๑

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง รับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดาเนินการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
รับ ทุน สนั บ สนุน การวิจั ย สาหรั บ บุคลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค์ จากงบประมาณแผ่ นดิน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทาการวิจัย และได้แสดงศักยภาพด้านการ
วิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จ ริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถ ในการแข่งขันโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ในระยะยาว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยที่อยู่ในกรอบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. กรอบการวิจัย
๑.๑ การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑.๒ การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙)
๑.๓ การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
๑.๔ การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๒. ลักษณะข้อเสนอการวิจัย
๒.๑ ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจะต้องอยู่ในวงเงินที่กาหนดโดย
โครงการวิจัยเดี่ยวไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และชุดโครงการวิจัยไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ ไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ
๒.๓ ไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือกาลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย
๓.๑ หัวหน้าชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อย ต้องเป็นข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา (สายวิชาการ/ฝ่ายสนับสนุน)
/๓.๒ ผู้ขอรับทุน

๒
๓.๒ ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอข้อเสนอการวิจัยในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิ จัยหรือหัวหน้าโครงการ
เดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน ๑ โครงการ ในกรณีที่เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย
สามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้ไม่เกิน ๑ โครงการ
๓.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อทุกประเภท
๓.๔ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ หรือองค์กรอื่นใด
๓.๕ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งอยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ หรือองค์กรอื่นใด
๔. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ ให้จัดทาข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย /ชุดโครงการวิจัย (แบบ
ว-๑ช) สาหรับข้อเสนอการวิจัยชนิดแผนงานวิจัย หรือแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-๑ด) สาหรับข้อเสนอการ
วิจัยชนิดโครงการวิจัยเดี่ยว จานวน ๑๑ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จานวน ๑ แผ่น จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ไปยัง สานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคาร ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรี ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเสนอ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.nsru.ac.th/news.aspx
หรือสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://nrpm.nrct.go.th/PublicViewNews.aspx?NewsID=149
๕. การพิจารณาสนับสนุนทุน
การพิจารณาสนับสนุนทุนจะดาเนินไปตามลาดับ ดังนี้
๕.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินและจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอการวิจัย
๔.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะรวบรวมข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) แจ้งให้ผู้เสนอการวิจัยทราบเพื่อปรับข้อเสนอการวิจัยให้มีความสมบูรณ์
และส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อประเมินการสนับสนุนงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๖
๕.๓ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดาเนินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗
๕.๔ ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ แจ้ ง ผลการประเมิ น ให้ ส านั ก งบประมาณเพื่ อ ใช้
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแจ้งผลการประเมินผลให้หน่ว ยงานภาครัฐ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
๕.๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการประเมินให้กองนโยบายและแผนจัดทารายละเอียดเพื่อเสนอ
ของบประมาณจากสานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๕๗

/๕.๖ กองนโยบายและแผน

๓
๕.๖ กองนโยบายและแผน แจ้ ง ผลการจั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ ให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณากลั่นกรองและจัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๖. การแจ้งผลและการจัดทาสัญญารับทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งผลการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมทั้งรายละเอียดการทาสัญญาให้ผู้
ที่ได้รับทุนทราบ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๗. การรับทุนวิจัย
๗.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทาสัญญาการรับทุนวิจัยหลังจากได้รับทราบผลประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
๗.๒ การรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย แบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด คือ
งวดแรก จานวนร้อยละ ๕๐ เมื่อทาสัญญารับทุนวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ให้ทุน
งวดที่สอง จานวนร้อยละ ๓๐ เมื่อส่งแบบคาขออนุมัติเบิกเงินพร้อมกับส่งรายงานความก้าวหน้า
ครั้งที่ ๑ และรายงานค่าใช้จ่ายเงินในงวดแรก ซึ่งผ่านการประเมินความก้าวหน้าจากคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ให้ทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ส าม จ านวนร้ อยละ ๒๐ เมื่อส่ ง แบบคาขออนุมัติเบิก เงินพร้อมกับส่ งรายงานผลการ
ดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ และสาเนาต้นฉบับ (Reprint) ที่ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ สมศ. หรือ สกว. หรือการประชุมทางวิชาการที่มีการประเมินบทความวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตีพิมพ์ใน
รูปแบบ Proceedings หรือรายงานการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมและรายงาน
ค่าใช้จ่ายเงินทั้งหมดของโครงการ พร้อมทั้งสาเนาเอกสารการเงิน ตลอดโครงการ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ให้ทุน และผ่านการประเมินคุณภาพผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ให้ทุนแต่งตั้งเป็นกรรมการ
โครงการใดที่ไม่สามารถนาส่งรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ และส าเนาต้นฉบับ
(Reprint) ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ สมศ. หรือ สกว. หรือการประชุมทาง
วิชาการที่มีการประเมินบทความวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตีพิมพ์ในรูปแบบ Proceedings หรือรายงานการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๓
จนกว่าจะสามารถดาเนินการในส่วนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาดาเนินการตามโครงการ
๗.๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่สามารถดาเนินงานตามขั้นตอนที่เสนอให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา ให้ทาหนังสือบันทึกข้อความแจ้งต่อผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบ
กาหนดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อย่างน้อย ๓๐ วัน การต่อสัญญาให้อยู่ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๘. การส่งรายงานวิจัย
๘.๑ จัดทาเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ จานวน ๑๐ เล่ม
และ CD บันทึกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๑ ชุด
/๘.๒
รูปแบบปกรายงานวิ
จัยฉบั
บสมบู
รณ์รณ์
/๘.๒
รูปแบบปกรายงานวิ
จัยฉบั
บสมบู

๔
๘.๒ รูปแบบปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ระบุข้อความไว้บนปกหน้าและปกใน ว่า “งานวิจัยนี้
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”
๙. กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่งานวิจัย
๙.๑ ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (ถ้ามี) ให้ส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยส่งมอบให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ รับทุน หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลั ย
มอบหมาย
๙.๒ การเผยแพร่รายงานวิจัยหรือสิ่งตีพิมพ์ต่อสาธารณะ ให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้วิจัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

