
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การเปดรับแผนบูรณาการ (Integrated research program) เพ่ือเสนอของบประมาณแผนบูรณาการ

พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
__________________________________________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อของบประมาณ
บูรณการวิจัย โดยใหคณาจารย และนักวิจัยไดเตรียมความพรอม ทั้งระยะเวลาในการพัฒนาแผนบูรณาการ
(Integrated research program) และคุณภาพตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําใหแผนบูรณาการ
(Integrated research program) มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีโอกาสไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบ
ดวยขอ 18 (1) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยระเบียบทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพ่ิมเติม และโดยความเห็นชอบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 3/2561 (1) เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2561 จึงออกประกาศดังตอไปน้ี

 
ขอ 1 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัย
1.1 ผูเสนอขอเสนอทุนสนับสนุนประกอบดวยหัวหนาแผนบูรณาการ หัวหนาชุดโครงการวิจัย

และผูรวมวิจัยตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอทั้งใน

แบบเต็มเวลาและไมเต็มเวลา

1.2 แผนบูรณาการตองสอดคลองกบันโยบาย และยทุธศาสตรการวิจยัของชาตขิอใดขอหน่ึง

1.3 ในแผนบูรณาการตองมีแผนแสดงใหเห็นวา โครงการวิจัยนี้บูรณาการกับการเรียนการ

สอน และการบริการวิชาการ

1.4 ตองมีการแสดงถึงผูใชประโยชนจากหนวยงานภายนอกในขอเสนอโครงการวิจัย

1.5 ผลงานวิจัยตองตีพิมพ ตองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑผลงานตีพิมพ (Outcome) จากโครงการวิจัยงบประมาณรายได

และงบประมาณแผนดิน หรือข้ึนอยูกับคณะกรรมการเปนผูกําหนด

1.6 ขอเสนอโครงการวิจัยตองระบุสัดสวนเปอรเซ็นตของปริมาณงานของผูทําวิจัยในขอเสนอ

โครงการ

1.7 ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบทายประกาศนี้

มิเชนน้ันทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะไมพิจารณาดําเนินการตอไป

1.8 หามมิใหสงแผนบูรณาการซํ้าซอน เพื่อขอเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งงบประมาณภายใน

มหาวิทยาลัย และงบประมาณภายนอก



 

-  2  -

 

1.9 แผนบูรณาการท่ีเกี่ยวของกับมนุษยจะตองมีหนังสือรับรองจากคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตววาขอเสนอโครงการวิจัยนี้อยูในระหวางกระบวนการพิจารณา

1.10 อาจารยจะตองใชอีเมลWebmail ของมหาวิทยาลัยในการลงทะเบียนระบบ NRMS ใหม

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (สามารถติดตอสํานักคอมพิวเตอร หรือดูราย

ละเอียดการสมัครไดท่ี http://cic.npru.ac.th/index.php)

ขอ 2 การตั้งงบประมาณคาใชจายเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแผนบูรณาการ

ตองแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายใหชัดเจน โดยแยกเปนหมวด ๆ เชน หมวดคาจาง

หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ และกําหนดดังนี้

2.1 หมวดคาจาง

(1) คาจางผูชวยนักวิจัยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมเกิน 9,400 บาท / คน / เดือน

(2) คาจางผูชวยนักวิจัย วฒิุประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ไมเกิน 11,500 บาท / คน /

เดอืน

(3) คาจางผูชวยนักวิจัยวุฒิปริญญาตรีไมเกิน 15,000 บาท / คน / เดือน

(4) คาจางผูชวยนักวิจัยวุฒิปริญญาโทไมเกิน 17,500 บาท / คน / เดือน

(5) คาจางผูชวยนักวิจัยวุฒิปริญญาเอกไมเกิน 21,000 บาท / คน / เดือน

(6) ตั้งคาประกันสังคมสําหรับผูชวยนักวิจัยตามอัตราที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด

2.2 หมวดคาใชสอยและคาวัสดุ

(1) คาวัสดุการวิจัย ตามท่ีจายจริง

(2) คาเบีย้เลีย้งเตม็วนั 240 บาท / คน และเปนไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั

(3) คาพาหนะสวนตัวเหมาจาย กิโลเมตรละ 4 บาท

(4) คาอาหารกลางวัน / อาหารวาง ไมเกิน 80 บาท, 30 บาท / คน / มื้อ

(5) คาเชาที่พัก หองพักคนเดียว กรณีไปราชการ 1,500 บาท / คน

(6) คาเชาที่พัก หองพักคู กรณีไปราชการ 850 บาท / คน

(7) คาจางเก็บตัวอยางใหเปนไปตามระเบียบของทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(วช.)

2.3 คาใชจายอื่นๆ ท่ีไมปรากฏอยูในรายการขางตนใหกําหนดตามที่ใชจายจริงตามความ

เหมาะสมและเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือใหเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.)

2.4 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ตามความเหมาะสมกอนนําสงขอเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ

 

ขอ 3 การสงมอบผลงานการวิจัย

เมื่อผูขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทําการวิจัยเสร็จสิ้น และพรอมที่จะปดโครงการนั้น ๆ ผูขอรับ

ทุนตองสงมอบผลงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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(1) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 3 เลม ตามแบบฟอรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําหนด พรอมแผนบันทึกขอมูล (สําหรับกรณีที่เปนชุดโครงการใหดําเนินการสังเคราะหทุกโครงการยอยเขา
เปนเลมเดียวกันดวย พรอมแผนบันทึกขอมูล)

(2) หลักฐานการนําไปใชประโยชนจากงานวิจัยโดยการรับรองจากหนวยงานภายนอกตามที่

กําหนดไว

(3) หลักฐานการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยตามที่กําหนดไว

(4) หลักฐานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติตามที่กําหนดไว

(5) อับโหลดไฟลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในระบบ NRMS ตามที่กําหนดไว

ขอ 4 แบบฟอรม และกําหนดการสงแผนบูรณาการ

คณาจารย หรือนักวิจัยผูสนใจ สามารถ  Download แบบฟอรมแผนบูรณาการ (Integrated

research program) ไดที่เว็บไซต dept.npru.ac.th/rdi โดยการสงแผนบูรณาการแบบผานกระบวนการพัฒนา

แผนบูรณาการใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้ และการสงแผนบูรณาการแบบไมผานกระบวนการ

พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

 ประกาศ ณ  วันที่  24 เมษายน พ.ศ. 2561

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
24  เม.ย.  61 เวลา  20:26:14  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RAAwA-DYAMA-A3AEE-AQQA4

 

 



 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศ     ณ     วันท่ี        เมษายน   2561

เรื่อง  บัญชีรายละเอียดแนบทายฯ การเปดรับแผนบูรณาการ (Integrated research program)

เพ่ือเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 



 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
24 เม.ย. 61 เวลา  20:26:44  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQAzA-DcARQ-A0AEI-ARgAy
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