(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประเภทโครงกำรวิจัยสถำบัน ประจำปีงบประมำณ 2562
------------------------------มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถาบันโดยมีรายละเอียด
ของทุน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของทุน
1.1 สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีการทาวิจัยสถาบัน โดย กำรวิจัยสถำบัน
หมายถึง กำรดำเนินกำรเพื่อมุ่งศึกษำหำคำตอบที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดยกำรรวบรวม
ข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วข้ องทั้ งจำกภำยในและภำยนอกสถำบั น ด้ ว ยกระบวนกำรที่ เชื่ อ ถื อ ได้ และน ำข้ อ มู ล มำท ำ
กำรวิเครำะห์ แปลผล ให้เป็นสำรสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจ แก้ปัญหำหรือเพื่อกำรวำงแผน
พัฒนำองค์กร ตลอดจนเพื่อพัฒนำระบบงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1.2 น าผลการวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการหรือพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 เป็นบุคลากรสังกัดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรณีผู้ขอทุนเป็นพนักงาน และ ระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของ
โครงการวิจัย ขอให้คณะ/หน่วยงานแนบเอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย
2.2 ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย หรือ ผลผลิตของโครงการวิจัย/ทุน ที่ได้รั บ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2.3 ไม่ อ ยู่ ในระหว่างลาศึ ก ษาต่ อ / ฝึ กอบรม หรือ อื่น ๆ ที่ มี ระยะเวลา 6 เดื อนขึ้ น ไป
2.4 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ไม่มีประสบการณ์ในการวิจัยมาก่อน ควรจะมีผู้มีประสบการณ์
ร่วมในโครงการ หรือ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการวิจัยที่มีประสบการณ์ในการวิจัย หมายถึง
1) ผู้ที่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยมาก่อน หรือ
2) ผู้ที่เคยทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ประเภทของทุนและลักษณะของโครงกำรที่ให้ควำมสนับสนุน ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย
3 ประเภท คือ
3.1 ประเภทกำหนดหัวข้อ สนับสนุนโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
3.1.1 เป็นการศึกษาวิจัยตามหัวข้อที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ
3.1.2 ขอบเขตของโครงการจะต้องครอบคลุม อย่างน้อย 1 วิทยาเขต
3.1.3 หากเป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ด าเนิ น การร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน ตั้ ง แต่ 2
วิทยาเขตขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.2 ประเภททั่วไป สนับสนุนโครงการวิจัยอื่น ๆ ตามความสนใจของผู้ขอรับทุน
3.3 ประเภทต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิม

-24. มูลค่ำทุนและระยะเวลำโครงกำร
4.1 งบประมำณดำเนินกำร
4.1.1 ประเภทกำหนดหัวข้อ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท
4.1.2 ประเภททั่วไป สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท
4.1.3 ประเภทต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิม สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท
ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความจาเป็นและเหมาะสม งบประมาณแต่ละ
รายการให้ตั้งไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2 งบประมำณค่ ำ ตอบแทนที่ ป รึ ก ษำโครงกำร จ านวนไม่ เกิน 5,000 บาท โดยที่
ปรึกษาโครงการ (advisor) ควรมีบทบาทในการให้คาแนะนา ชี้แนะ หรือแก้ปัญหาต่างๆ แก่นักวิจัย ทั้งนี้นักวิจัย
ควรจะได้ปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นการเขียนโครงการ การตั้งงบประมาณโครงการและอื่นๆ
และมหาวิทยาลัยอาจจะขอให้ที่ปรึกษาโครงการช่วยให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการ หรือ
รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการเป็นระยะๆ หรืออาจจัดให้มีการประชุมพบปะ
ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาโครงการกับมหาวิทยาลัยก็ได้
4.3 ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 ปี
5. กำรสมัครขอรับทุน
5.1 กรอกข้อมูลโครงกำรวิจัย พร้อม upload ข้อเสนอโครงกำรวิจัย ในระบบบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM)
5.2 จัดส่งโครงกำรวิจัยเป็นเอกสำร
ผู้เสนอขอรับทุนจัดทารายละเอียดตาม แบบวิจัย 1/วิจัยสถาบัน เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวทั้งโครงการ จานวน 5 ชุด ส่งผ่านคณะ / หน่วยงาน / วิทยาเขต ไปยังสานักวิจัย
และพัฒนา
อนึ่ ง นั กวิจั ย อาจต้อ งจั ดส่ งข้ อเสนอโครงการวิจั ยไปยั งมหาวิท ยาลั ย เพิ่ ม เติ ม กรณี
มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เช่น ต้องนาเสนอโครงการพิจารณาในที่ประชุม เป็นต้น
5.3 กำหนดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัย
เปิ ด รั บ ข้ อ เสนอโครงกำรวิ จั ย ตลอดปี และส าหรั บ โครงการวิ จั ย ที่ จั ด สรรใน
ปีงบประมาณที่เสนอขอไม่ทัน จะนาไปจัดสรรในปีถัดไป
5.4 มหำวิทยำลัยขอปฏิเสธที่จะนำโครงกำรวิจัยเข้ำพิจำรณำจัดสรรทุนสนับสนุนและ
ขอส่งเอกสำรคืน กรณี
- เสนอขอรับทุนสูงกว่ามูลค่าทุนที่กาหนด
- ส่งเอกสารและกรอกข้อมูลในระบบ PRPM ไม่ครบ
- ผู้เสนอขอรับทุนค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย หรือ ผลผลิตของโครงการวิจัย
/ทุน ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
6. กำรพิจำรณำจัดสรรทุน
มหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการวิจัยโดยใช้แบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัย
กาหนดขึ้น (แบบวิจัย 9/วิจัยสถาบัน_62)
7. กำรรับทุน
เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องทาสัญญากับมหาวิทยาลัย

-38. กำรรำยงำนผลกำรวิจัย ผู้รับทุนจัดส่งรายงานผลการวิจัยดังต่อไปนี้
8.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัย จานวน 1 ชุด ทุก 6 เดือนนับจากวันทาสัญญา พร้อม
upload รายงานความก้าวหน้าในระบบ PRPM
8.2 รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ การ upload เอกสารปิดโครงการในระบบ PRPM
1) upload รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ฉบับร่าง” ในระบบ PRPM พร้อมส่งเอสาร
จานวน 1 ชุด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดทารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบ
ที่กาหนด
2) เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบ รายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ “ฉบั บ ร่ า ง” แล้ ว
ให้ดาเนินการดังนี้
2.1) จัดส่งเอกสาร จานวนอย่างละ 1 ชุด ไปยังมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
(1) แผ่นบันทึกข้อมูล รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ขอให้จัดทาข้อมูลเป็น
สกุล .pdf)
(2) ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย
(3) แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพในการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ถ้ามี)
(4) แบบสรุปค่าใช้จ่ายเงินทั้งหมดของโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)
2.2) upload รายงานการวิจั ย ฉบั บ สมบู รณ์ (ท าเป็ น ไฟล์ เอกสาร 1 ไฟล์ ) และ
บทคัดย่อ (ไทย-อังกฤษ) ปิดโครงการในระบบ PRPM
9. การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือการเผยแพร่ในลักษณะอื่น ขอให้
ระบุในกิตติกรรมประกาศหรือที่หนึ่งที่ใดในการจัดพิมพ์ตามความเหมาะสมด้วยว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาเลขที่……………”
10. กำรจ่ำยเงินทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเงินให้นักวิจัย โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด
งวดแรก จานวนไม่เกิน 50% ของงบดาเนินการที่ได้รับ หลังจากได้ลงนามในสัญญารับทุน
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่สอง จานวนไม่เกิน 40 % ของงบดาเนินการที่ได้รับ เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง
1) รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และมหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว
2) รายงานแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
งวดแรก (แบบวิจัย 5)
งวดสุดท้ำย งบดาเนินการส่วนที่เหลือทั้งหมด และงบประมาณค่าตอบแทนที่ปรึกษา
โครงการ เมื่อผู้ รับทุ นได้ ดาเนิน การตามข้อ 8.2 ครบถ้วน และมหาวิทยาลั ย
เห็นชอบแล้ว
11. แนวปฏิ บั ติ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นประกาศทุ น ฉบั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้สานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตหาดใหญ่ และรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2547 /
ประกาศฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ประจาปีงบประมาณ 2562 / สัญญารับทุนฯ
/ ระเบียบฯ / ประกาศฯ / แนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

-412. มหาวิทยาลั ย ฯ ทรงไว้ซึ่งสิ ทธิในทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาที่เกิดจากผลการวิจัยค้น คว้า โดยใช้
เงินทุนตามประกาศฯ นี้ ทั้งนี้ ยกเว้นการพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
13. กรณี ที่ มี ปั ญ หาข้ อสงสั ย เกี่ ยวกับ ประกาศฉบั บ นี้ มหาวิท ยาลั ย จะเป็ น ผู้ วินิจ ฉัยและให้ ถื อ
เป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดูประกาศทุนฯ ได้ทาง website : http://rdo.psu.ac.th/
(หัวข้อ ทุน/รางวัลวิจัย เลือก ทุนวิจัยภายใน เลือก งบประมาณเงินรายได้)
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

สุนทร วงษ์ศิริ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาถูกต้อง
(นางปิยะภรณ์ รุยอ่อน)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

ปิยะภรณ์/พิมพ์
สุภาพ/ทาน

-5หัวข้องำนวิจัยสถำบันที่มหำวิทยำลัยให้ควำมสนับสนุน ประจำปี 2562
(ทุนประเภทกำหนดหัวข้อ)
1.
2.
3.
4.
5.

การจัดการเพื่อแก้ปัญหาน้าอุปโภคและบริโภคในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประเมินความคุ้มค่าของการให้บริการรถไฟฟ้าภายในวิทยาเขตหาดใหญ่
ความต้องการศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คนวัยทางาน) เพื่อการพัฒนางาน
ศึกษาทบทวนโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
การทาวิจัยสถาบันเพื่อการตัดสิน ใจ 5 ด้าน (ด้านนักศึกษา, ด้านหลักสูตร, ด้านอาจารย์, ด้านการเงิน และ
ด้านอาคารสถานที่)
6. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และ แนวทางในการเพิ่มจานวนบัณฑิตศึกษา

