ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
--------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยจากโครงการตาม
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของคนในทองถิ่นและประเทศ โดยมีเปาประสงคคือ มหาวิทยาลัยมีองคความรูจากการวิจัยและการสรา ง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนในทองถิ่นและประเทศ และมีกลยุทธ คือ สงเสริมใหอาจารยสราง
ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่เกิด Impact สูง และตอยอดสูเชิงพาณิชย สงเสริมการวิจัยเพื่อแกไขปญหาใหกับ
ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท อ งถิ่ น และส ง เสริ ม การตี พิ ม พ เ ผยแพร และการนํ า เสนอผลงานวิ ชาการและงานวิ จั ย ทั้ ง ในระดั บ ชาติ
และนานาชาติ ดังนั้นจึงเปนการสมควรที่จะมีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ อันเปนการตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยได
อยางเปนรูปธรรม และสนับสนุนใหคณาจารยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สามารถนําไปตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั้งเปนการเพิ่มศักยภาพดานการวิจัย และพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะทําใหงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย
จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ วัตถุประสงคของการสนับสนุนทุนวิจัย
๑.๑ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของนักวิจัยเชิงพื้นที่ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๔
๑.๒ เพื่อใหนักวิจัยเชิงพื้นที่ไดมีโอกาสทําวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
ดานการวิจัยกับภาคีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ เพื่อสรางผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
จดสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนไดอยางชัดเจน

๒
ขอ ๒ คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน
๒.๑ เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สายสอน ที่เขารวมโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ และปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไมนอยกวา ๙ เดือน
๒.๒ ไมเปนผูที่ถูกระงับหรือถูกยกเลิกการใหทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับจากวันที่มหาวิทยาลัยยกเลิก
๒.๓ ไมเปนผูที่ติดคางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน และ/หรืองบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒.๔ ไมเปนผูที่อยูระหวางการรับทุนการศึกษาตอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ทั้งแบบเต็มเวลาและไมเต็มเวลา
ขอ ๓ ลักษณะโครงการวิจัยและเงื่อนไขการรับทุน
๓.๑ ประเด็นวิจัยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข และภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๒ ผลงานวิจัยที่ไดตองตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ ๑ หรือ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
๓.๓ กอใหเกิดนวัตกรรมจากผลงานการวิจัย และสามารถแสดงหลักฐานการนําใชประโยชนของ
ผลงานวิจัยไดอยางชัดเจน
๓.๔ เปนโครงการที่ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอ ๔ แนวทางและเงื่อนไขในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยตอโครงการใหผูเสนองบประมาณพิจารณาตาม
ความเหมาะสม และความคุมคาของงานวิจัย ตามกรอบงบประมาณ ดังนี้
(๑) เปนงานวิจัยในลักษณะโครงการเดี่ยว ทุนละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยเสร็จสิ้น ภายใน ๙ เดือน
(๓) ผลลัพธของงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา
(๔) ผลลัพธของงานวิจัยจะตองตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติและ
อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ ๑ อยางนอย ๑ บทความ
ขอ ๕ การตั้งงบประมาณคาใชจายเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผูเสนอขอเสนอโครงการวิจัย ตองแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายใหชัดเจน โดยแยก
เปนหมวดๆ เชน หมวดคาตอบแทน หมวดคาวัสดุ หมวดคาใชสอย และกําหนดใหดังนี้
๕.๑ หมวดคาตอบแทนนักวิจัย ไมเกิน รอยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมด
๕.๒ หมวดคาตอบแทนพี่เลี้ยงนักวิจัย/ที่ปรึกษานักวิจัย ไมเกิน รอยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมด
๕.๓ หมวดคาวัสดุและหมวดคาใชสอย (ตามความเหมาะสมและความจําเปน)
๕.๔ หมวดคาจางชั่วคราว (ตามความเหมาะสมและความจําเปน)

๓
๕.๕ ไมใหตั้งงบประมาณในหมวดครุภัณฑ
ขอ ๖ วิธีการ ขั้นตอนการสมัครและการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
๖.๑ ผูที่สนใจสงขอเสนอโครงการวิจัย โดยสามารถดาวนโหลด Concept Paper และขอเสนอ
โครงการวิจัย จากเว็บไซดสถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.nrru.ac.th/
๖.๒ ผูเขารวมโครงการตองเขารวมกิจกรรมตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด หากผูเขารวม
โครงการวิจัยไมสามารถเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนด โดยไมมีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสิทธิ์ทุนวิจัย
๖.๓ ผูเขารวมโครงการดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงานทุนอุดหนุนการวิจัย ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยผานความเห็นชอบจากคณะวิชาที่สังกัด
๖.๔ ผูเขารวมโครงการปรับปรุงขอเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิและสงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ๓ ชุด และกรอกขอมูลผานระบบ DRMS
๖.๕ คณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และพัฒนาดําเนินการ
ประเมินโครงการวิจัย ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอขอรับทุนวิจัยทราบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ขอ ๗ ขอกําหนดอื่นๆ
๗.๑ ผูเขารวมโครงการวิจยั ทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด
ผูรวมโครงการวิจัยไมเขารวมกิจกรรมตามกําหนดในวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทุนวิจัย
๗.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนไวซึ่งสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจาก
ผลการวิจัยคนควาที่ใชเงินทุนตามประกาศ ฯ นี้
๗.๓ การเขียนรายงานการวิจัยสามารถเขียนเปนภาษาอังกฤษได แสดงถึงความพรอมในการ
เขาสูสากล ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
๗.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแลว ขอใหหัวหนาโครงการดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงินและใบสําคัญรับเงิน เพื่อรอการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตอไป
๗.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนไวซึ่งสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจาก
ผลการวิจัยคนควาที่ใชเงินทุนตามประกาศ ฯ นี้
๗.๖ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการวิจัยหรืองบประมาณใดๆ จะตองเสนอเรื่อง
เพื่อขอความเห็นชอบจากอธิการบดีกอนที่จะดําเนินงานตอไป
๗.๗ กรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ ใหนําเสนออธิการบดีเพื่ อพิจารณาวินิ จฉัย
คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด

๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร เนาวนนท)
อธิการบดี

ที่ ๗๑๗/๒๕๖๓

