ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยจากโครงการตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทาง
วิ ช าการให มี คุ ณ ภาพเพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยมี เ ป า ประสงค ที่ สํ า คั ญ คื อ มี ผ ลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและ
งานสรางสรรคที่มีการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ และนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นจึงเปนการสมควรที่จะมีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเปนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะ
สายสนับ สนุน ให สามารถดํา เนินโครงการ และนํา ผลการวิจัยไปพัฒนางานใหมีป ระสิทธิ ภาพยิ่ งขึ้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ว า ด ว ยทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง
ออกประกาศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ วัตถุประสงคของการสนับสนุนทุนวิจัย
๑.๑ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
๑.๒ เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสทําวิจัยและพัฒนางานประจําดวย
กระบวนการวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานการวิจัยกับเพื่อนนักวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัย
ขอ ๒ คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน
๒.๑ เปนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ปฏิบัติงานอยูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไมนอยกวา ๘ เดือน
๒.๒ ไมเปนผูที่ถูกระงับหรือถูกยกเลิกการใหทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มาแลวไมนอ ยกวา ๑ ป นับจากวันที่มหาวิทยาลัยยกเลิก
๒.๓ ไมเปนผูที่ติดคางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน และ/หรืองบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒.๔ ไมเปนผูที่อยูระหวางการลาศึกษาตอและรับทุนการศึกษาตอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
ขอ ๓ ลักษณะโครงการวิจัยและเงื่อนไขการรับทุน
๓.๑ ประเด็นโจทยวิจัยเกิดจากงานประจําในหนวยงานของผูวิจัยและผานความเห็นชอบจาก
หัวหนาหนวยงาน
๓.๒ ประเด็นโจทยวิจัยมีความสอดคลองกับตําแหนงงานหรืองานประจําของผูวิจัย
๓.๓ ตองสามารถแสดงหลักฐานการนําผลการวิจัยใชแกปญ
 หาในหนวยงานไดอยางชัดเจน
๓.๔ ตองเปนโครงการวิจัยที่มีพี่เลี้ยงอยางนอย ๑ ทาน เพื่อชวยใหคําแนะนําดานการวิจัย

-๒๓.๕ หัวหนาโครงการตองผานการเขารวมฝกอบรมเสริมทักษะการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย (R2R) ประจําป ๒๕๖๑ ตลอดระยะเวลาที่กําหนด
ขอ ๔ แนวทางและเงื่อนไขในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยตอโครงการใหผูเสนองบประมาณพิจารณาตาม
ความเหมาะสม และความคุมคาของงานวิจัย ทุนละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
๔.๑ เปนงานวิจัยในลักษณะโครงการเดี่ยว
๔.๒ ผลลัพธของงานวิจัยสามารถนําไปแกปญหาหรือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
หนวยงาน
ขอ ๕ การตั้งงบประมาณคาใชจายเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผูเสนอขอเสนอโครงการวิจัย ตองแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายใหชัดเจน โดยแยก
เปนหมวดๆ เชน หมวดคาตอบแทน หมวดคาวัสดุ หมวดคาใชสอย และกําหนดใหดังนี้
๕.๑ หมวดคาตอบแทนนักวิจัย ไมเกิน รอยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมด
๕.๒ หมวดคาตอบแทนพี่เลี้ยงนักวิจัย ไมเกิน รอยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมด
๕.๓ หมวดคาวัสดุและหมวดคาใชสอย (ตามความเหมาะสมและความจําเปน)
๕.๔ ไมใหตั้งงบประมาณในหมวดครุภัณฑ
ขอ ๖ วิธีการ ขั้นตอนการสมัครและการจัดทาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
๖.๑ ผูสนใจสมัครเขารวมโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒ เขารวมกิจกรรมตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด หากผูรวมโครงการวิจัยไมเขารวม
กิจกรรมตามกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทุนวิจัย
๖.๓ ผูเขารวมโครงการเสนอขอรับทุน จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยผานความเห็นชอบของพี่เลี้ยงนักวิจัย
๖.๔ นําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๖.๕ นักวิจัยปรับปรุงขอเสนอโครงการวิจัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และสงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ๓ ชุด และแผนบันทึกขอมูล จํานวน ๑ แผน
๖.๖ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการประเมินโครงการวิจัย ทั้งนี้จะแจง
ผลการพิจารณาใหผูเสนอขอรับทุนวิจัยทราบในลําดับถัดไป
ขอ ๗ ขอกําหนดอื่น ๆ
๗.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนไวซึ่งสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจาก
ผลการวิจัยคนควาที่ใชเงินทุนตามประกาศ ฯ นี้

-๓๗.๒ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแลว ขอใหหัวหนาโครงการดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงินและใบสําคัญรับเงิน เพื่อรอการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตอไป
๗.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนไวซึ่งสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจาก
ผลการวิจัยคนควาที่ใชเงินทุนตามประกาศ ฯ นี้
๗.๔ ผูที่สนใจขอรับทุนสามารถ Download ใบสมัครและแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย
แบบ นม.-๑ ด พรอมจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอรมและจัดสงมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๗.๕ กรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑน้ี ใหนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดี
ที่ ๗๐๐/๒๕๖๐

