ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนเพื่อผลิตงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์
งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-------------------------------ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได้ ป ระกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ทุ น อุ ด หนุ น เพื่ อ ผลิ ต งานสร้า งสรรค์ /
สิ่งประดิษฐ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ขององค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินขององค์ประกอบที่ 4 การวิจัย บรรลุเป้าหมาย และเพื่อ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
อาศัยตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และสอดคล้องกับระเบียบ
มหาวิทยาลั ยมหาสารคามว่าด้วย การบริห ารวิจัย พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการ
บริหารวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดาเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จึง
ขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
งบประมาณที่
หมายเหตุ
ที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ คณะ/หน่วยงาน
อนุมัติ (บาท)
1 การประกอบสร้าง
รองศาสตราจารย์ ศิลปกรรมศาสตร์
100,000
ผ่านแบบมี
นาฎยศิลป์ร่วมสมัยแนว ศิริมงคล นาฎยกุล
เงื่อนไข
อีสาน ชุด สาวนาฮาฮอน
ห ม าย เห ตุ ผู้ รั บ ทุ น ส าม ารถ ตรวจสอ บ ส ถาน ะงาน วิ จั ย ได้ ที่ ระบ บ บ ริ ห ารจั ด ก ารงาน วิ จั ย (RMS)
http://rms.msu.ac.th/ ติดต่อสอบถาม คุณวราภรณ์ 043-754416, ภายใน 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
1. เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสาเนา) ประกอบด้วย
ส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จานวน 3 ชุด
หมายเหตุ โครงการวิจัยใดที่คณะกรรมการฯ ได้
- ใบสาคัญรับเงิน จานวน 3 ชุด
เสนอแนะให้แก้ไข (ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ 2. ข้อเสนอโครงการ มมส-สร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์-01 จานวน 3 ชุด
หรืออื่นๆ) ขอให้ท่านดาเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง 3. เอกสาร “สัญญารับทุนฯ” จานวน 3 ฉบับ
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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”(หัวหน้าโครงการรับรองสาเนาถูกต้อง) 3 ชุด
3.แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ 3 ชุด
พร้อมแนบหลักฐาน
4.บทความเชิงข่าว MSU Research Digest (ไฟล์ PDF, WORD)
งวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อส่งเอกสารหลักฐานผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์
ตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย
1) เอกสารหลักฐานที่แสดงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญ ญา โดยผู้
สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ส ามารถยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ได้ที่กรมทรัพย์สิ นทาง
ปัญญา จานวน 2 ชุด หรือ
2) หลักฐานที่แสดงถึงผลงาน/ชิ้นงานสร้างสรรค์นั้นๆ ได้รับการพิจารณาและรับรองคุณ ภาพให้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ หรือตาราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสานักพิมพ์ที่มีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อน
การตีพิมพ์ จานวน 2 ชุด หรือ
3) หลักฐานที่แสดงถึงผลงาน/ชิ้นงานของงานสร้างสรรค์นั้น สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือได้รับการรับรองคุณภาพและสามารถเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จานวน 2 ชุด
หรือ
4) หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงผลงาน/ชิ้นงานของงานสร้างสรรค์ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากสถาบัน/
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ ซึ่งหมายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีอานาจถูกต้องตามกฎหมาย และมีกระบวนการประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพ
ผลงานวิ ช าการ โดยเป็ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด พิ ม พ์ ผ ลงานทางวิ ช าการที่ มี ก ระบวนการพิ จ ารณาต้ น ฉบั บ จาก
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ห รื อ พิ ช ญพิ จ ารณ์ (Peer Review) ซึ่ งเป็ น ที่ ย อมรับ ว่ า มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนการตีพิมพ์ จานวน 2 ชุด
- ตัวอย่างผลงานที่สามารถขอจดลิขสิทธิ์ และ/หรือได้รับรองคุณภาพ เช่น หนังสือ ตารา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผลการประดิษฐ์คิดค้นทางนาฏกรรม (ท่ารา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเป็นผลจากการศึกษา/ข้อ
ค้นพบทางวิชาการ เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัยได้ที่ www.research.msu.ac.th และส่งเอกสารดังต่อไปนี้
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1.เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสาเนา) ประกอบด้วย
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จานวน 3 ชุด
ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 - ใบสาคัญรับเงิน จานวน 3 ชุด
2.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลงาน (ตามหลักเกณฑ์) จานวน 3 ชุด
3.สาเนา “สัญญารับทุนฯ”(หัวหน้าโครงการรับรองสาเนาถูกต้อง) 3 ชุด
3. ผู้รับทุน ต้องเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งกาหนดจัดขึ้นทุกปี ในลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใดดังต่อไปนี้
3.1) เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย (บรรยาย และ/หรือโปสเตอร์) หรือ
3.2) เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ โดยขอยกเว้นนาเสนอผลงานวิจัย เนื่องจากได้นาผลงานวิจัยนั้นไป
น าเสนอในที่ ป ระชุ ม ทางวิช าการอื่ น แล้ ว ในกรณี นี้ ผู้ รั บ ทุ น จะต้ อ งยื น ยั น การเข้ าร่ ว มงานประชุ ม วิช าการของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ลงทะเบียนในระบบประชุมวิชาการ www.research.msu.ac.th ภายในเดือนสิงหาคม 2559
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะอนุมัติให้สิ้นสุดโครงการก็ต่อเมื่อผู้รับทุนได้ดาเนินการตามข้อ 2 และ 3
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.กรณี ขอขยายเวลาการส่ งรู ป เล่ มรายงานฉบับ สมบู รณ์ เบิ กงวดที่ 2 (30%) ผู้ รับทุ นสามารถท าบั นทึ ก
ข้อความขอขยายเวลาในการส่งเบิกได้ โดยผู้รับทุนต้องระบุปัญหา และเหตุผลที่ส่งล่าช้าด้วย คือหลังจากกันยายน
2559 รอบที่ 1 ขยายเวลาได้ถึง 31 ธันวาคม 2559 รอบที่ 2 ขยายเวลาได้ถึง 31 มีนาคม 2560 หลังจากนั้นผู้รับ
ทุนจะไม่สามารถเบิกงวดที่ 2 (30%) ได้
6. หากผู้รับทุนไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่มี สิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนใน
งวดถัดไป และจะต้องชดใช้เงินในงวดที่ได้รับไปแล้วคืนแก่มหาวิทยาลัย
7. ผู้รับทุนต้องดาเนินการตามขั้นตอนในปฏิทินการดาเนินงานวิจัยที่กาหนดให้อย่างเคร่งครัด
8. การเปลี่ ย นแปลงรายละเอียดของโครงการวิจัยหรืองบประมาณใดๆ จะต้ องเสนอเรื่ องเพื่ อขอความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับดูแลงานวิจัย ก่อนที่จะดาเนินงานต่อไป
9. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดาเนินการส่งเอกสาร “ขอสละสิทธิ์ไม่
รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังกองส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

