(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง เงินทุนส่งเสริมศักยภำพกำรทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นกลำง (สกว.) ประจำปีงบประมำณ 2562
---------------------มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย จึงได้จัดสรร
งบประมาณเป็นเงินทุนส่งเสริมศักยภาพการทาวิจัยของนักวิจัยรุ่นกลางขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนั บสนุน นักวิจัย รุ่นกลางให้ ทางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒ นาข้อเสนอโครงการวิจัย
ขอรับ ทุน จากส านั กงานกองทุน สนั บ สนุ น การวิจัย (สกว.) เช่น ทุนวิจัยองค์ ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้ นฐานต่อการพัฒ นา
(วุฒิ เมธีวิจัย สกว.), ทุน พัฒ นานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.), ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลาง
ในสถาบันอุดมศึกษา (สกว. ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)
12 ส่งเสริมการเป็นนักวิจัยอาชีพที่มีผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
2.1 เป็นข้าราชการหรือพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตาแหน่งอาจารย์
กรณีผู้ขอทุนเป็นพนักงาน และ ระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของโครงการ
ขอให้คณะ/หน่วยงานรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมเอกสารการขอทุนด้วย
2.2 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ
2.3 เป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา (นับจากวันประกาศทุน) โดยเป็นเจ้าของบทความชื่อแรก (First author) หรือ เป็นนักวิจัยผู้รับหน้าที่ติดต่อ
(Corresponding author) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ทั้งนี้ ผลงานตีพิมพ์ทั้ง 2 เรื่อง ต้องไม่ใช่ผลงานจากการทาวิทยานิพนธ์
ของผู้ขอทุน
- ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
และ มีค่า impact factor
- ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS
2.4 ไม่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีเวลาทาวิจัย
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาราชการ
2.5 ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย หรือ ผลผลิตของโครงการวิจัย/ทุน ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
3. มูลค่ำเงินทุนฯ
ทุน ละ 10,000 บาท (สนั บ สนุน เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ เสนอโครงการแบบบรรยายต่อ
สกว.) ทั้งนี้ เงินทุนนี้ไม่ถือเป็นทุนอุดหนุนโครงกำรวิจัย

-24. กำรสมัครขอรับเงินทุนฯ และ กำรปิดกำรรับเงินทุนฯ
4.1 โครงการวิ จั ย ที่ ข อรั บ เงิ น ทุ น ฯ จะต้ อ งเป็ น โครงการ วิ จั ย ที่ ยื่ น ขอรั บ ทุ น จาก สกว.
ในปีงบประมาณเดียวกัน
4.2 กรอกข้อมูลการขอเงินทุนฯ พร้อม upload เอกสารการขอเงินทุนฯ ในระบบบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM)
4.3 ส่งเอกสารต่อไปนี้ จานวน 1 ชุด ผ่านคณะ/หน่วยงานไปยังสานักวิจัยและพัฒนา
4.3.1 กำรยื่นเสนอขอเงินทุนฯ
(1) ข้อมูลที่เป็น PDF ไฟล์ที่ส่งไป สกว. ประกอบด้วย
- แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อ และข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ได้รับการลงนามจากสถาบันต้นสังกัด โดยให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)
- หน้าแรกของ reprint ที่เป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติภายใน
5 ปีที่ผ่านมา
(2) หลักฐานการยื่นเสนอขอรับทุนผ่านระบบ online จาก สกว.
(3) หลักฐานการเชิญไปนาเสนอแบบบรรยายต่อ สกว.
(4) คารับ รองของคณะ/หน่วยงานในการติดตามผลงาน (กรณี ผู้ขอทุนเป็นพนักงาน
และ ระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของโครงการ)
4.3.2 กำรปิดกำรรับเงินทุนฯ
(1) กรณี ได้ รั บทุ น จำก สกว. ให้ จัดส่ งส าเนาหนังสื อแจ้งอนุ มัติทุ นจาก สกว. พร้อ ม
สรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนฯ ทั้งหมด (ตามแบบวิจัย 5/รายได้)
(2) กรณีไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก สกว. ให้จัดส่งผลการพิจารณาโครงการวิจัยพร้อม
เหตุผลทางวิชาการ และ สรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนฯ งวดแรก (ตามแบบวิจัย 5/รายได้)
5. กำหนดกำรสมัครขอรับเงินทุนฯ
เปิดรับตลอดปี
6. ผลผลิตจำกกำรรับเงินทุนฯ
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว.
7. กำรจ่ำยเงินสนับสนุน และกำรใช้จ่ำยเงินทุนฯ
7.1 จ่ายเงินทุน 2 งวด ดังนี้
งวดแรก ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของเงินทุนที่ได้รับ หลั งจากมหาวิทยาลั ยได้รับเอกสารตามข้อ
4.3.1 เรียบร้อยแล้ว
งวดสุดท้ำย ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินทุนที่ได้รับ หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารตามข้อ
4.3.2 เรียบร้อยแล้ว พร้อม upload เอกสารการรับทุนในระบบ PRPM เพื่อปิดการรับเงินทุนฯ
7.2 ใช้จ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน โดยผู้รับทุนเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายไว้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ

-38. กรณีมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
จึ งป ร ะ ก า ศ ให้ ท ร า บ โด ย ทั่ ว กั น ผู้ ส น ใจ ส า ม า ร ถ ดู ป ร ะ ก า ศ ทุ น ฯ ได้ ท า ง 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
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