(สำเนำ)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2562
----------------------มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนกำรวิจัยประเภททั่วไปขึ้น
โดยมีรำยละเอียดของทุนดังนี้
1. เป้าหมายของการให้ทุนสนับสนุน
1.1 เพื่อกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย
1.2 เพื่อกำรขอรับสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นๆ
1.3 เพื่อกำรนำไปพัฒนำใช้ประโยชน์ในเชิงวิชำกำร เชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ หรือ เชิงพำณิชย์
2. ลักษณะโครงการที่ให้ทุนสนับสนุน
2.1 เป็นโครงกำรวิจัยประเภทวิจัยพื้นฐำนในสำขำวิชำต่ำง ๆ ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนงำนบูรณำ
กำรวิจัยและนวัตกรรม เป้ำหมำยที่ 3 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ
(ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ) และสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
2.2 ระยะเวลำดำเนินงำน 1-2 ปี
3. มูลค่าทุน และ ผลผลิตจากงานวิจัย
มูลค่าทุน
ผลผลิตจากงานวิจัย
โครงการวิจัยสายวิทยาศาสตร์
โครงการวิจัยสายสังคมศาสตร์
ประเภทที่ 1 โครงกำรละไม่เกิน
ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรใน ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
200,000 บำท
ฐำน Scopus หรือ จดอนุสิทธิบัตร ที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI* กลุ่ม 1
กลุ่ม 2 หรือ จดอนุสิทธิบัตร
ประเภทที่ 2 โครงกำรละไม่เกิน
ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรใน ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรใน
400,000 บำท
ฐำน ISI หรือ จดสิทธิบัตร
ฐำน Scopus หรือ จดสิทธิบัตร
* TCI คือ Thai Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย)
4. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1 เป็นบุคลำกรสังกัดมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และไม่ อ นุ ญ ำตให้ ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ทำง
วิชำกำรระดับศำสตรำจำรย์เสนอขอทุนประเภทนี้
กรณี ผู้ ข อทุ น เป็ น พนั ก งำน และ ระยะเวลำของสั ญ ญำจ้ ำงไม่ ค รอบคลุ ม ระยะเวลำของ
โครงกำรวิจัย ขอให้คณะ/หน่วยงำนแนบเอกสำรรับรองกำรติดตำมผลงำนมำพร้อมข้อเสนอโครงกำรวิจัยด้วย
4.2 ไม่ เป็ น ผู้ ค้ ำงส่ งรำยงำนกำรวิจัย ผลงำนวิจัย หรือ ผลผลิ ต ของโครงกำรวิจัย/ทุ น ที่ ได้ รับ
กำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
4.3 ไม่อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำต่อ / ลำฝึกอบรม หรือ อื่น ๆ ที่มีระยะเวลำ 6 เดือนขึ้นไป (ยกเว้น
กำรลำเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำกำรเพื่อปฏิบัติงำนวิจัยสำหรับโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนประเภททั่วไป)

-25. การสมัครขอรับทุน
5.1 กรอกข้อมูลโครงการวิจัย พร้อม upload ข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) ตำมระยะเวลำกำหนดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัย
5.2 จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร
5.2.1 จัดทำข้อเสนอโครงกำรเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษเพียงภำษำเดียวทั้งโครงกำร
โดยใช้แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำร ดังนี้
โครงการเดี่ยว ใช้แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
(แบบวิจัย-1ด/ทั่วไป_62)
โครงการชุด ใช้แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
2 ชุดคือ
1) (แบบวิจัย-1ช/ทั่วไป_62) สำหรับชุดโครงกำร
และ
2) (แบบวิจัย-1ด/ทั่วไป_62) สำหรับโครงกำรย่อยในชุดโครงกำร
5.2.2 เอกสารการสมัครขอรับทุน จะต้องจัดส่งเอกสำรต่อไปนี้
1) เอกสารหลัก
(1) แบบฟอร์ม Check list / ทั่วไป_62 จำนวน 1 ชุด
(2) แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบวิจัย 11) จำนวน 1 ชุด
ให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 4 คน (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน และ ถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ไม่ควรสังกัดคณะ/หน่วยงาน
เดียวกับผู้เสนอขอรับทุน หากจาเป็นต้องสังกัดคณะ/หน่วยงานเดียวกันต้องไม่สังกัดภาควิชาเดียวกัน)
(3) ข้อเสนอโครงกำร (เดี่ยว/ชุด) พร้อม แบบสอบถำม หรือ แนวคำถำม
ที่ต้องใช้ในงำนวิจัย จำนวน 8 ชุด
(4) แบบฟอร์มตัวชี้วัดศักยภำพและผลลัพธ์ที่คำดหวังของโครงกำร
(แบบวิจัย 16.1) จำนวน 12 ชุด
2) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด
(1) เอกสำรรับรองกำรติดตำมผลงำนจำกคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัดของ
หัวหน้ำโครงกำร (กรณีเป็นพนักงำน ตำมข้อ 4.1)
(2) เอกสำรกำรรับรองมำตรฐำนกำรวิจัยต่ำง ๆ
เช่น หนังสืออนุมัติให้
ดำเนินกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง, หนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม, แบบวิจัย 19/กำรใช้พันธุ์พืชฯ
(กรณีศึกษำวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองฯ) เป็นต้น
5.3 ผู้เสนอขอทุนมีสิทธิ์เสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยได้ปีละ
1 โครงกำร และ มีสิทธิ์รับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยในช่วงเวลำเดียวกันได้ไม่เกิน 2 โครงกำร
5.4 กาหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและแจ้งผลการจัดสรรทุน
เปิดรับข้อเสนอโครงกำร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 30 พฤศจิกำยน 2561
ประกำศผลกำรจัดสรรทุน 29 มีนำคม 2562
5.5 มหาวิทยาลัยขอปฏิเสธที่จะนาโครงการวิจัยเข้าพิจารณาจั ดสรรทุนสนับสนุนและขอส่ง
เอกสารคืน กรณี
- เสนอขอรับทุนสูงกว่ำมูลค่ำทุนที่กำหนด
- ส่งเอกสำรและกรอกข้อมูลในระบบ PRPM ไม่ครบ
- ผู้เสนอขอรับทุนค้ำงส่งรำยงำนกำรวิจัย ผลงำนวิจัย หรือ ผลผลิตของโครงกำรวิจัย/ทุน
ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย

-46. การพิจารณาจัดสรรทุน
มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำจำกเนื้อหำโครงกำรวิจัย และควำมสอดคล้องกับ นโยบำยกำรสนับสนุน
ของมหำวิทยำลัย รวมถึงลำดับคะแนนของโครงกำรวิจัย และอำจใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ประกอบกำรพิจำรณำ
7. การรับทุน
เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องทำสัญญำกับมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ผู้รับทุนควรเริ่มดำเนิน
งำนวิจัยหลังจำกโครงกำรวิจัยนั้นได้รับอนุมัติและผู้ให้ทุนได้ลงนำมในสัญญำรับทุนเรียบร้อยแล้ว
8. การรายงานผลการวิจัย จัดส่งรำยงำนผลกำรวิจัย และ ดำเนินกำรในระบบ PRPM ดังนี้
8.1 รายงานความก้า วหน้ า การวิจั ย จ ำนวน 1 ชุด ทุ ก 6 เดื อนนั บ จำกวัน ท ำสั ญ ญำ พร้อ ม
upload รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยในระบบ PRPM
8.2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ upload เอกสารปิดโครงการในระบบ PRPM
1) upload รำยงำนฉบั บ สมบู ร ณ์ “ฉบั บ ร่ ำ ง” ในระบบ PRPM พร้ อ มส่ ง เอกสำร
(ไม่ ต้ อ งเย็ บ เล่ ม -เข้ ำปก) จ ำนวน 1 ชุ ด ให้ ม หำวิ ท ยำลั ย พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบก่ อ นจั ด ท ำรำยงำนวิ จั ย
ฉบับสมบูรณ์ ตำมรูปแบบที่กำหนด (รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 1 หรือ รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบที่ 2)
อนึ่ง รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2 เป็นรำยงำนในรูปแบบกำรรวบรวมบทควำม
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรแล้ว หรือ บทควำมที่ได้รับกำรตอบรับเพื่อตีพิมพ์ และ ผลงำนในลักษณะอื่น ๆ โดย
ผู้รับทุนต้องสรุปให้เห็นควำมเชื่อมโยงของผลงำนทั้งหมดครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
2) เมื่ อ มหำวิ ท ยำลั ย เห็ น ชอบรำยงำนกำรวิ จั ยฉบั บ สมบู ร ณ์ “ฉบั บ ร่ ำ ง” แล้ ว
ให้ผู้รับทุนดำเนินกำรดังนี้
2.1) จัดส่งเอกสำรไปยังมหำวิทยำลัย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
(1) แผ่นบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จัดทำเป็นไฟล์สกุล .pdf)
(2) ใบอนุญำตเผยแพร่ผลงำนวิจัย
(3) แบบสรุปค่ำใช้จ่ำยเงินทั้งหมดของโครงกำรวิจัย (แบบวิจัย 5/รำยได้)
2.2) upload เอกสำรรำยงำนกำรวิจัยฉบั บ สมบู รณ์ (ท ำเป็ น เอกสำร 1 ไฟล์ ) และ
บทคัดย่อ (ไทย-อังกฤษ 1 ไฟล์) ปิดโครงกำรในระบบ PRPM
2.3) จั ด ส่ง ผลงานวิจัยลั กษณะอื่น ๆ อย่างใดอย่ างหนึ่ ง ภำยใน 1 ปี ห ลั งสิ้ นสุ ด
ระยะเวลำกำรวิ จั ย ตำมสั ญ ญ ำรั บ ทุ น หรื อ ภำยใน 1 ปี ห ลั ง สิ้ น สุ ด ระยะเวลำกำรวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
ให้ขยำยจำกมหำวิทยำลัย จำนวน 1 ชุด (กรณีผลงำนวิจัยยังไม่รวมอยู่ในรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์) ดังนี้
มูลค่าทุน
ผลงานที่ส่ง
โครงการวิจัยสายวิทยาศาสตร์
โครงการวิจัยสายสังคมศาสตร์
ประเภทที่ 1 โครงกำรละ สำเนำพิมพ์ (reprint) ของผลงำนตีพิมพ์ สำเนำพิมพ์ (reprint) ของผลงำนตีพิมพ์
ไม่เกิน 200,000 บำท
ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน Scopus หรือ ในวำรสำรวิชำกำร
เอกสำรกำรยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อย่ำง ที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุม่ 1 กลุ่ม 2
น้อย 1 ชิ้น
หรือ เอกสำรกำรยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร
อย่ำงน้อย 1 ชิ้น
ประเภทที่ 2 โครงกำรละ สำเนำพิมพ์ (reprint) ของผลงำนตีพิมพ์ สำเนำพิมพ์ (reprint) ของผลงำนตีพิมพ์
ไม่เกิน 400,000 บำท
ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน ISI หรือ ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน Scopus หรือ
เอกสำรกำรยื่นขอจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย เอกสำรกำรยื่นขอจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย
1 ชิ้น
1 ชิ้น

-59. กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยทั้งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือกำรเผยแพร่ในลักษณะอื่น ขอให้ระบุ
ในกิตติกรรมประกำศหรือที่หนึ่ งที่ใดในกำรจัดพิมพ์ตำมควำมเหมำะสมด้วยว่ำ "ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สัญญำเลขที่………......……."
10. มหำวิทยำลัยอำจจะให้ผู้รับทุนเข้ำร่วมเสนอผลกำรวิจัยทั้งรำยงำนก้ำวหน้ำกำรวิจัยและรำยงำน
กำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ในกำรประชุมสัมมนำของมหำวิทยำลัย
11. การจ่ายเงินทุนสนับสนุน เบิกจ่ำยให้ผู้รับทุน โดยแบ่งจ่ำยเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดแรก จำนวนไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับ หลังจำกได้ลงนำมในสัญญำ
รับทุนเรียบร้อยแล้ว
งวดที่สอง จำนวนไม่เกิน 40 % ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับ เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง
1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัย พร้อม upload เอกสำรในระบบ PRPM และ
มหำวิทยำลัยเห็นชอบแล้ว
2) รำยงำนแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเงินทุนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
งวดแรก (แบบวิจัย 5)
งวดสุดท้าย จำนวนเงินทุนสนับสนุนส่วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อผู้รับทุนได้ upload
เอกสำรที่มหำวิทยำลัยกำหนดในระบบ PRPM และจัดส่งเอกสำร ดังนี้
1) รำยงำนผลกำรวิจัย ตำมข้อ 8.2 และมหำวิทยำลัยเห็นชอบแล้ว
2) รำยงำนแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเงินทุนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
ทั้งหมด (แบบวิจัย 5) ทั้งนี้ ให้นักวิจัยเป็นผู้เก็บหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยเงินทุนวิจัย
และพร้อมที่จะให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกโอกำส
12. แนวป ฏิ บั ติ อื่ น ๆ ที่ ไม่ ไ ด้ ก ำหน ดไว้ ใ น ประกำศทุ น ฉบั บ นี้ ให้ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต ำมป ระกำศ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกเงินรำยได้สำนักงำนอธิกำรบดี
วิทยำเขตหำดใหญ่ และรำยได้ส่วนกลำง มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประกำศ ณ วันที่ 22 กันยำยน 2547 /
ประกำศฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมำณ 2562 / สัญญำรับทุนฯ / ระเบียบฯ /
ประกำศฯ / แนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
13. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดจำกผลกำรค้นคว้ำวิจัย
โดยใช้เงินทุนตำมประกำศฯ นี้ ทั้งนี้ ยกเว้นกำรตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ
14. กรณีที่มีปัญหำข้อสงสัยเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ มหำวิทยำลัยจะเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ผู้สนใจสำมำรถดูประกำศทุนฯ
ได้ทำง
website
http://rdo.psu.ac.th/ (หัวข้อ ทุน/รำงวัลวิจัย เลือก ทุนวิจัยภำยใน เลือก งบประมำณเงินรำยได้)
ประกำศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)
สุนทร วงษ์ศิริ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ)
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
สำเนำถูกต้อง
(นำงปิยะภรณ์ รุยอ่อน)
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร

ปิยะภรณ์/พิมพ์
สุภำพ/ทำน

:

