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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
---------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลั ยมหาสารคามได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒ นาองค์กรและ
พัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้พัฒ นาศักยภาพในการทางานวิจัยจากงานประจา อันก่อให้เกิดการพัฒ นาคุณ ภาพงานและการ
ให้ บ ริ การที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตลอดจนสามารถน าไปใช้ ได้จริง อาศั ย อานาจตามพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 11 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
บั ด นี้ คณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
งบประมาณ หมาย
ที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ คณะ/หน่วยงาน
ที่อนุมัติ
เหตุ
1 การพัฒนาตารับยาเจลจากสารสกัดไมยราบ นายศรีอรุณ
แพทยศาสตร์
20,000
ด้วยเอทานอล
โพธิ์เกตุ
2 การประเมินสมรรถนะของเลขานุการ
นางปาณิสษา
เภสัชศาสตร์
20,000
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนาวงศ์
3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลการ
นางสาวเสาวนีย์
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ รัตนะวัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาศาสตร์

4 ศึกษาข้อเสนอแนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุทัย หามนตรี กองการเจ้าหน้าที่
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใน
การพัฒนาระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20,000

20,000 ผ่าน
แบบมี
เงื่อนไข
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ที่
5

6
7

8

9

10

11

12

งบประมาณ หมาย
ที่อนุมัติ
เหตุ
การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ นางสาวกนกวรรณ กองการเจ้าหน้าที่
20,000
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
เชาว์น้อย
มหาสารคาม
ปัญหาทางกฎหมายในการสอบหาข้อเท็จจริง นางสาวฐิติพร
กองการเจ้าหน้าที่
20,000
ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พลสุภาพ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพ นายธีระพันธ์
กองส่งเสริมการ
50,000
ในพืชสกุล Cornukaempferia ใน ประเทศ จาเริญพัฒน์
วิจัยและบริการ
ไทย
วิชาการ
ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านการ
นางมณีรัตน์
กอง
20,000
ฝึกอบรม กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
พรมเทศ
ประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศ
และกิจการ
ต่างประเทศ
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
นายอนันต์ ปินะเต กองบริการ
20,000
การเลือกสมัครในสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
การศึกษา
โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
นางเอื้ออารีย์
สานักวิทยบริการ
20,000
จัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
ปานพิมพ์ใหญ่
มหาสารคาม
การศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสาน
นางนิ่มนวล
สถาบันวิจัยศิลปะ
20,000
จันทรุญ
และวัฒนธรรม
อีสาน
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ สถาบันวิจัยศิลปะ
นายภานุ พรมเทศ สถาบันวิจัยศิลปะ
20,000
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
และวัฒนธรรม
มหาสารคาม
อีสาน
ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

คณะ/หน่วยงาน

ห ม ายเห ตุ ผู้ รั บ ทุ น สาม ารถตรวจสอบ สถาน ะงาน วิ จั ย ได้ ที่ ระบ บ บ ริ ห ารจั ด การงาน วิ จั ย (RMS)
http://rms.msu.ac.th/ติดต่อสอบถาม คุณสุมินทร์ญามาศ 043-754416, ภายใน 1758
1. ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยข้างต้น ดาเนินการทาสัญญารับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 (หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่าน สละสิทธิ์)
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2. ผู้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นงวด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อผู้รับทุน (หัวหน้าโครงการ) ดาเนินการทาสัญญารับทุน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.research.msu.ac.th และส่งเอกสารดังต่อไปนี้
ส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 1. เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสาเนา) ประกอบด้วย
หมายเหตุ โครงการวิจัยใดที่คณะ
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จานวน 3 ชุด
กรรมการฯ ได้เสนอแนะให้แก้ไข
- ใบสาคัญรับเงิน จานวน 3 ชุด
(ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ หรืออื่นๆ) 2. ข้อเสนอโครงการ มมส-บุคลากร-01 จานวน 3 ชุด
ขอให้ท่านดาเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง 3. เอกสาร “สัญญารับทุนฯ” จานวน 3 ฉบับ
งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อได้รับรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่ 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 3 ชุด
- สาเนา “สัญญารับทุนฯ”(หัวหน้าโครงการรับรองสาเนาถูกต้อง) 3 ชุด
3. แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
3 ชุด พร้อมแนบหลักฐาน
4. บทความเชิงข่าว MSU Research Digest (ไฟล์ PDF, WORD)
งวดที่ 3 ร้ อยละ 10 ของทุ น ที่ ได้ รับ : เมื่ อส่ งเอกสารหลั ก ฐานการตีพิ ม พ์ เผยแพร่ผ ลงานวิจัย ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเทียบเท่า
1. เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสาเนา) ประกอบด้วย
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จานวน 3 ชุด
ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559
- ใบสาคัญรับเงิน จานวน 3 ชุด
2. บทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งใบตอบรับการตีพิมพ์
จานวน 3 ชุด
3. สาเนา “สัญญารับทุนฯ”(หัวหน้าโครงการรับรองสาเนาถูกต้อง) 3 ชุด
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3. ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งกาหนดจัดขึ้นทุกปี ในลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใดดังต่อไปนี้
3.1) เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย (บรรยาย และ/หรือโปสเตอร์) หรือ
3.2) เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ โดยขอยกเว้นนาเสนอผลงานวิจัย เนื่องจากได้นาผลงานวิจัยนั้น
ไปน าเสนอในที่ป ระชุมทางวิชาการอื่น แล้ ว ในกรณีนี้ ผู้รับทุนจะต้องยืนยันการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ในระบบประชุมวิชาการ www.research.msu.ac.th ภายในเดือนสิงหาคม 2559
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะอนุมัติให้สิ้นสุดโครงการก็ต่อเมื่อผู้รับทุนได้ดาเนินการตามข้ อ 2 และ 3
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.กรณีขอขยายเวลาการส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เบิกงวดที่ 2 (30%) ผู้รับทุนสามารถทาบันทึก
ข้อความขอขยายเวลาในการส่งเบิกได้ โดยผู้รับทุนต้องระบุปัญหา และเหตุผลที่ส่งล่าช้าด้วย คือหลังจากกันยายน
2559 รอบที่ 1 ขยายเวลาได้ถึง 31 ธันวาคม 2559 รอบที่ 2 ขยายเวลาได้ถึง 31 มีนาคม 2560 หลังจากนั้น
ผู้รับทุนจะไม่สามารถเบิกงวดที่ 2 (30%) ได้
6. หากผู้รับทุนไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนใน
งวดถัดไป และจะต้องชดใช้เงินในงวดที่ได้รับไปแล้วคืนแก่มหาวิทยาลัย
7. ผู้รับทุนต้องดาเนินการตามขั้นตอนในปฏิทินการดาเนินงานวิจัยที่กาหนดให้อย่างเคร่งครัด
8. เมื่อหัวหน้าโครงการได้ทาสัญญารับทุนแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ และให้ยกเลิกสัญญา
รับทุนนั้นทันที โดยหัวหน้าโครงการต้องคืนทุนส่วนที่รับไปให้กับมหาวิทยาลัย
9. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการงานสร้างสรรค์หรืองบประมาณใดๆ จะต้องเสนอเรื่องเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับดูแลงานวิจัย ก่อนที่จะดาเนินงานต่อไป
10. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดาเนินการส่งเอกสาร “ขอสละสิทธิ์
รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังกองส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

