ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศแนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553
--------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม และพั ฒนาการวิจั ย ของข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาศัย
อานาจตามข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้นับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องแนวปฏิบัติว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย
สาหรับบุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2548 หากประกาศใดขัดหรือแย้งให้ใช้ประกาศฉบับ
นี้แทน
ข้อ 4 ทุน อุด หนุ นการวิ จัยนี้ จั ดสรรให้ข้า ราชการพลเรือนในสถาบัน อุ ดมศึก ษา ลูก จ้างประจ า
พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 5 งบประมาณในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยต่อโครงการ ให้ผู้วิจัยเสนองบประมาณ โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมและความคุ้มค่าของงานวิจัย ตามกรอบงบประมาณ ดังนี้
5.1 การวิจัยสถาบัน
ทุ น ละไม่ เ กิ น 60,000 บาท
5.2 การวิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่
ทุ น ละไม่ เ กิ น 60,000 บาท
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ทุ น ละไม่ เ กิ น 30,000 บาท
5.4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
ข้อ 6 ข้อกาหนดลักษณะเบื้องต้นในการพัฒนาและเสนอโครงการวิจัย
6.1 การวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน ลักษณะโครงการวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน
6.1.1 เป็นการวิจัยที่ตอบคาถามทางการบริหารจัดการในด้านระบบบริหารงานทั่วไป
และด้านการบริหารงานวิชาการ
6.1.2 เป็นการวิจัยที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 180 วัน
6.1.3 เป็นการวิจัยที่ไม่ซ้าซ้อนกับงานวิจัยที่หน่วยงานต้องดาเนินงานตามภารกิจหรือ
งบประมาณที่มีอยู่แล้ว
6.1.4 การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

6.2 การวิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ ลักษณะโครงการวิจัยประเภทวิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่
6.2.1 เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ/หรืออยู่ในกรอบ
ของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในด้านพัฒนาชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2.2 เป็นงานวิจัยโดยนักวิจัยหรือทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการวิจัย
ร่วมกับชุมชนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาชุมชน
6.2.3 เป็นงานวิจัยที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 1 ปี
6.2.4 เป็นงานวิจัยที่ไ ม่ซ้าซ้อนกับงานวิจัยที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต้ องดาเนินการ
ตามภารกิจหน้าที่ประจา หรือได้รับงบประมาณอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งไม่ซ้าซ้อนกับงานวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
6.2.5 เป็นงานวิ จัย ที่มีก ารประยุกต์ แนวคิด ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ เพื่ อ
พัฒนาท้องถิ่น
6.3 การวิจัยประเภทวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ลักษณะโครงการวิจัยประเภทวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
6.3.1 เป็นการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และมุ่งนาผลไปใช้ใ นการพัฒนาการเรียน
การสอน
6.3.2 เป็นการวิจัยที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 120 วัน
6.3.3 เป็นงานวิจัยที่ไม่ซ้าซ้อนกับงานวิจัยที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต้องดาเนินการ
ตามภารกิจ หน้าที่ประจาหรือได้รับงบประมาณอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งไม่ซ้าซ้อนกับงานวิ จัยจากแหล่งทุนอื่น
6.4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ลักษณะโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์
6.4.1 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับขอบข่ายแผนต่อยอดที่กาหนด
6.4.2 มี ลั ก ษณะการต่ อ ยอดงานวิ จั ย จากองค์ ค วามรู้เ ดิ ม หรื อ ผลงานวิ จั ย ที่ เ สร็ จ
สมบูรณ์แล้วเพื่อนาไปสู่การใช้งานหรือการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมหรือการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไ ขปัญ หาให้กับ
สังคมหรือพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้
6.4.3 เป็นงานวิจัยที่ไม่ซ้าซ้อนกับงานวิจัยที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต้องดาเนินการตาม
ภารกิจ หน้าที่ประจาหรือได้รับงบประมาณอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งไม่ซ้าซ้อนกับงานวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
6.4.4 เป็นการวิจัยที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 1 ปี
ข้อ 7 การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ให้ ผู้ ข อรั บ ทุ น ปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ แ ละขั้ น ตอนการขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ส าหรั บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัติดังนี้
8.1 ทาสัญญากับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ประกาศให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสละสิทธิ์
8.2 รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการวิจัยให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 6 เดือนนับ
จากวันทาสัญญา

8.3 ส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อนพิมพ์เผยแพร่ จานวน 1 เล่ม มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัย
และแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งมหาวิทยาลัย จานวน 15 เล่ม
ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่สามารถทาการวิจัยให้สาเร็จตามสัญญา ให้ผู้รับทุนแจ้ง
ให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อขอขยายเวลาทาการวิจัยต่อ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกาหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจาปีถัดไป หากพ้นกาหนดเวลานี้แล้ว ผู้ขอรับทุนยังไม่สามารถส่งรายงานการวิจัยได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์
บอกเลิกสัญญาและคืนทุนวิจัยส่วนที่รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ย ร้อยละ 15 บาทต่อปี
8.4 กรณีที่ผู้ได้รับทุนเปลี่ยนเรื่องทาการวิจัยต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนมิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและคืนทุนวิจัยส่วนที่รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ย ร้อยละ 15 บาทต่อปี
8.5 กรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทุนแล้วไม่ประสงค์จะขอรับทุน ให้ผู้รับทุ นแจ้ง ให้
มหาวิทยาลัยทราบก่อนวันทาสัญญา 1 สัปดาห์เป็นอย่างช้า หากพ้นจากระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์ใน
การรับทุนครั้งนี้
ในกรณีที่ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยหลัง วันทาสัญ ญา ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนวิจั ย
ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 15 บาทต่อปีทันทีนับแต่วันทาสัญญา
ข้อ 9 การเบิกจ่ายเงินทุน กาหนดการเบิกจ่ายเงินทุนเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนที่ได้รับหลังจากทาสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน
30 วัน
งวดที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับหลังจากที่ผู้รับทุนนาเสนอรายงานความก้าวหน้า
บนเวทีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้าในรูปเอกสาร จานวน 1 ชุด โดยมีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นในรายงานด้วย
งวดที่ 3 เงินทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของทุนที่ได้รับ จ่ายเมื่อผู้ได้รับทุน รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (ตามข้อ 8.3) ที่พิมพ์เป็นรูปเล่มตามจานวนที่กาหนดไว้ในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้ง
ระบุข้ อความไว้ในหน้าปกว่า “งานวิจัย นี้ได้ รับทุน อุดหนุนการวิจั ยจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีม า
ปีงบประมาณ..........”
ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยลงในหนังสือหรือวารสาร ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสถาบัน หรือชาติ หรือนานาชาติ และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 10 ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยถือเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์)
อธิการบดี

