ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปจัดนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๓
.................................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีโอกาสนาเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความในข้อ ๖.๓
และข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยเรื่องกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ ข้อ ๖.๓ และข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้ว ยเรื่องกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน
บุคลากรไปจัดนิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลั กเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปจัดนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์ ” หมายความว่า สิ่ งประดิ ษฐ์ นวั ตกรรมและงานสร้า งสรรค์ที่เ กิด ขึ้น จาก
ผลงานวิจัย ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรสายวิชาการที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“คณะกรรมการบริหารกองทุน ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยมหาวิทยาลัย

๒
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
๔.๑ เป็นเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในฐานะหัวหน้าโครงการ หรือมีส่วนร่วม ในการผลิตผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับหนังสือตอบรับหรือหนังสือเชิญเข้าร่วมอย่างเป็นทางการของหน่วยงานที่จัดในการประกวด
แข่งขัน
๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาศึกษาต่อ
หรือลาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ
๔.๓ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนไปจัดนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ระดับ นานาชาติ ณ ต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่น ในกรณีที่ผู้ขอรับเงิน สนับสนุนได้รับความ
ช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนอื่น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะในส่วนที่ยังขาดอยู่ตามความจาเป็น ซึ่ง
จะพิจารณาเป็นกรณีไป
๔.๔ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ข้อ ๕ เกณฑ์การพิจารณาลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสนับสนุน
๕.๑ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
๕.๒ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นาเสนอต้องมีชื่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยู่ใน
ที่อยู่ของผู้นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๕.๓ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
๕.๔ จานวนผู้นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
๕.๔.๑ กรณีทาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนเดียว ให้เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นผู้นาเสนอ
๕.๔.๒ กรณีทางานผลงานสิ่งประดิษฐ์ มากกว่าหนึ่งคน ให้ มีผู้นาเสนอไม่เกิน ๑ คน/
ผลงาน
๕.๕ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องผ่านการยื่นคาขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๖ การยื่นคาขอรับการสนับสนุน
๖.๑ การนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ผู้ยื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดใน
ข้อ ๔ และข้อ ๕ พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนดังนี้
๖.๑.๑ แบบฟอร์มการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
นานาชาติ ณ ต่างประเทศ
๖.๑.๒ หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ
๖.๑.๓ รายละเอียดการจัดงาน
๖.๑.๔ หลักฐานแสดงการยื่นคาขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

๓
๖.๑.๕ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๒ ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กาหนด และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารกองทุน โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๗ กรอบการสนับสนุนงบประมาณ
การสนับสนุนการจัดนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาติ จะให้ การสนั บ สนุ น โดยถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยเรื่องการใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรม การจั ดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม โดยอนุโ ลม ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
๗.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและยานพาหนะสาหรับเดินทางภายในประเทศให้เบิกได้ตามสิทธิ์
ไม่เกินระยะเวลาที่อนุมัติ
๗.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในต่างประเทศให้เบิกได้ตามสิทธิ์ไม่เกินอัตราที่อนุมัติต่อครั้ง
๗.๒.๑ ประเทศ ประเภท ก. ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๗.๒.๒ ประเทศ ประเภท ข. ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๗.๒.๓ ประเทศ ประเภท ค. ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๗.๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือ
จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายจริงในชั้นประหยัด (Economic
Class)
๗.๔ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้เบิ กจ่ายพาหนะรับจ้างได้ สาหรับการเดินทางไป
กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ ให้เบิกจ่ายจริงในชั้นประหยัด
(Economic Class)
๗.๕ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียนในการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายทานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘ แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ได้รับการสนับสนุน
๘.๑ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ขอเบิกจ่ายจากหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๘.๒ ผู้ที่รับการสนับสนุน ที่ต้องการสละสิทธิ์ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้แจ้ง
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่มีการสละสิทธิ์
๘.๓ ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนต้องส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยมหาวิทยาลัย ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด จานวนหนึ่งชุดภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่กลับมาถึง ซึ่งรายงาน
ประกอบด้วย

๔
๘.๓.๑ เอกสารสรุปผลการจัดนิทรรศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์ระดับนานาชาติและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่ได้รับ
๘.๓.๒ หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดนิทรรศการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
๘.๓.๓ หนังสืออนุญาตจากมหาวิทยาลัย
๘.๔ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการสนับสนุน ต้องพัฒนาไปสู่การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิช ย์ ห รื อน าไปใช้เพื่อสร้ างความเข้มแข็งในชุมชนและองค์กรภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้ นการ
ประกวด
๘.๕ ในกรณีผู้รับการสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด คณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จะพิจารณาตัดสิทธิ์การขอรับการสนับสนุนในคราวต่อไป
ข้อ ๙ การใดที่ได้ดาเนิ นการหลังระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63 ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

