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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-------------------------------ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได้ ป ระกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ทุ น อุ ด หนุ น การวิจั ย ส าหรับ นิ สิ ต ระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได้ ท าวิ จั ย เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ใน
วารสารวิช าการที่มีคุณ ภาพอัน จะนาไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอานาจตามความในมาตราที่ 11 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย
พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดาเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จึง
ขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการ

1 การเตรียมและศึกษา
ลักษณะเฉพาะของเอปไซลอนแคโพรแล็กโทนโอลิโกเมอร์ที่มี
ศักยภาพใช้เป็นพลาสติไซเซอร์
สาหรับฟิล์มพลาสติกชีวภาพพอ
ลิแล็กติกแอซิด
2 อนุภาคไมโครของพอลิ(ดี,แอลแล็กไทด์-โค-แอล-แล็กไทด์-โคไกลโคไลด์)เตรียมด้วยเทคนิค
การระเหยตัวทาละลายของ
อิมัลชันแบบน้ามันในน้าสาหรับ
นาส่งยาแบบควบคุมการ
ปลดปล่อย
3 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช
โคลงเคลงยวน (Melastoma
saigonense (Kuntze) Merr.)

หัวหน้าโครงการ

นิสิตผู้ร่วมวิจัย

คณะ/
หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์

งบประมาณที่
อนุมัติ(บาท)
30,000.-

รองศาสตราจารย์
ดร.ยอดธง ใบมาก

นายธนนชาติ
อิ่มสมบัติ

รองศาสตราจารย์
ดร.ยอดธง ใบมาก

นางสาวนวลใจ
โคตรแสง

วิทยาศาสตร์

30,000.-

อาจารย์ ดร.สุจินต์
อังกุราวิรุทธ์

นางสาวนัทธมน วิทยาศาสตร์
ประจุดทะศรี

30,000.-

หมาย
เหตุ
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ที่
4

5

6

7

8
9

คณะ/
หน่วยงาน
การสร้างสารไซเดอร์โรฟอร์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอรพรรณ วิทยาศาสตร์
แบคทีเรีย Pseudomonas
ดร.วรนันต์ นาคบรรพต มีสูงเนิน
aeruginosa PDMZnCd 2003
ภายใต้การกระตุ้นด้วยสังกะสี
และแคดเมียมและการนาไปใช้
ส่งเสริมการสะสมสังกะสีและ
แคดเมียมในต้นดาวเรือง
(Tagetes electa L.)
การคัดแยกและศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาว
วิทยาศาสตร์
คุณลักษณะของแบคทีเรียเอน ดร.วรนันต์ นาคบรรพต ลดาวรรณ์
โดไฟต์จากต้นแห้วกระต่ายที่
รัตนพลแสน
เจริญในพื้นที่ปนเปื้อนโลหะ
สังกะสีและแคดเมียม เพื่อการ
ส่งเสริมการเจริญของพืชภายใต้
สภาวะความเครียดจากโลหะ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ นางสาว
สถาบันวิจัย
และการเก็บรักษาในหลอดแก้ว ถนนแก้ว
ศิวพร หอมหวล วลัยรุกขเวช
ของกล้วยไม้สิงโตช่อทอง
(Bulbophyllum reclusum
Seidenf.) : กล้วยไม้ใกล้สูญ
พันธุ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
ประเทศไทย
การศึกษาโครโมโซมของพืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาว
สถาบันวิจัย
สกุลขิง Zingiber ในภาค
ดร.สุรพล แสนสุข
กรรณทิวา
วลัยรุกขเวช
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
แสนพรม
ประเทศไทย
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวระพีพร สถาบันวิจัย
เผ่าผู้ไทยในจังหวัดนครพนม
ดร.สุรพล แสนสุข
พลเหี้ยมหาญ วลัยรุกขเวช
การพัฒนาความมั่นคงทาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวอรสา แพทยศาสตร์
อาหารของครัวเรือนในชุมชน ดร.พิศมัย หอมจาปา โนนทอง
ชนบทไทย
ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

นิสิตผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณที่
อนุมัติ(บาท)
30,000.-

30,000.-

30,000.-

30,000.-

30,000.30,000.-

หมาย
เหตุ

-3-

ห ม าย เห ตุ ผู้ รั บ ทุ น ส าม ารถ ต รวจ สอ บ ส ถ าน ะงาน วิ จั ย ได้ ที่ ระบ บ บ ริ ห ารจั ด การงาน วิ จั ย (RMS)
http://rms.msu.ac.th/ ติดต่อสอบถาม คุณวราภรณ์ 043-754416, เบอร์ภายใน 1755
1. ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยข้างต้น ดาเนินการทาสัญญารับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 (หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่าน สละสิทธิ์)
2. ผู้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นงวด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อผู้รับทุน (หัวหน้าโครงการ) ดาเนินการทาสัญญารับทุน ดาวน์
โหลดเอกสารได้ที่ www.research.msu.ac.th และส่งเอกสารดังต่อไปนี้
ส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558
1. เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสาเนา) ประกอบด้วย
หมายเหตุ โครงการวิจัยใดที่คณะกรรมการฯ ได้
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จานวน 3 ชุด
เสนอแนะให้แก้ไข (ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ - ใบสาคัญรับเงิน จานวน 3 ชุด
หรืออื่นๆ) ขอให้ท่านดาเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง 2. ข้อเสนอโครงการ มมส-โท-01 จานวน 3 ชุด
3. เอกสาร “สัญญารับทุนฯ” จานวน 3 ฉบับ
งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อได้รับรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสารได้
ที่ www.research.msu.ac.th และส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เล่มสีฟ้า) จานวน 1 เล่ม + CD
จานวน 1 แผ่น
2. เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสาเนา) ประกอบด้วย
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จานวน 3 ชุด
ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
- ใบสาคัญรับเงิน จานวน 3 ชุด
- สาเนาหน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ + สาเนาบทคัดย่อ จานวน 3 ชุด
- สาเนา “สัญญารับทุนฯ”(รับรองสาเนาถูกต้อง) 3 ชุด
3.แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ 3 ชุด
พร้อมแนบหลักฐาน
4.บทความเชิงข่าว MSU Research Digest (ไฟล์ PDF, WORD)
งวดที่ 3 ร้ อ ยละ 10 ของทุ น ที่ ไ ด้ รั บ : เมื่ อ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานการตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือเทียบเท่า
1. เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสาเนา) ประกอบด้วย
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จานวน 3 ชุด
ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.25690
- ใบสาคัญรับเงิน จานวน 3 ชุด
2. บทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือเทียบเท่า
พร้อมทั้งใบตอบรับการตีพิมพ์ จานวน 3 ชุด
3. สาเนา “สัญญารับทุนฯ”(หัวหน้าโครงการรับรองสาเนาถูกต้อง) 3 ชุด
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3.นิสิตผู้ช่วยวิจัยต้องเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งกาหนดจัดขึ้นทุกปี ในลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใดดังต่อไปนี้
3.1) เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย (บรรยาย และ/หรือโปสเตอร์) หรือ
3.2) เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ โดยขอยกเว้นนาเสนอผลงานวิจัย เนื่องจากได้นาผลงานวิจัยนั้นไป
น าเสนอในที่ ป ระชุ ม ทางวิ ช าการอื่ น แล้ ว ในกรณี นี้ ผู้ รั บ ทุ น จะต้ อ งยื น ยั น การเข้ า ร่ว มงานประชุ ม วิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ลงทะเบียนในระบบประชุมวิชาการ www.research.msu.ac.th ภายในเดือน สิงหาคม 2559
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะอนุมัติให้สิ้นสุดโครงการก็ต่อเมื่อผู้รับทุนได้ดาเนินการตามข้อ 2 และ 3 เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว
5.กรณี ขอขยายเวลาการส่ งรู ป เล่ มรายงานฉบั บ สมบู รณ์ เบิ กงวดที่ 2 (30%) ผู้ รับ ทุ นสามารถท าบัน ทึ ก
ข้อความขอขยายเวลาในการส่งเบิกได้ โดยผู้รับทุนต้องระบุปัญหา และเหตุผลที่ส่งล่าช้าด้วย คื อหลังจากกันยายน
2559 รอบที่ 1 ขยายเวลาได้ถึง 31 ธันวาคม 2559 รอบที่ 2 ขยายเวลาได้ถึง 31 มีนาคม 2560 หลังจากนั้นผู้รับ
ทุนจะไม่สามารถเบิกงวดที่ 2 (30%) ได้
6. หากอาจารย์ในฐานะผู้รับทุนและนิสิตในฐานะผู้ช่วยวิจัยไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาข้อใด
ข้อหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในงวดถัดไป และจะต้องชดใช้เงินในงวดที่ได้รับไปแล้วคืนแก่มหาวิทยาลัย
7. ผู้รับทุนต้องดาเนินการตามขั้นตอนในปฏิทินการดาเนินงานวิจัยที่กาหนดให้อย่างเคร่งครัด
8. การเปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดของโครงการวิจัยหรืองบประมาณใดๆ จะต้องเสนอเรื่อ งเพื่ อขอความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับดูแลงานวิจัย ก่อนที่จะดาเนินงานต่อไป
9. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดาเนินการส่งเอกสาร “ขอสละสิทธิ์รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังกองส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

