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ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
----------------------------ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ด้านการวิจัย โดยแหล่งทุนได้จาก เงินงบประมาณเงินรายได้
บำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยไว้ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
เรียนการสอน
๑.๒ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความรู้ในการวิจัยและ
นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. การสมัคร ขอรับทุน ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่งานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่คณะครุศาสตร์กำหนด
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน
๓.๑ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนในโครงการเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น
๓.๓ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเหมาะสม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย
๔. การจัดสรรทุนเป็นการจัดสรรให้กับบุคลากรสายวิชาการ โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอทุน
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความ
เป็นไปได้ทางวิชาการ ซึ่งรวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา ดังนี้
๕.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ของมหาวิทยาลัย และของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
๕.๒ คุณค่าทางปัญญาของข้อเสนอการวิจัย เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับ ความจำเป็นเร่งด่วน ความ
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
๕.๓ คุณค่าการนำไปใช้ ผลลัพธ์ของการวิจัยทำให้เกิ ดคุณค่าในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์ทาง
วิชาการ เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
/๖.ขอบข่าย...

๒
๖. ขอบข่ายการวิจ ัย ลักษณะการวิจัยที่จะให้ทุนอุดหนุนเป็นการวิจัยเพื่อประโยชน์ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการเรียนการสอนในคณะ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนา
๗. เงื่อนไขของโครงการที่เสนอขอรับทุนและข้อผูกพัน
๗.๑ สนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน สาขาวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยให้สิทธิ์ในการ
ขอรับทุนสนับสนุน สาขาละ ๑ เรื่อง หรือไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๗.๒ การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
๗.๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าของเครื่องมือ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้รับทุน
ได้จัดซื้อโดยทุนทรัพย์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จนกว่าจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
๗.๔ ผู้ที่ได้รับทุน ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ฐานข้อมูล งานวิจัยที่เชื่อถือได้
หรือการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และต้องระบุในงานวิจัยที่เผยแพร่ว่า “การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”
๗.๕ ผู้ที่ได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานการใช้เงินตามเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทราบ
๗.๖ ผู้ที่ได้รับทุนต้องส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
๘. กรณีที่ผู้ได้รับทุน ไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ ให้ชดใช้ทุนตามที่ได้รับจัดสรรต้องคืนเงิน
ที่ได้รับทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แก่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๙. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้ทุนในกรณีผู้ที่ได้รับทุนไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์
๑๐. การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ให้แบ่งการเบิกจ่ายเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ได้รับอนุมัติในการทำวิจัยและทำสัญญารับทุนจ่ายให้ร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนวิจัย
งวดที่ ๒ ได้ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๑ เล่ม พร้อมเอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเอกสาร
ตอบรับ จ่ายให้ร้อยละ ๕๐
๑๑. การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ให้ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยรายงานผลความก้าวหน้าของการ
วิจัยต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุก ๓ เดือน ตามแบบรายงานผลของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๒. เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แนบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ เล่ม และ
เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ แก่เจ้าหน้าที่งานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
เบิกเงินงวดที่ ๒ ต่อไป
๑๓. การขอรับทุน หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วย
๑๓.๑ แบบฟอร์มการเสนอเค้าโครงแบบ แนบเค้าโครงย่อ ตามแบบเสนอโครงการฯ (สามารถ
Download จากเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ ฝ่ายงานวิจัย)
๑๓.๒ ส่งเค้าโครงการวิจัยตามแบบที่คณะครุศาสตร์ กำหนด จำนวน ๑ ชุด
๑๓.๓ ส่งเค้าโครงการวิจัย ภายในวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๓.๔ ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑๓.๕ ทำสัญญาทุนวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
/๑๔.แบบฟอร์ม...

๓
๑๔. แบบฟอร์มการเขีย นโครงการวิจัย และแบบรายงานผลการวิจัย ให้ใช้ตามประกาศ ของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เท่านั้น
๑๕. หลักเกณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นผู้พิจารณา
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด)
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และกิจการนักศึกษา
รักษาราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์

๔

แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โครงการวิจัย
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