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ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ 2560
...............................................................
ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของ
สถาบันการพลศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560 ในการส่ง เสริมและสนับสนุนการทาวิจัยของบุคลากร
ในวิทยาเขตอุดรธานี ทั้งประเภทการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเพื่อพัฒนา รวมทั้งงานวิจัยสถาบัน
จึง ประกาศรับสมั ครผู้ข อรับทุ น และกาหนดหลัก เกณฑ์ สนับสนุนทุน อุดหนุ นวิจัย ของสถาบัน การพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
1.1 ผู้ เ สนอขอรั บ ทุ น ต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด สถาบั น
การพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
1.2 ต้องเป็นผู้ ไม่มีภาระผูกพัน และติดค้างการส่ง ผลงานวิจัย สาหรับโครงการวิจัย ที่
สิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินการวิจัยแล้ว
1.3 ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาเต็มเวลาราชการ รวมถึงการลาไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการทั้งในและต่างประเทศ
2. ประเภทของโครงการวิจัยและการจัดสรรทุน
2.1 ประเภทของโครงการวิจัย
2.1.1 โครงการวิจัยประเภททั่วไป ได้แก่
- โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ของตนเอง
- โครงการวิจัยที่นามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
- โครงการวิจัยที่เน้นพื้นที่ (area-based research) เช่น การวิจัย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2.1.2 โครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
- ประเภทสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ มี ลัก ษณะเป็น สิ่ง ที่ สร้ า งขึ้ น ใหม่ โดยไม่ เคยมีข อง
แบบเดิมอยู่ก่อน หรือมีของเดิมอยู่ก่อน แต่สิ่ง ที่สร้างขึ้นใหม่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ หรือ ดัดแปลง
ของที่มีอยู่เดิมให้มีสมรรถนะดีขึ้น
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- งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มี
ความเป็น นวัต กรรม โดยมีก ารศึ กษาค้ นคว้ าอย่า งเป็ นระบบที่เ หมาะสมตามประเภทของงานศิล ปะซึ่ง มี
แนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่ม ศิลปะของ
อาเซียน
2.1.3 โครงการวิจัยสถาบัน และ การพัฒนาระบบคุณภาพงาน
2.2 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
การให้ เ งิ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จะมี ร ะยะเวลาด าเนิ น งานไม่ เ กิ น 1 ปี โดยมี
การจัดสรร ดังนี้
ชนิดงานวิจัย
งานวิจัยแบบสารวจ
งานวิจัยแบบทดลอง
งานวิจัยแบบ R&D และ Mixed Method

งบประมาณทุนอุดหนุน
ไม่เกิน 20,000 บาท
ไม่เกิน 35,000 บาท
ไม่เกิน 50,000 บาท

3. เงื่อนไขการรับทุน
3.1 ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องทาสัญญารับทุนกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี จานวน 2 ชุด ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการพิจารณาทุน
3.2 การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยทั้งจานวน งบประมาณ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิ จของคณะ
กรรมการบริหารทุนวิจัย ทั้งนี้ผลงานวิจัยจะเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้จัดทาผลงานและสถาบันการพลศึกษา
3.3 ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานั้นๆ จานวน 3 คน โดยจะต้องเป็นบุคลากรภายนอกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
อย่างน้อย 2 คน ในการอ่าน/พิจารณาผลงาน
3.4 การจัดสรรทุนจะให้ผู้เสนอขอรับทุน ปีละ 1 ประเภทของผลงานเท่านั้น
3.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องมอบผลงานให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จานวน ๓
เล่ม พร้อมขอรับงบประมาณที่จัดสรร
4. การพิจารณา
การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่จะได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารทุนวิจัย
5. การจ่ายเงินทุนสนับสนุน
เบิกจ่ายเงินให้นักวิจัยโดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 30 ของจานวนเงินทุนที่ไ ด้รั บทั้ง หมด หลัง จากที่ มี
การลงนามในสัญญารับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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งวดที่ 2 จานวนร้อยละ 40 ของจานวนเงินที่ได้รับทั้ง หมด เมื่อดาเนินการ
บทที่ 1 – 3 แล้วเสร็จพร้อมเครื่องมือวิจัย
งวดที่ 3 จานวนร้อยละ 30 ของจานวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด จ่ายเมื่อได้รับ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ถูกต้องจานวน 3 เล่ม และ CD ข้อมูลงานวิจัย (ไฟล์ PDF) จานวน 3 แผ่น
6. วิธีการและกาหนดการสมัครทุน
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุ นการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2560 จะต้องยื่นแบบ
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการจัดทาผลงานด้านวิจัย งานสร้างสรรค์และสิ่งตีพิมพ์ ตามแบบที่กาหนด โดยขอรับ
ใบสมัครและส่งเอกสาร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ที่งานวิจัย
7. การเผยแพร่ผลงาน
7.1 การนาผลงานวิจัยออกเผยแพร่ จะต้องระบุว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
รายได้ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี”
7.2 สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตอุ ด รธานี มี สิ ท ธิ ที่ จ ะน าผลงานวิ จั ย ที่ รั บ ทุ น
สนับสนุนออกเผยแพร่ตามแต่จะเห็นสมควร
8. กรณีที่ความในประกาศนี้มิไ ด้ระบุไว้ หรือไม่สามารถใช้บัง คับ ให้รองอธิการบดีประจา
วิทยาเขตเป็นผู้วินิจฉัย โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนวิจัยประจาปีงบประมาณ 2560
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอุดรธานี

