ปฏิทินการใหทุนวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม
1. นักวิจัยที่สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเขารวมอบรม
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและรายงาน
วิจัยงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research)”
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและโครงราง
การวิจัยกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร”
3.1) กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2) กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตอยอดวิจัยชุมชน”
2. นักวิจัยพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกประเมินขอเสนอโครงการวิจัย
3. นักวิจัยพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการ
4. ประชาสัมพันธและประกาศหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ระยะเวลา

แหลงทุน

11 มีนาคม 2557
18 มีนาคม 2557

ทุนวิจัยในชั้นเรียน (ป 2557)
ทุน R to R (ป 2558)
ทุนแผนดิน (วช.) (ป 2559)
ทุน บกศ. (ป 2558)

20 มีนาคม 2557
21 มีนาคม 2557
24 – 25 มีนาคม 2557
เมษายน – กรกฎาคม 2557 ทุนแผนดิน (วช.) (ป 2559)
เมษายน – มิถุนายน 2557 ทุน บกศ. (ป 2558)
เมษายน –พฤษภาคม 2557 ทุนวิจัยในชั้นเรียน
ทุน R to R (ป 2558)
เมษายน – กรกฎาคม 2557 ทุนแผนดิน (วช.) (ป 2559)
ทุน บกศ. (ป 2558)
ทุน R to R (ป 2558)
ทุนวิจัยในชั้นเรียน (ป 2557)
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาสงแบบสํารวจการขอรับทุนไปยังคณะเพื่อทําการสํารวจบุคลากร เมษายน 2557
ทุน บกศ. (ป 2558)
สายวิชาการและสายสนับสนุนที่คาดวาจะเสนอขอรับทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ทุนวิจัยในชั้นเรียน (ป 2557)
2558
ทุน R to R (ป 2558)
ทุนนักศึกษา (ป 2558)
6. นักวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อดําเนินการสงให
สิงหาคม 2557
ทุนแผนดิน (วช.) (ป 2559)
ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกประเมิน
มิถุนายน 2557
ทุน บกศ. (ป 2558)
7. นักวิจัย/นักศึกษา สงขอเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เมษายน –พฤษภาคม 2557 ทุน R to R (ป 2558)
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการพิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอ
เมษายน –มิถุนายน 2557 ทุนวิจัยในชั้นเรียน (ป 2557)
โครงการวิจัย
สิงหาคม 2557
ทุนนักศึกษา (ป 2558)
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อดําเนินการแตงตั้ง
มิถุนายน 2557
ทุน R to R (ป 2558)
คณะกรรมการพิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย
ทุนวิจัยในชั้นเรียน (ป 2557)
ทุน บกศ. /ทุนนักศึกษา
สิงหาคม 2557
(ป 2558)
ทุนแผนดิน (วช.) (ป 2559)
กันยายน 2557
9. นักวิจัยปรับแกขอเสนอโครงการวิจัยตามผูทรงคุณวุฒิประเมินและสงใหสถาบันวิจัยฯ สิงหาคม –กันยายน 2557 ทุนแผนดิน (วช.) (ป 2559)
จํานวน 5 ชุดและไฟลขอมูล จํานวน 1 แผน
กรกฎาคม 2557
ทุน บกศ. (ป 2558)
10. ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย
กรกฎาคม 2557
ทุนวิจัยในชั้นเรียน (ป 2557)
กันยายน 2557
ทุน บกศ. (ป 2558)
ทุนนักศึกษา (ป 2558)
ทุน R to R (ป 2558)

รายละเอียดปฏิทินการใหทุนวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม
1. นักวิจัยที่สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเขารวมอบรม
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและรายงาน
วิจัยงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research)”
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและโครงราง
การวิจัยกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร”
3.1) กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2) กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตอยอดวิจัยชุมชน”

ทุนแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระยะเวลา

แหลงทุน

11 มีนาคม 2557
18 มีนาคม 2557

ทุนวิจัยในชั้นเรียน (ป 2557)
ทุน R to R (ป 2558)
ทุนแผนดิน (วช.) (ป 2559)
ทุน บกศ. (ป 2558)

20 มีนาคม 2557
21 มีนาคม 2557
24 – 25 มีนาคม 2557

ระยะเวลา

ผูเกี่ยวของ

1. นักวิจัยพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ เมษายน – กรกฎาคม 2557 - นักวิจัย
วิชาการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินขอเสนอโครงการวิจัย
2. ประชาสัมพันธและประกาศหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
เมษายน – กรกฎาคม 2557 -สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/สํานัก/สถาบัน
3. นักวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อดําเนินการสงให
สิงหาคม 2557
- นักวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน
4. นักวิจัยปรับแกขอเสนอโครงการวิจัยตามผูทรงคุณวุฒิประเมินและสงให
สิงหาคม – 20 กันยายน
- นักวิจัย
สถาบันวิจัยฯ จํานวน 5 ชุดและไฟลขอมูล จํานวน 1 แผน
2557
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อดําเนินการแตงตั้ง
23 กันยายน 2557
-สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการพิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอตามแนวทางการประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
และบริการวิชาการ
6. แตงตั้งคณะกรรมการและประชุม พิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอตามแนวทางการ
24 - 27 กันยายน 2557
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
- คณะกรรมการพิจารณาฯ
- คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
7. แจงผลการพิจารณาประเมินขอเสนอการวิจัยเพื่อใหนักวิจัยปรับแกไข
1 ตุลาคม 2557
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- นักวิจัย
8. นักวิจัยปรับแกไขขอเสนอการวิจัย และนําสงขอเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ
2 – 4 ตุลาคม 2557
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไปยังสถาบันวิจัยฯ จํานวน 5 ชุด และไฟลขอมูล จํานวน 1 แผน
- นักวิจัย
9. ประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินและจัดเกรด, จัดลําดับความสําคัญของขอเสนอ
7 ตุลาคม 2557
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
การวิจัย
- คณะกรรมการฯ
- คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
10. นักวิจัยกรอกขอมูลขอเสนอการวิจัยในระบบ NRPM
8 - 9 ตุลาคม 2557
- นักวิจัย
11. ตรวจสอบปรับแกไขขอมูลขอเสนอการวิจัยในระบบ NRPM และผูประสานสงตอให 10 - 11 ตุลาคม 2557
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหนาหนวยงาน (รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ) ดําเนินการสง
ขอเสนอขอเสนอการวิจัยผานระบบ NRPM ไปให วช.

กิจกรรม
ระยะเวลา
ทุน บ.กศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สายวิชาการ)
1. นักวิจัยพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เมษายน – มิถุนายน 2557
และบริการวิชาการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินขอเสนอโครงการวิจัย
2. ประชาสัมพันธและประกาศหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
เมษายน – มิถุนายน 2557
3. นักวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อดําเนินการสง มิถุนายน 2557
ใหผูทรงคุณวุฒิภายในประเมิน
4. นักวิจัยปรับแกขอเสนอโครงการวิจัยตามผูทรงคุณวุฒิประเมินและสงให
กรกฎาคม 2557
สถาบันวิจัยฯ จํานวน 5 ชุดและไฟลขอมูล จํานวน 1 แผน
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อดําเนินการ สิงหาคม 2557
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย
6. แตงตั้งคณะกรรมการและประชุม พิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอ
โครงการวิจัย
7. ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุน R to R ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ประชาสัมพันธและประกาศหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

สิงหาคม 2557
กันยายน – ตุลาคม 2557

เมษายน 2557

2. สงแบบสํารวจการขอรับทุนไปยังคณะเพื่อทําการสํารวจบุคลากรสาย
สนับสนุนที่คาดวาจะเสนอขอรับทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. บุคลากรสายสนับสนุนสงเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุน จํานวน 4 ชุด
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย

เมษายน 2557

4. แตงตั้งคณะกรรมการและประชุม พิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอ
โครงการวิจัย
5. แจงผลการพิจารณาประเมินขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหบุคลากรสาย
สนับสนุนปรับแกไข
6. บุคลากรสายสนับสนุนปรับแกไขขอเสนอโครงการวิจัยและนําสงขอเสนอ
การวิจัยฉบับสมบูรณไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 ชุด พรอม
ไฟลขอมูล จํานวน 1 แผน
7. ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย

มิถุนายน 2557

เมษายน –พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557

กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557

กันยายน 2557

ผูที่เกี่ยวของ
- นักวิจัย
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/สํานัก/สถาบัน
- นักวิจัย
- นักวิจัย
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะกรรมการพิจารณาฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
- นักวิจัย
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/สํานัก/สถาบัน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/สํานัก/สถาบัน
- บุคลากรสายสนับสนุน
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะกรรมการพิจารณาฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- บุคลากรสายสนับสนุน
- บุคลากรสายสนับสนุน

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- บุคลากรสายสนับสนุน

กิจกรรม
ระยะเวลา
ทุนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ประชาสัมพันธและประกาศหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
เมษายน – กรกฎาคม 2557
2. จัดสงแบบสํารวจการสงขอเสนอการวิจัยของนักศึกษาไปยังคณะ/สาขาเพื่อ เมษายน 2557
สงจํานวนเรื่องที่คาดวาจะเสนอขอทุนวิจัย
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อดําเนินการ กรกฎาคม 2557
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย
4. แตงตั้งคณะกรรมการและประชุม พิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย กรกฎาคม – สิงหาคม 2557
5. นักศึกษานําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยและนําสงขอเสนอโครงการวิจัย
จํานวน 4 ชุด
6. นักศึกษาปรับแกไขขอเสนอโครงการวิจัยและนําสงขอเสนอการวิจัยฉบับ
สมบูรณไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 ชุด และไฟลขอมูล จํานวน 1
แผน
7. ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนวิจัยในชั้นเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ประชาสัมพันธและประกาศหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
2. สงแบบสํารวจการขอรับทุนไปยังคณะเพื่อทําการสํารวจบุคลากรสาย
สนับสนุนที่คาดวาจะเสนอขอรับทุน
3. บุคลากรสายวิชาการสงแบบขอรับทุน จํานวน 5 ชุด
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย

สิงหาคม 2557
กันยายน 2557

-สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/สํานัก/สถาบัน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะกรรมการพิจารณาฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- นักศึกษา
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- นักศึกษา

กันยายน 2557

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- นักศึกษา

กรกฎาคม 2557

-สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/สํานัก/สถาบัน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/สํานัก/สถาบัน
- บุคลากรสายวิชาการ
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะกรรมการพิจารณาฯ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- บุคลากรสายวิชาการ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- บุคลากรสายวิชาการ

กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม – สิงหาคม 2557
กันยายน 2557

4. แตงตั้งคณะกรรมการและประชุม พิจารณา/กลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย กันยายน 2557
5. แจงผลการพิจารณาประเมินขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหบุคลากรสาย
สนับสนุนปรับแกไข
6. ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย

ผูที่เกี่ยวของ

กันยายน 2557
กันยายน 2557

