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ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวิชาการ ทุนวิจัยพัฒนาวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช มี น โยบายส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ให้ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยทาวิจัยวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเป็นประจาทุกปี สาหรับ
ปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิชาการ ทุนวิจัยพัฒนาวิชาการซึ่ง มี
รายละเอียดในการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของทุน
ทุ น วิ จั ย พั ฒ นาวิ ช าการเป็ น ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การแสวงหาและพั ฒ นาความรู้ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ (1) บทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 และ (2) บูรณาการการวิจัย
กับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย งบประมาณเสนอขอไม่เกิน 150,000 บาท จานวน 14 ทุน
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ พนักงาน
หรื อ ลู ก จ้ า งประจ าของมหาวิ ท ยาลั ย มี อ ายุ ร าชการหรื อ ระยะเวลาจ้ า งงานตามสั ญ ญาจ้ า ง
อย่างน้อย 18 เดือน นับจากวันทาสัญญารับทุน
2.2 หัวหน้าโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
หรือไปทาวิจัยในต่างประเทศ
2.2.2 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน
ฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการอยู่ และ/หรือพิจารณารายงานการวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ
2.2.3 ไม่เ ป็นผู้ มีป ระวัติการยุ ติโครงการวิจัยตาม ข้อ 9 ประกาศมหาวิท ยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีดาเนินการวิจัย พ.ศ. 2559 ย้อนหลัง 1 ปี
2.2.4 เป็นผู้มคี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่รับทุน
2.2.5 ระบุสัดส่วนความรับผิดชอบในการทาวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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2.3 ผูร้ ่วมโครงการวิจัย
2.3.1 ควรเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.3.2 การเสนอชื่อผู้ร่วมโครงการ ให้ระบุสัดส่วนความรับผิดชอบเสนอพร้อมกับการเสนอ
ขอรับทุน
2.3.4 กรณีผู้รว่ มโครงการวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก ขอให้ระบุเหตุผลและความรับผิดชอบด้วย
3. เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
3.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย
3.1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน และชัดเจน
ตามแบบฟอร์ม สวพ.01(ฝปส.) หากข้อเสนอโครงการวิจัยไม่เข้าลักษณะดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
3.1.2 ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องไม่ซ้าซ้อนหรือเหลื่อมกันกับโครงการที่เสนอขอ
จากแหล่งทุนอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือการศึกษา
เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของผูข้ อรับทุน
3.1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอจริยธรรมการวิจัยในคนต้องระบุรายละเอียดขั้นตอน
และหน่วยงานที่จะเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ในวิธีดาเนินการวิจัยให้ชัดเจน
3.1.4 ในกรณีที่ระบุชื่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย ต้องแนบหลักฐานผลการพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
ของที่ปรึกษาโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กาหนด พร้อมทั้งลายมือชื่อของที่ปรึกษาโครงการวิจัยในคารับรอง
ในแบบฟอร์ม สวพ.01 (ฝปส.)
3.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวิจัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559 โดยใช้ ระบบสารสนเทศการวิเคราะห์งบประมาณ
โครงการวิจัย (BRM) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.2 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
3.2.1 ผูข้ อรับทุนจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม สวพ.01(ฝปส.) โดยผ่านการ
เห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช าหรื อ ที่ ป ระชุ ม ประจ าหน่ ว ยงานที่ หั ว หน้ า
โครงการวิจัยสังกัด
3.2.2 ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน “ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (URMS)”
(https://urms.stou.ac.th/) และ Print บันทึกนาส่งจากระบบ URMS จัดส่งพร้อม Check list นักวิจัยสาหรับ
การเสนอโครงการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 ชุด ไปยังสถาบันวิจัย
และพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.2.3 การ upload file ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องใช้แบบฟอร์มตามที่กาหนดเท่านั้น ทั้งนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดาเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเฉพาะข้อเสนอที่ยื่น
ผ่านทางระบบ URMS เท่านั้น
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3.3 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
3.3.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจทาหน้าที่พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และอนุมัตใิ ห้ทุนอุดหนุนการวิจัย
3.3.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนให้ทุนวิจัยจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์
ประเมินไม่นอ้ ยกว่า 75 คะแนน
3.3.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย
โดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย
3.3.4 ผู้ขอรับทุนต้องเข้ารับฟังผลการพิจารณา และ/หรือชี้แจงคณะกรรมการเฉพาะกิจ
โดยให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นที่สิ้นสุด
3.3.5 ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และหากเกินระยะเวลาที่กาหนด
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุน
และวิธีดาเนินการวิจัย พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (1) การยุติโครงการวิจัยก่อนทาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
3.4 กาหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยพัฒนาวิชาการ
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนวิจัยวิชาการได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย นวัตกรรม ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

