ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๓
.................................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจยั ใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนแบบแผนเดียวกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงไดกําหนดหลักเกณฑการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัยโดยความเห็นชอบของการประชุมคณบดีและผูอํานวยการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๒ ไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทีไ่ ดรับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินงานและการติดตามประเมินผลโครงการวิจยั ที่ไดรับทุนวิจยั ประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาประกาศ หรือคําสั่งใดขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ ๔.
ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“หนวยงาน” หมายความวา วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน และหนวยงานที่
เรี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ที่ เ ป น
ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย
“หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี ผูอํานวยการ
วิทยาลัย ผูอาํ นวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะ
เทียบเทาคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“ผูอํานวยการ”
หมายความวา
ผูอํานวยการชุดโครงการหรือแผนงานงานวิจัย ซึ่ง
เปนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงินอุดหนุนเพือ่ การวิจยั หรือไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานใหดําเนินงานโครงการวิจยั ในลักษณะชุดโครงการหรือแผนงานงานวิจัย

“ชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย” หมายความวา ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจยั ที่
ประกอบดวยโครงการวิจัยไมนอยกวา ๒ โครงการ
“หัวหนาโครงการวิจัย” หมายความวา บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงินอุดหนุน
เพื่อการวิจัยหรือ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานใหดําเนินงานโครงการวิจัย
“โครงการวิจัย ” หมายความวา โครงการศึกษาที่มีการคนควาวิเคราะห ทดลอง ผลิต
สิ่งประดิษฐสรางสรรค ออกแบบ พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีที่เปนองคความรูจากการวิจัย หรือลักษณะ
งานอื่นที่ใกลเคียง ซึ่งเปนโครงการที่มีแผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดอยางมีระบบ
“ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจยั
“ ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ขอ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๕.๑ ติดตามความกาวหนาของการวิจัยและการใชจายเงินตาม
แผนการดําเนินการวิจัยตามลําดับ
๕.๒ ดําเนินการติดตามและประเมินผลในระหวางการดําเนินการ
๕.๓ ประเมินผลความกาวหนาของโครงการวิจยั และเสนอให
หนวยงานพิจารณา เพื่ออนุมัติใหเบิกจายเงินสวนที่เหลือ
หรือเสนอใหมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน ยุบเลิกหรืออนุมัติ
สิ้นสุดโครงการ
๕.๔ พิจารณาและประเมินผลรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
ขอ ๖. การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลหรือผูทรงคุณวุฒิ
๖.๑. ทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป หรือแหลงทุนภายนอกที่ไมมีการระบุ
หลักเกณฑการติดตามและประเมินเอาไว
กรณีการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการ ใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลของชุดโครงการหรือโครงการวิจัย ประกอบดวย
๑) คณบดี/ผูอํานวยการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
๒) ตัวแทนในสาขาที่เกี่ยวของจํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
๓) ผูทรงคุณวุฒิ ในสาขานัน้ ๆ ไมนอยกวา ๑ คน เปนกรรมการ
๔) ตัวแทนจากสถาบันวิจยั และพัฒนา ๑ คน เปนกรรมการ
กรณีการติดตามและประเมินผลโดยผูท รงคุณวุฒิ ใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ในสาขานั้น ๆ ไมนอยกวา ๒ คน เปนคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
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๖.๒. ทุนวิจัยประเภทเงินรายได
กรณีการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการ ใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลของชุดโครงการหรือโครงการวิจัย ประกอบดวย
๑) รองคณบดีฝายวิชาการ เปนประธาน
๒) ตัวแทนสาขาวิชาที่เกีย่ วของจํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
๓) ผูทรงคุณวุฒิ ๑ คน เปนกรรมการ
๔) หัวหนาแผนกวิจยั หรือผูทหี่ นวยงานมอบหมายใหดแู ลงาน
วิจัยของหนวยงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
กรณีการติดตามและประเมินผลโดยผูทรงคุณวุฒิ ใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ในสาขานั้น ๆ ไมนอยกวา ๑ คน เปนคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
ขอ ๗. การติดตามและประเมินผลการวิจยั ระหวางดําเนินการ
๗.๑. หัวหนาโครงการหรือผูอํานวยการ ตองสงรายงานความกาวหนา เมื่อถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสม หรือทุกระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๗.๒. การประเมินผลความกาวหนาของ ชุดโครงการวิจัยใหดําเนินการพรอมกัน
ทั้งชุดโครงการ
ขอ ๘. การสงรายงานผลการวิจัย
หัวหนาโครงการหรือผูอํานวยการแลวแตกรณีตองสงผลงานดังนี้
๘.๑ รายงานความกาวหนา (progress report)
สงรายงานความกาวหนาแสดงผลงานเปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และการใชจายเงินใหคณะการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินความกาวหนา เมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
หรือทุกระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแตวนั ที่ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงาน
๘.๒ รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ใหหวั หนาโครงการวิจัยหรือ
ผูอํานวยการชุดโครงการ/แผนงานวิจัย สงรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณตอหนวยงาน เพื่อสงใหกับสถาบันวิจยั และพัฒนา จํานวน ๕ ชุด
และอิเล็กทรอนิกสไฟล จํานวน ๑ ชุด พรอมกับแนบเอกสารผลผลิตของ
การวิจยั ที่เปนหลักฐานการตีพิมพบทความวิจัย(Manuscript) หรือ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ หลักฐานการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จํานวน ๑ ชุด ใหกับหนวยงาน เพื่อสงใหกับสถาบันวิจยั และพัฒนา โดย
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จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน ๒ ป นับจาก
ปงบประมาณที่ไดรับทุน
ขอ ๙. การประเมินผลการวิจัยหลังเสร็จสิ้นโครงการ
๙.๑. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ หัวหนาโครงการหรือผูอํานวยการแลวแตกรณี ตอง
สงรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบและจํานวนที่
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานกําหนด หรือเปนไปตามสัญญารับทุนที่ไดทํา
ไวกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน (กรณีโครงการวิจัยงบภายนอก)
โดยแตละหนวยงานสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณารายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณไดตามความเหมาะสม
๙.๒. ผูไดรับทุนวิจยั ตองกรอกขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจยั ใน
โครงการวิจัยทีไ่ ดรับทุนในระบบฐานขอมูล หรือแบบสํารวจตางๆ ตาม
แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสงคืนตามกําหนดเวลาเมือ่ ไดรับการ
รองขอ
ขอ ๑๐. การยุบเลิกโครงการวิจัย
กรณีที่แผนงานวิจยั หรือโครงการวิจยั ใด ไมมีความกาวหนา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล สามารถเสนอใหมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานพิจารณายุบเลิกโครงการวิจัย และ
ใหหวั หนาโครงการหรือผูอํานวยการแลวแตกรณีสงเงินคืนเต็มจํานวนหรือบางสวนตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๑. ใหอธิการบดีเปนผูร ักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญหาการตีความตาม
ประกาศนีใ้ หอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารยประชีพ ชูพันธ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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