
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)  

พ.ศ. ๒๕63 
  
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยให้มีทิศทางที่ชัดเจน เน้นการ
น าผลการวิจัยไปตีพิมพ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เพ่ือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามความในข้อ 6.2 และข้อ 10  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒4 และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ 6.2 และข้อ 19 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยเรื่องกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63 จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้ง
หน่วยวิจัย (Research Unit) ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. ๒๕63” 

 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
 “หน่วยวิจัย  (Research Unit)” หมายความว่า หน่วยงานวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นโดย
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีความช านาญในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในการด าเนินการวิจัยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน มีผลงานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมีชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาไปสู่ศูนย์วิจัย (Research Center) หรือศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence) ได้ 
 

 ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) 
  ๔.๑ มีการร่วมกลุ่มกันของนักวิจัยในศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกันไม่น้อยกว่า 3 คน 
  ๔.๒ หัวหน้าหน่วยการวิจัยต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับรองศาสตราจารย์ 
  ๔.๓ บุคลากรในหน่วยการวิจัยมีประวัติได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัย หรือมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ 
  4.4 มีแผนการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยวิจัย และแผนการด าเนินงานที่ระบุถึงความ
เชี่ยวชาญของหน่วยวิจัยที่จะเกิดขึ้นภายในสามปี 



๒ 
 

  4.5 สามารถรองรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ความเชี่ยวชาญของหน่วยวิจัยที่ระบุในข้อ 4.4 
  กรณีหน่วยงานที่ไม่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเสนอขอจัดตั้งหน่วยวิจัย  
เพ่ือด าเนินการวิจัยเชิงลึก ทั้งนี้ให้สอดคล้องเป้าหมายและความเชี่ยวชาญของหน่วยวิจัยที่ระบุในข้อ 4.4 
 

 ข้อ ๕ ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยวิจัยและขอทุนสนับสนุน 
  ๕.๑ ให้หัวหน้าหน่วยวิจัยเสนอโครงการขอจัดตั้งหน่วยวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ านวน 3 
ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 
  ๕.๒ เมื่อหน่วยวิจัยได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุน ให้หัวหน้าหน่วยวิจัยจัดท าสัญญารับทุน
สนับสนุนต่อคณะกรรมการภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลอนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัย 
 

 ข้อ ๖ การให้ทุนสนับสนุน 
  ๖.๑ วงเงินและระยะเวลาการสนับสนุน   
  หน่วยวิจัยละไม่เกิน 200,000 บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
  ๖.๒ รายการที่สนับสนุน 
          ๖.๒.๑ หมวดค่าใช้สอย 
         ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ธุรการ  
   ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย  หรือผู้ช่วยวิจัยที่ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลั ย      
   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ 
          ๖.๒.๒ หมวดค่าวัสดุ 
          ๖.๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยวิจัย 
 

 ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน  
        การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดต่อปี 
 งวดที่ 1 : จ่ายร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน เมื่อโครงการผ่านการพิจารณา
อนุมัติและลงนามในสัญญาแล้ว 
  งวดที่ 2 : จ่ายร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 6 เดือน และรายงานความก้าวหน้าผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ว  
 

 ข้อ ๘ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยวิจัย 
  8.1 จ านวนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนทุนด้านการวิจัย จากหน่วยงานภายนอก ในปีที่หนึ่ง
และปีท่ีสองรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหกแสนบาท และไม่น้อยกว่าหกแสนบาทต่อปีตั้งแต่ปีที่สาม 
  8.2 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
หรือกลุ่ม 2 ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขาหรืออยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ SJR ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี หรือจ านวนผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี หรือจ านวนนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรองการใช้ประโยชน์จาก



๓ 
 

องค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อปี โดยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่สองของการได้รับทุนสนับสนุน ทั้งนี้ผลงานที่
เกิดข้ึนต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและความเชี่ยวชาญของหน่วยวิจัยที่ระบุในข้อ 4.4 เท่านั้น 
 

 ข้อ ๙  การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยวิจัย 
   9.1 หน่วยหน้าหน่วยวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่หนึ่งต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงาน 
ต้นสังกัด ภายในหกเดือนหลังจากได้รับทุนสนับสนุน 
   9.2 หัวหน้าหน่วยวิจัยจัดส่งรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
ซึ่งประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงานตามแผน รายงานการใช้จ่ายทุนสนับสนุน รายงานผลการวิจัยหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัย ผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัย และการน าเสนอนิทรรศการงาน
สร้างสรรค์ ภายในสามสิบวันสิ้นปีงบประมาณ 
 

 ข้อ 10  การติดตามและประเมินผล 
   10.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ เมื่อครบหนึ่งปีของ
หน่วยวิจัยนับจากวันท าสัญญารับทุน เพ่ือประกอบการพิจารณาทุนสนับสนุนในปีต่อไป หรือยกเลิกการให้ทุน
สนับสนุน 
   10.2 เมื่อสิ้นปีที่สามให้หน่วยวิจัยจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับทุนสนับสนุน พร้อมแสดงแผนการด าเนินงานในช่วงสามปีข้างหน้า เพ่ือจะพัฒนาไปสู่
ศูนย์วิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
 
 ข้อ 11 การยกเลิกการให้ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย 
  คณะกรรมการจะพิจารณาการยกเลิกการให้ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย ในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี้ 
  11.1 เปลี่ยนหัวหน้าหนว่ยวจิัย โดยไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  11.2 ไม่จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยวิจัยตามก าหนด 
  11.3 มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยวิจัย 
 
 ข้อ 12 แนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยวิจัยหลังจากยกเลิกการให้ทุนสนับสนุน 
  12.1 สรุปผลการปฏิบัติงานและชี้แจงปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงวันที่
ยุติการด าเนินงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งผลการยกเลิกการให้
ทุนสนับสนุน 
  12.2 หัวหน้าหน่วยวิจัยต้องน าเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ส่งคืนกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยมหาวิทยาลัย ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งผลการยกเลิกการให้ทุนสนับสนุน  เว้นแต่
คณะกรรมการเห็นว่า ปัญหา อุปสรรคที่ยกเลิกการให้ทุนสนับสนุนมีเหตุอันสมควร ให้หัวหน้าหน่วยวิจัยส่งเงิน
คืนเฉพาะส่วนที่รับไปแล้วและยังไม่ได้จ่าย 
  12.3 หน่วยวิจัยที่ถูกยกเลิกการให้ทุนสนับสนุนต้องส่งมอบวัสดุถาวร ครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ให้
หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าหน่วยวิจัย ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ ได้รับแจ้งผลการยกเลิกการให้ทุน
สนับสนุน 



๔ 

ข้อ 13 ผลจากงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลผลิตใดๆที่เกิดจากหน่วยวิจัยให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการด าเนินการด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิด 
จากการประดิษฐ์ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 14 หน่วยวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งแล้วไม่สามารถยุบเลิกได้ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยวิจัย
เสียชีวิต ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ให้สมาชิกที่เหลือจัดหาบุคลากรที่ท าหน้าที่แทน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ข้อ 15 ให้หน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้นก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับด าเนินการปรับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ
ตามข้อ 4.4 และรายงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยวิจัยตามข้อ 8.2 เมื่อครบก าหนดรายงานผลการด าเนินงาน
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 16 การใดที่ได้ด าเนินการหลังระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63 ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
ให้ใช้ประกาศนี้โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 

 (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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