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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฎักาฬสินธุ ์

(ฉบับที่ 01/2555) 
เรื่อง  ทุนอุดหนุนโครงการวจิัยสถาบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

 
 เพื่อส่งเสริมใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ มีการบริหารงานโดยใช้ผลงานวิจัยเป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินการและพัฒนาการที่สอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของชุมชนและสังคมในภูมิภาคและประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547               
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มติที่ประชุมคณะกรรมบริหาร
งานวิจัย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการ
ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ (ฉบับที่ 01/2555) เรื่อง ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ” 
 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาประกาศหรือคําสั่งอื่น             
ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 3. ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 

“คณะ”  หมายถึง คณะ ศูนย์ สํานักและหน่วยงานต่างๆที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
           รวมทั้ง องค์กรในกาํกับและหน่วยงานต่างๆที่สภามหาวิทยาลัย                  
  จัดต้ังที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

  “คณบดี” หมายถึง คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สํานัก สถาบันและกอง หรือหัวหน้า 
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการโครงการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 

  “คณะอนุกรรมการ”หมายถงึ คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ และประเมนิ 
รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 

  “ทุนอุดหนุน” หมายถึง ทุนอดุหนุนโครงการวิจัยสถาบัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
  “บุคลากร” หมายถึง อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกดัมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
  “โครงการวิจัย” หมายถึง โครงการวิจัยที่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้ 
  “กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ” หมายถงึ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
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 ข้อ 4 จัดให้มีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย 
  4.1  อธิการบดีและรองอธิการบดี   เป็นที่ปรึกษา 
  4.2  รองอธิการบดีที่รับมอบหมาย   เป็นประธาน 
  4.3  ผู้ช่วยอธิการบดี    เป็นกรรมการ 
  4.4  คณบดี     เป็นกรรมการ 
  4.5  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจหน้าที่ต่อไปนี้ 
  5.1  พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันเป็นรายปี 
  5.2  พิจารณาความเหมาะสมของโครงการวิจัยที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของ 
                      มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานมหาวิทยาลัย  
                           ความเหมาะสมด้านวิชาการและความเหมาะสมด้านงบประมาณ 
  5.3  พัฒนาโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกร่วมกับผู้เสนอโครงการให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ 
                            มหาวิทยาลัย 
  5.4  จัดเรียงโครงการวิจัยตามลําดับความสําคัญ และเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาเพื่อให้ 
                           ความเห็นชอบ 
  5.5  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 6 คุณสมบติัของผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนอุดหนุน 
  6.1  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ที่ไมอ่ยู่ระหว่างถูกระงับทุนวิจัยทุกประเภท 
                           และไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ขาดส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณของ 
                           มหาวิทยาลัย 

6.2  ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ปี  
6.3  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงาน ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศที่เป็น 
      อุปสรรคต่อการวิจัย 
6.4  ไม่มแีหลง่ทุนสนับสนุนอื่น 
6.5  เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบและยินดีให้การสนับสนุนในการทํางานวิจัย 

 ข้อ 7 เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับทุนอุดหนุน 
  7.1  มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการและอนุกรรมการจะทําการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
                           ร่วมกับผู้ย่ืนขอรับการสนับสนุน โดยยึดการใช้ประโยชน์จากผลงานนํามาใช้พัฒนา 
                           มหาวิทยาลัยเป็นหลกั 
  7.2  ผู้ย่ืนขอรบัการสนับสนนุ ยินดีร่วมทําการพัฒนาข้อเสนอโครงการกับคณะกรรมการ 
                           ดําเนินการ โดยยึดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
  7.3  ทุนนี้จะให้การสนับสนนุเฉพาะงบดําเนินการ ไม่สนบัสนุนงบลงทุน 
  7.4  เป็นโครงการที่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญา 
                           รับทุน 
  7.5  กรณีผูผ้่านการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนต้องการสละสิทธ์ิ หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม 
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                          ประกาศนี้ได้ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรและสง่คืนเงินอุดหนุนเต็มจํานวน 
  7.6  เมื่อสิ้นสดุระยะเวลาของโครงการตามสัญญาที่จัดทํากับมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ 
                           จัดทําสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน จํานวน 2 ชุด พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ์
                           เป็นเอกสาร จํานวน 5 ชุด และเป็นอิเล็กทรอนิกส ์จํานวน 1 ชุด เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
                           ภายใน 90 วัน 
  7.7  ผลการศกึษาเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับทนุห้ามนําผลการวิจัยไปเผยแพร่ 
                           ในรูปแบบใดๆ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอั์กษรจากมหาวิทยาลัย 
  7.8  วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนให้เป็นไปตามความจําเป็นและเหมาะสมกับเนื้องาน  
                           คือ โครงการวิจัยประเภทหัวข้อ วงเงินต้ังแต่ 15,000 บาท แต่ไมเ่กิน 150,000 บาท 
 ข้อ 8 ประเด็นและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัย ที่จะได้รับการสนับสนุน มีดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักแห่ง
การเรียนรู้ 
1)  การศึกษาเพื่อกําหนดกรอบตําแหน่ง อัตราเงินเดือนของตําแหน่งและจํานวนบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ที่พึงมีตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2547 
2)  การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุประเภทต่างๆ 
3)  การศึกษาระบบเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุประเภท
ต่างๆ 
4)  การศึกษาระบบประเมินและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
5)  รูปแบบการจัดทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
6)  รูปแบบหรอืแนวทางการนํายุทธศาสตร์หรือนโยบายไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
7)  การบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จ่าย 
8)  ระบบการบริหารจัดการของรักษาความปลอดภัยที่มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
9)  การศึกษาจัดโซนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด 
10)  การพัฒนาเตรียมบุคลากรเป็นผู้บริหารระดับต่างๆ 

2. ด้านการพัฒนานักศึกษาและการผลิตบัณฑติที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต                  
ที่พึงประสงค์ 
1) การศึกษาปัจจัยที่ผลต่อคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2) รูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
3) การศึกษารูปแบบการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วมให้มีประสิทธิภาพ 
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4) ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียประเภทต่างๆ             
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 

5) ความคาดหวัง และการยอมรบัของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุจากชุมชน/สังคม 
6) การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
7) การติดตามโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยนักศึกษาและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง               

ต่อชุมชน 
3. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

1)  รูปแบบและวิธีการแสวงหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
2)  แผนที่แสดงศักยภาพและเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ                         
     ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในประเทศ 
3)  การวิจัยประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
4)  การวิจัยตลาดเชิงรุกเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของหลักสูตร 
5)  กลไกการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

4. ด้านการบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1) การศึกษาความย่ังยืนของชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
2) รูปแบบการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนที่มุ่งสู่การบริการวิชาการแบบยั่งยืน 

5. ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
1) การศึกษารูปแบบที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีในภูมิภาคและ

ระหว่างภูมิภาค 
2) การมีส่วนร่วมของประชาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ในการอนุรักษ์ พัฒนาและ

ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชุมชน 
6. ด้านการบริหารองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพ 

1) การศึกษาเพื่อปรับกระบวนทัศน์การทํางานบริการของหน่วยสนับสนุนในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

2) บทบาทของสภาคณาจารย์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
3) บทบาทของศิษย์เก่าต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
4) การดําเนินการตามนโยบาย พันธกิจ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 9 เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนอุดหนุน 
 9.1  สอดคล้องกับเงื่อนไขและกรอบในการให้ทุนวิจัย 
 9.2  ศักยภาพและความสามารถทํางานวิจัยที่เสนอให้สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดของ                        
ผู้ขอรับทุน 
 9.3  ประโยชน์ของโครงการในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 9.4  ลักษณะโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ทั้งที่มีการวิจัยกันหลายหน่วยงานหรือมีการบูรณาการ
ของเนื้องานจะได้รับการพิจารณาก่อน 
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ข้อ 10 รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลอืก และกําหนดการ 
 10.1 ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน โดยกรอกใบสมัครพร้อม
จัดทําเอกสารเชิงหลักการ ตามแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งชื่อผู้สมัคร             
ไปยังหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ และกลุม่งานวิจัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มคีุณสมบัติ 
ตามข้อ 6 เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยจะประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยด่วน (ซึ่งวัน 
เวลา สถานที่ดังกล่าว กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการจะแจ้งโดยด่วนต่อไป) 
 10.2 นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน จะต้องนําเอกสารเชิงหลักการ                
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมพิจารณาโครงการฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําขอ้เสนอโครงการ         
ฉบับเต็ม และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ซึ่งวัน เวลา สถานที่
ดังกล่าว กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการจะแจ้งโดยด่วนต่อไป) 
 10.3 นักวิจัย จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังกลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
ข้อ 11 ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ หากมปัีญหาเกี่ยวกับการตีความตามประกาศให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและใหถ้ือเป็นที่สุด 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  18  มกราคม  พ.ศ.  2555 

(ลงชื่อ)       
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
 
 
                            

 


