิจัยแล้วเสร็จ
๓.๕ การเผยแพร่ผลการวิจัยในสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอื่นใดต่อสาธารณชนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีสิทธิ์ในการนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้

/ ตัวอย่างที่ ๑...

-๓(ตัวอย่างที่ ๑)
แบบเสนอโครงการวิจัย
ท
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)..........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
๒. หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะนักวิจัย
๒.๑ ชื่อ- นามสกุล.........................................................................................หัวหน้าโครงการวิจัย
รหัสนักศึกษา................................ชั้นปีที่...............สาขาวิชา.....................................................
สังกัดคณะ....................................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัดส่วนการทาวิจัย......................................................................................................................
หน้าที่ในการทาวิจัย....................................................................................................................
ประสบการณ์ในด้านการวิจัย (ถ้ามี) ............................................................................................
๒.๒ ชื่อ- นามสกุล.......................................................................................................ผู้รว่ มวิจัย
รหัสนักศึกษา................................ชั้นปีที่...............สาขาวิชา.....................................................
สังกัดคณะ....................................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัดส่วนการทาวิจัย......................................................................................................................
หน้าที่ในการทาวิจัย....................................................................................................................
๓. อาจารย์ที่ปรึกษา
๓.๑ ชื่อ- นามสกุล............................................................................................................................
ตาแหน่ง............................คณะ................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๔. ความสาคัญและที่มาของการวิจัย
๕. วัตถุประสงค์
๖. สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
๗. ขอบเขตของการวิจัย
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
๙. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑๐. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
๑๑. วิธีดาเนินการวิจัย
/๑๒. ระยะเวลา…

-๔๑๒. ระยะเวลาทาการวิจัย
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๒๕๕๕
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๑ .....
กิจกรรมที่ ๒ .....
กิจกรรมที่ ๓ .....
๑๓. สถานที่ทาการวิจัย
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
๑๔. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ
รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑. ค่าตอบแทน
๑.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อเรื่อง
๒. ค่าใช้สอย เช่น
๒. ๑ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
๒.๒ ค่าจ้างเหมาจัดเอกสารรายงานวิจัย
๒.๓ ค่าใช้สอยอื่น ๆ (
ะบ)
ฯลฯ (
ะบ)
๓. ค่าวัสดุ เช่น
๓.๑ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา เป็นต้น
๓.๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๓.๓ สารเคมี (
ะบ)
๓.๔ วัสดุอื่น ๆ (
ะบ)
ฯลฯ (
ะบ)

จานวนเงิน (บาท)

๓๐๐

รวมงบประมาณทีเ่ สนอขอ

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
/ลงชื่อ...

-๕ลงชื่อ........................................................หัวหน้าโครงการ
(.....................................................)
………../………../…………

ลงชื่อ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(.....................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
………../………../…………
หมายเหตุ
๑. นักศึกษาที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องลงลายมือชื่อในโครงการวิจยั ถ้าหากไม่มีลายมือชื่อของ
นักศึกษาที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั และอาจารย์ที่ปรึกษารับรองจะไม่ได้รับการพิจารณา
๒. ขอให้นักศึกษาที่ส่งโครงการวิจัยยึดแบบเสนอโครงการวิจยั นี้ ในการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจปรับรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในส่วนส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

/คาชี้แจง…

-๖คาชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย
ท
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒. หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะนักวิจัย ระบุชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี สาขาวิชา
คณะที่สังกัด สัดส่วนการทาวิจัยให้ครบทุกคน (การแบ่งสัดส่วนการทาวิจัยของผู้ทาวิจัยทุกคนให้แบ่งเป็น
ร้อยละและรวมร้อยละสัดส่วนการทาวิจัยของทุกคนเท่ากับ ๑๐๐) และประสบการณ์ในงานวิจัย(ถ้ามี)
๓. อาจารย์ที่ปรึกษา ระบุชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง สังกัดคณะ
๔. ความสาคัญและที่มาของการวิจัย ระบุแนวความคิดพื้นฐานหรือปัญหาที่มีความสาคัญหรือ
มีความจาเป็นที่ต้องทาการวิจัยเรื่องนี้
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ระบุวัตถุประสงค์โครงการวิจัยให้ชัดเจน เรียงตามลาดับ
กระบวนการวิจัยเป็นข้อๆ
๖. สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ระบุให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
๗. ขอบเขตของการวิจัย ให้ระบุขอบเขตในเรื่องที่วิจัยว่าจะกระทากับกลุ่มใด ช่วงเวลาใด สถานที่ใด
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ระบุความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจาก
โครงการวิจัย
๙. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบุถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์หรือความแตกต่างของโครงการเรื่องนี้
กับโครงการวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ได้วิจัยไปแล้ว รวมถึงรายละเอียดผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ระบุรายเอียดตามรูปแบบสากล
๑๑. วิธีดาเนินการวิจัย ระบุระเบียบวิธีวิจัย แบบแผนของงานวิจัย ขั้นตอนการวิจัยให้ละเอียดชัดเจน
๑๒. ระยะเวลาทาการวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
๑๓. สถานที่ทาการวิจัย ระบุสถานทีท่ ดลองหรือเก็บข้อมูล ที่จะใช้ทาการวิจัยให้ชัดเจน
๑๔. งบประมาณ ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณของการวิจัยให้สอดคล้องกับวิธีดาเนินการวิจัย
และจัดเป็นหมวด และระบุค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเงินจานวน ๓๐๐ บาท
๑๕. การเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสามารถดาเนินการ ดังนี้
๑๕.๑ นักศึกษาเสนอโครงการวิจัยต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่กาลังศึกษา
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัยที่สมควรเสนอขอรับทุนเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๕.๒ ให้นักศึกษาที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อ
ในโครงการวิจัย ถ้าหากไม่มีลายมือชื่อของนักศึกษาที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา
รับรองจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๕.๓ นักศึกษายื่นข้อเสนอโครงการวิจัยด้วยตัวเอง จานวน ๕ ชุด (สามารถสาเนาเอกสาร
ที่เป็นต้นฉบับได้) และแผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย จานวน ๑ แผ่น ณ สานักงานผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

