๑

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง รับสมัครขอเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จะดําเนินการคัดเลือกขอเสนอการวิจัยเพื่อ
รับ ทุนสนับ สนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จากงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทําการวิจัย และไดแสดงศักยภาพดาน
การวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งจะชวยพัฒนาความสามารถ ในการแขงขันโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคในระยะยาว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประกาศรับสมัครขอเสนอการวิจัยที่อยูในกรอบการใหทุนสนับสนุนการวิจัย
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. กรอบการวิจัย
๑.๑ การวิจัยที่สอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑.๒ การวิจัยที่ส อดคลองกับ นโยบายและยุทธศาสตรก ารวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙)
๑.๓ การวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น
๑.๔ การวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
๒. ลักษณะขอเสนอการวิจัย
๒.๑ ข อ เสนอการวิ จั ยที่ เ สนอของบประมาณสนั บ สนุ น การวิ จั ยจะต อ งอยู ในวงเงิ น ที่ กํา หนด
โครงการวิจัยเดี่ยวไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และชุดโครงการวิจัยไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ ไมเปนขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ
๒.๓ ไมเปนขอเสนอการวิจัยที่เคยไดรับทุนสนับสนุนหรือกําลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หนวยงานหรือองคกรอื่นๆ

/๓. คุณสมบัติของผูเสนอโครงการวิจัย

๒
๓. คุณสมบัติของผูเสนอโครงการวิจัย
๓.๑ หัวหนาชุดโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยยอย ตองเปนขาราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา (สายวิชาการ/ฝายสนับสนุน)
๓.๒ ผูขอรับทุนสามารถเสนอขอเสนอการวิจัยในฐานะหัวหนาชุดโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการ
เดี่ยว หรือหัวหนาโครงการวิจัยยอ ย หรือ ผูรวมวิจัยไมเกิน ๑ โครงการ ในกรณีที่เ ปนหัวหนาชุดโครงการวิจัย
สามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดไมเกิน ๑ โครงการ
๓.๓ ไมเปนผูอยูระหวางการลาศึกษาตอทุกประเภท
๓.๔ ไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค หรือองคกรอื่นใด ที่ไดรับทุนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ หรือกอนหนานี้ หากพบวายังติด
คางทาง วช. จะไมนํามาพิจารณาประเมินผล
๔. การสงขอเสนอโครงการวิจัย
ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๓ ใหจัดทําขอเสนอการวิจัย (แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย) ซึ่งจะตองเปน
เอกสารที่ พิ ม พ จ ากข อ มู ล ที่ ก รอกผ า นระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย แห ง ชาติ (National Research
Management System : NRMS) เทานั้น โดยสงเอกสารดังกลาว จํานวน ๑๑ ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล
จํานวน ๑ แผน และจัดสงขอเสนอโครงการวิจัยดังกลาวมาที่ สํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๓ อาคาร
อัมรินทรพิทักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมและดาวนโหลดคูมือการกรอกขอมูลผานระบบ NRMS ไดที่เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๕. การพิจารณาสนับสนุนทุน
การพิจารณาสนับสนุนทุนจะดําเนินไปตามลําดับดังนี้
๕.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสรรหาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินและจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอการวิจัย
๔.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะรวบรวมขอเสนอการวิจัยที่ผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิรวมทัง้
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข (ถามี) แจงใหผูเสนอการวิจัยทราบเพื่อปรับขอเสนอการวิจัยใหมีความสมบูรณ
และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อประเมินการสนับสนุนงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๘
๕.๓ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ดําเนินการประเมินผลขอเสนอการวิจัยระหวางเดือ น
ตุลาคม ๒๕๕๘ –มกราคม ๒๕๕๙
๕.๔ สํา นั ก งานคณะกรรมการวิ จัย แห ง ชาติ แจง ผลการประเมิ น ให สํ านั ก งบประมาณเพื่อ ใช
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๕.๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา แจงผลการประเมินใหกองนโยบายและแผนจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
ของบประมาณจากสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางเดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๕๙
/๕.๖ กองนโยบายและแผน แจงผลการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณ

๓
๕.๖ กองนโยบายและแผน แจงผลการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให
สถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณากลั่นกรองและจัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับทุน ภายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม
๒๕๕๙
๖. การแจงผลและการจัดทําสัญญารับทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจงผลการใหทุนสนับสนุนการวิจัย พรอมทั้งรายละเอียดการทําสัญญาใหผู
ที่ไดรับทุนทราบ ผานหนวยงานตนสังกัด ภายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. การรับทุนวิจัย
๗.๑ ผูไดรับทุนจะตองจัดทําสัญญาการรับทุนวิจัยหลังจากไดรับทราบผลประกาศรายชื่อผูไดรับทุน
๗.๒ การรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย แบงจายเปน ๓ งวด คือ
งวดแรก จํานวนรอยละ ๕๐ เมื่อทําสัญญารับทุนวิจัย โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคผูใหทุน
งวดที่สอง จํานวนรอยละ ๓๐ เมื่อสงแบบคําขออนุมัติเบิกเงินพรอมกับสงรายงานความกาวหนา
ครั้ง ที่ ๑ ซึ่ง ผานการประเมินความกาวหนาจากคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคผูใหทุนเปนที่เรียบรอยแลว
งวดที่ส าม จํานวนรอ ยละ ๒๐ เมื่อสง แบบคําขออนุมัติเบิก เงินพรอ มกับ สงรายงานผลการ
ดําเนินงานฉบับสมบูรณ จํานวน ๕ เลม พรอมแนบไฟลในแผน CD จํานวน ๑ แผน และสําเนาตนฉบับ (Reprint)
ที่ไดตีพิมพ โดยพิจารณาไดจากผลงานวิจัยหรือ งานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
โครงการใดที่ไมสามารถนําสงรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ จํานวน ๕ เลม พรอมแนบ
ไฟลในแผน CD จํานวน ๑ แผน และสําเนาตนฉบับ (Reprint) ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยพิจารณาไดจากผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง จะไมไดรับการพิจารณาการเบิกจายเงินในงวดที่
๓ จนกวาจะสามารถดําเนินการในสวนดังกลาวใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน หลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาดําเนินการตามโครงการ
๘. การสงรายงานวิจัย
๘.๑ จัดทําเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการประเมินจากคณะกรรมการฯ จํานวน ๕ เลม
พรอมแนบไฟลในแผน CD จํานวน ๑ แผน
๘.๒ รูปแบบปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหระบุขอความไวบนปกหนาและปกในวา “งานวิจัยนี้
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค”

/๙. กรรมสิทธิ์และการเผยแพรงานวิจัย

๔
๙. กรรมสิทธิ์และการเผยแพรงานวิจัย
๙.๑ ครุภัณฑหรืออุปกรณที่จัดซื้อโดยเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (ถามี) ใหสงมอบเปนกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยสงมอบใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุน หรือหนวยงานที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย
๙.๒ การเผยแพรรายงานวิจัยหรือสิ่งตีพิมพตอสาธารณะ ใหถือเปนเอกสิทธิ์ของผูวิจัย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

