ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประจาปีการศึกษา 2558
*********************************************************

ด้วยมหาวิทยาลัยปทุมธานีมีโครงการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้แผนการดาเนินงานปีการศึกษา 2558
เพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปทุมธานีที่ประสงค์ทาการวิจัย
ตามขอบข่ า ยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี ก าหนด โดยอาศั ย อ าน าจตามความใน มาตรา 34(2)
แห่งพระราชบัญ ญั ติ สถาบัน อุด มศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 พระราชบัญ ญั ติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.2550 (ฉบับเพิ่มเติม) และระเบียบมหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.
2553 มหาวิทยาลัยปทุมธานีจึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ความหมายและขอบเขต
ทุนอุดหนุนการวิจัยนี้เป็นทุนที่ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามขอบข่ายที่คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยกาหนดและ
คัดเลือกเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจาปีการศึก ษา 2558 กาหนดโดยระบุแนว
ทางการวิจัย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย และมีเงื่อนไขว่าผู้ขอรับทุนจะต้องดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ น าผลการวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะใน
เขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง
2.2 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในระดับปฏิบัติ
2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปทุมธานีมีความรู้ในการวิจัย และนา
ผลการวิ จั ย ไปใช้ ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ปรั บ ปรุ งการเรี ย นการสอน พั ฒ นาวิ ช าชี พ และการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
3. เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
แนวทางการประเมินผลโครงการการวิจัยที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทาง
วิชาการ และงบประมาณซึ่งรวมทั้งการจัดลาดับความสาคัญของโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณการวิจัย
ประจาปี พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาถึง
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและของมหาวิทยาลัย
3.2 คุณค่าทางปัญญาของข้อเสนอการวิจัย เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับความจาเป็นเร่งด่วน ความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ฯลฯ
3.3 ผลกระทบของโครงการวิ จั ย ผลลั พ ธ์ ข องการวิ จั ย ท าให้ เกิ ด ผลกระทบในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้ อม เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงาน
ความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
2/ 4. จานวนทุนและเงินทุน....

-24. จานวนทุนและเงินทุน
4.1 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ทุนละไม่เกิน 35,000 บาท หรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาทุน อุด หนุ น การวิจัย กรณี ที่ ผ ลงานวิจัยนั้ นต้ องใช้งบประมาณจัดท ามากกว่า
35,000 บาท
4.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล
- ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ส าหรั บ อาจารย์ นั ก วิ จั ย และบุ ค ลากรกลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ทุนละ 60,000 บาท หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กรณี
ที่ผลงานวิจัยนั้นต้องใช้งบประมาณจัดทามากกว่าหรือน้อยกว่า 60,000 บาท
- ทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทุ น ละ 50,000 บาท หรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพิ จ ารณาทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย กรณี ที่
ผลงานวิจัยนั้นต้องใช้งบประมาณจัดทามากกว่าหรือน้อยกว่า 50,000 บาท
- ทุน อุดหนุนการวิจัยสาหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทุนละ 25,000 บาท หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
กรณีที่ผลงานวิจัยนั้นต้องใช้งบประมาณจัดทามากกว่าหรือน้อยกว่า 25,000 บาท
ทั้งนี้ จานวนเงินทุนแต่ละทุน คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจะพิจารณาจัดสรร
ตามเงินทุนที่ได้รับจัดสรรจากโครงการตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเป็นสาคัญ
5. ขอบข่ายการวิจัย
ลักษณะงานวิจัยที่จะให้ทุนอุดหนุนเป็นเรื่องที่มีขอบข่ายหรือประเด็น ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม
งานวิจัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
6. คุณสมบัติของผู้รับทุน
6.1 เป็นอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือ
ลาพักโดยไม่ได้รับเงินเดือน
6.2 ต้ อ งไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี (ย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่
ปีการศึกษา 2554 ถึงปีการศึกษา 2557)
7. เงื่อนไขทั่วไป
7.1 การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ยื่นใบสมัครตามแบบของฝ่ายวิจัยและพัฒนา สานักส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการ
7.2 ผู้รับทุนยินยอมที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยปทุมธานี รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
7.3 โครงการใดที่เคยได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นแล้วจะมาขอรับทุนสนับสนุนจาก
โครงการนี้อีกไม่ได้
7.4 การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยจะจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 25 (ดังเอกสารแนบ)
7.5 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี
7.6 ในปกรายงานการวิจั ยฉบับสมบูรณ์ให้ระบุข้อความว่า งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการ
สนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจาปีการศึกษา 2558
3/ 7.7. งานวิจัยที่ได้รับทุน.........

-37.7 งานวิจั ย ที่ ได้ รับ ทุน อุดหนุ น การวิจัย จะต้องได้รับการตี พิม พ์ เผยแพร่ ล งวารสารวิช าการหรือ
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สวก. เท่านั้น
8. การขอรับทุน หลักฐาน และเอกสารการสมัครขอรับทุน
8.1 ส่งใบสมัครตามแบบทีฝ่ ่ายวิจัยและพัฒนา สานักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ กาหนดเท่านั้น
8.2 ส่งเค้าโครงการวิจัย พร้อมทั้งระบุ ค่าใช้จ่ายตามแบบเสนอโครงการวิจัย ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และรอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
9. การติดตามความก้าวหน้าการวิจัย
ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องรายงานผลความก้าวหน้าของการวิจัยต่อมหาวิทยาลัยปทุมธานี ทุก ๆ
3 เดือน ตามแบบรายงานผลที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สานักส่งเสริมพัฒนาวิชาการ กาหนด
10. การส่งรายงานการวิจัย ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยดังนี้
10.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็งสีน้าเงิน) จานวน 5 เล่ม พร้อมซีดี 1 แผ่น
10.2 บทความวิจัย 1 ชุด พร้อมซีดี 1 แผ่น
อาจารย์ นั กวิจัย และบุ คลากรของมหาวิท ยาลั ยปทุมธานีที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเค้าโครงการวิจัยได้
ทีฝ่ ่ายวิจัยและพัฒนา สานักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขต
ยื่น เค้าโครงการวิจัยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2558
นิธิมา ยืนยง
( นางนิธิมา ยืนยง )
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
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