ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายทุนสนับสนุน
การไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2556

…………………………………………….
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการไป
นําเสนอบทความวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ ทั้งในแง่ของการสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สากลและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเฉพาะสาขา อาศัย
อํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ.2553 ข้อ 8(3) และข้อ 13 และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
อัตราการจ่ายทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2556”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราจ่าย
ทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2555 หากมีประกาศใดขัดหรือแย้งให้
ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 3 ในประกาศนี้
บทความวิ จั ย หมายถึ ง ผลงานที่ เ ขี ย นหรื อ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยอาศั ย เนื้ อ หาจากผลงานวิ จั ย ที่ กํ า ลั ง
ดําเนินการอยู่หรือที่แล้วเสร็จที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนที่ได้รับการยอมรั บ อาทิ
สกอ. วช. สกว. สสส. สวก. ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
ซึ่งไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ขอรับทุน กรณีงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว
บทความวิจัยต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceeding) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จั ดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ
นอกสถาบันผู้จัดการประชุมวิชาการอย่างน้อย ร้อยละ 25
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceeding) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ 25

ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
3.1 เป็นอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ผ่าน การทดลอง
ปฏิบัติงานแล้ว ณ วันที่ยื่นขอทุนสนับสนุนไปนําเสนอผลงานวิจัย
3.2 เป็ น ผู้ เ ขี ย นบทความวิ จั ย ชื่ อ แรก (First Author) หรื อ เป็ น ผู้ เ ขี ย นที่ เ ป็ น ชื่ อ หลั ก
(Corresponding Author)
3.3 ต้ องไม่ เป็ นผู้ ที่อ ยู่ร ะหว่า งการรับ ทุน ศึก ษาต่อ จากมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏนครราชสี ม า
ทั้งแบบเต็มเวลาและบางเวลา
3.4 ผู้ขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีงบประมาณ
ข้อ 4 หลักเกณฑ์การพิจารณา
4.1 ได้รับการตอบรับให้นําเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) จากหน่วยงาน
หรือสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ
4.2 ต้องเป็นการนําเสนอบทความวิจัยฉบับเต็มและมีหลักฐานแสดงว่าจะได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ข้อ 5 อัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุน
5.1 กรณีในประเทศ สนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงตามจ่าย
จริงตามระเบียบมหาวิทยาลัย แต่ต้องไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
5.2 กรณีต่างประเทศ สําหรับทวีปเอเชีย สนับสนุนทุนไม่เกิน 40,000 บาท (ยกเว้นประเทศ
ญี่ปุ่ น ให้ สนั บสนุน ทุน ไม่ เกิ น 60,000 บาท) สํา หรั บทวีป ออสเตรเลี ย ทวี ปอเมริก า ทวี ปยุ โรป และทวี ป
แอฟริกา สนับสนุนทุนไม่เกิน 60,000 บาท
ทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัยกรณีต่างประเทศ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสําหรับ
ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทาง ตามจ่ายจริง ดังนี้
(1) ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเฉพาะเดินทางไปและกลับ
(2) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม (Registration Fee)
(3) ค่ าที่ พัก โดยประหยัด ซึ่ ง การกํา หนดจํ านวนวั นเข้า พัก ให้ คํา นึง ถึ ง ความจํ าเป็น และ
ความเหมาะสมเป็นหลัก และเฉพาะวันที่เกี่ยวข้องกับการเสนอผลงานวิจัยเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายตามวรรค (1) (2) (3) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ข้อ 6 ขั้นตอนและวิธีการขอรับทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัย
6.1 ผู้ ข อรั บ ทุ น ต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม การขอทุ น พร้ อ มทั้ ง ส่ ง สํ า เนาบทความวิ จั ย
ฉบับเต็ม (Manuscript) หรือบทคัดย่ อ (Abstract) หรือยื่ นหลัก ฐานการตอบรับ ตามข้ อ 4.2 เสนอต่ อ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยเพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่ผู้ขอรับทุนจะออกเดินทางไปนําเสนอ
ผลงานวิจัย
6.2 เมื่อเอกสารและหลักฐานตามข้อ 6.1 ครบถ้วน สถาบันวิจัยและพัฒนา จะดําเนินการ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการกองทุนวิจัยพิจารณา
6.3 เมื่อคณะกรรมการกองทุนวิจัยมีมติเห็นชอบแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการ
พิจารณาต่อผู้ขอรับทุนภายใน 3 วัน และจะดําเนินการทําคําสั่งไปราชการ/ ประกาศให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ขอรับ
ทุน ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย
6.4 หลั ง จากที่ อ ธิ ก ารบดี อ นุ มั ติ แ ละลงนามคํ า สั่ ง ไปราชการให้ แ ก่ ผู้ ข อรั บ ทุ น แล้ ว
ให้ผู้ขอรับทุนนําหลักฐานการตอบรับตามข้อ 4.2 ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับทุนได้รับการตอบรับให้นําเสนอ

บทความวิ จัยที่ขอทุ นด้วยวาจา (Oral Presentation) และสําเนาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript)
มาแสดง พร้อมทั้งแผนในการนําผลการไปนําเสนอผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ หรือนํามาพัฒนาการเรียนการ
สอน ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่อธิการบดีอนุมัติและลงนามคําสั่ง ฯ/ ประกาศให้ทุนฯ ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา หากไม่สามารถนําหลักฐานมาแสดงได้ ให้ถือว่าผู้ขอรับทุนสิ้นสิทธิ์การรับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอ
บทความวิจัย
6.5 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดทําสัญญายืมเงินทดรองจ่ายตามระบบ และ
เสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ และจัดส่งเอกสารต่อกองคลัง ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
ข้อ 7 ภายหลังเดินทางกลับจากการไปนําเสนอผลงานวิจั ยแล้ว ให้ผู้รับทุนส่งรายงานต่างๆ จํานวน
อย่างละ 2 ฉบับ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ต่อคณะกรรมการกองทุนวิจัย ผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยเอกสารตามแบบฟอร์มที่กําหนดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังต่อไปนี้
7.1 รายงาน (เป็นรูปเล่ม) การไปนํา เสนอผลงานวิจัยตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําหนด
7.2 ใบสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
7.3 รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พร้อมแนบหลักฐานทางการเงิน และรายงาน
ค่าใช้จ่าย
ข้อ 8 สัญญาทุนสิ้นสุดลง เมื่อบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)) ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการที่ผู้รับทุนเข้าร่วม หากภายใน 2 ปี ไม่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องคืนเงินทุนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 15 บาทต่อปีทันทีนับจากวันทําสัญญา
ข้อ 9 คณะกรรมการกองทุนวิจัย เป็นผู้พิจารณาทุนสนับสนุน เพื่อไปนําเสนอผลงานวิจัย โดยผลการ
วินิจฉัยหรือการตัดสินของคณะกรรมการกองทุนวิจัย ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้ อ 10 ขั้ น ตอนและเวลาการให้ บ ริ ก ารให้ เป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏแนบท้ า ยประกาศนี้
และให้ยกเลิกประกาศที่ขัดต่อประกาศนี้
ผู้สนใจขอรับทุนสามารถ Download แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนไปนําเสนอผลงานวิจัย
และยื่นแบบเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อ ขอรายละเอียดได้ที่
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาราชภั ฏ นครราชสี ม า หรื อ ทางเว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
http://nrru.ac.th/rdi
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ที่ 863/2556

