ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการดาเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่น (Matching fund)
พ.ศ. 2563
.................................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนนดหนักกเกณฑการสนกบสนุนทุนวิจกยใหน้บุคัากรในการดาเนินการวิจกย
ร่ ว มกก บ องค กรอื่ น (Matching fund) เพื่ อ เป็ น การพก ฒ นาศก ก ยภาพทางด้ า นการวิ จก ย ใหน้ กก บ นก ก วิ จก ย ของ
มหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย แัะเพื่อบรรัุวกตถุประสงคตามความในข้อ ๖.๘ เพื่อสนกบสนุนทุน
วิจก ย ใหน้ บุ ค ัากรในการด าเนิ น การวิจก ย ร่ ว มกก บ องค กรอื่น (Matching fund) แหน่ ง ระเบี ย บมหนาวิ ท ยาัก ย
เทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมแัะพกฒนางานวิจกย พ.ศ. ๒๕63
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ แัะมาตรา ๒๗ แหน่งพระราชบกญญกติมหนาวิทยาักยเทคโนโัยี
ราชมงคั พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกกบข้อ ๖.๘ แัะข้อ ๑๐ แหน่งระเบียบมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมแัะพกฒนางานวิจกย พ.ศ. ๒๕63 จึงประกาศหนักกเกณฑการสนกบสนุนทุนวิจกยใหน้บุคัากร
ในการดาเนินการวิจกยร่วมกกบองคกรอื่น (Matching fund) ดกงต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย เรื่อง ประกาศหนักกเกณฑ
การสนกบสนุนทุนวิจกยใหน้บุคัากรในการดาเนินการวิจกยร่วมกกบองคกรอื่น (Matching fund) พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใหน้ใช้บกงคกบตก้งแต่วกนถกดจากวกนประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหนาวิทยาักย” หนมายความว่า มหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย
“กองทุน” หนมายความว่า กองทุนส่งเสริมแัะพกฒนางานวิจกยมหนาวิทยาักย
“คณะกรรมการบริหนารกองทุน” หนมายความว่า คณะกรรมการบริหนารกองทุนส่งเสริมแัะพกฒนา
งานวิจกยมหนาวิทยาักย
“นกกวิจกย” หนมายความว่า นกกวิจกย นกกประดิษฐแัะนกกสร้างสรรค สกงกกดมหนาวิทยาักย
“โครงการวิจกย” หนมายความว่า โครงการวิจกย ทีเ่ ป็นผังานของบุคัากรสกงกกดมหนาวิทยาักย
“องคกรอื่น” หนมายความว่า หนน่วยงานภายนอกมหนาวิทยาักย ที่เป็นส่วนราชการหนรือเทียบเท่า
รกฐ วิส าหนกิจ สถาบก น องคกรมหนาชน ภาคเอกชน สมาคม มูั นิธิ ภายในประเทศ แัะใหน้ รวมถึงองคกรใน
ต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ
“ทุนวิจกยแบบสมทบงบประมาณ” หนมายความว่า ทุนสนกบสนุนจากองคกรอื่นที่สนกบสนุน เงิน
งบประมาณเป็นกรอบวงเงิน แัะกาหนนดกรอบการวิจกยร่วมกกบมหนาวิทยาักย แัะใหน้ทางมหนาวิทยาักยประกาศ
รกบข้อเสนอโครงการวิจกย
“ทุนวิจกยแบบรายโครงการ” หนมายความว่า ทุนสนกบสนุนจากองคกรอื่นที่สนกบสนุนในักกษณะใหน้
เงินทุนเพื่อการดาเนินโครงการวิจกยเดี่ยวหนรือโครงการวิจกย แบบชุด ใหน้แก่นกกวิจกย โดยองคกรอื่นเป็นผู้กาหนนด
กรอบการวิจกย
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ข้อ ๔ หนักกเกณฑการขอรกบสนกบสนุนทุนวิจกยเพื่อการดาเนินการวิจกยร่วมกกบองคกรอื่น
การขอรกบสนกบสนุนทุนวิจกยเพื่อการดาเนินการวิจกย กาหนนดหนักกเกณฑแัะเงื่อนไขดกงนี้
๔.๑ การขอรกบการสนกบสนุนทุนวิจกยแบบสมทบงบประมาณ ดาเนินการโดยมหนาวิทยาักย
หนรือหนน่วยงานที่ได้รกบมอบหนมาย ดกงนี้
๔.๑.๑ มีหนนกงสือรกบรองหนรือหนนกงสือตอบรกบจากสนกบสนุนทุนวิจกยจากองคกรอื่น
๔.๑.๒ มี การแต่ง ตก้งคณะกรรมการด าเนิน การบริหน ารงบประมาณทุนวิ จกยร่ ว มกก น
ระหนว่างมหนาวิทยาักยแัะองคกรอื่น โดยมหนาวิทยาักย
๔.๑.๓ ต้องมีแผนการดาเนินการวิจกยไม่เกิน ๒ ปี
๔.๒ การขอรกบการสนกบสนุนทุนวิจกยแบบรายโครงการ ดาเนินการโดยนกกวิจกย ดกงนี้
๔.๒.๑ ต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการ พนก ก งานราชการ พนก ก งานมหนาวิ ท ยาัก ย ในสก ง กก ด
มหนาวิทยาักย
๔.๒.๒ เป็นผู้ที่ปฏิบกติราชการมาแั้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔.๒.๓ ต้องมี ป ระสบการณในการเป็นหนก วหนน้าโครงการวิจกย ที่ดาเนินการแั้ว เสร็จ
ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ
๔.๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ ติดค้างงานวิจกยตามระเบียบมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคั
ศรีวิชกย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนนุนเพื่อการวิจกย
ข้อ ๕ กรอบวงเงินสนกบสนุนทุนวิจกย
การสนกบสนุนงบประมาณทุนวิจกยเพื่อการดาเนินการวิจกยร่วมกกบองคกรอื่น (Matching fund)
จะใหน้การสนกบสนุนตามกรอบวงเงิน ดกงนี้
๕.๑ กรณีการขอรก บ การสนกบสนุนทุนวิจกยแบบสมทบงบประมาณ เพื่อนามาจกดสรรงบ
ประมาณวิจกยตามข้อเสนอโครงการ คณะกรรมการจะพิจารณาสมทบไม่เกิน ๕๐ เปอรเซ็นต ของงบประมาณ
ทก้งหนมด แัะไม่เกินวงเงิน ๓ ั้านบาท
๕.๒ กรณีการขอรกบการสนกบสนุนทุนวิจกยแบบรายโครงการ โดยนกกวิจกย คณะกรรมการจะ
พิจารณาสมทบไม่เกิน ๕๐ เปอรเซ็นต ของงบประมาณวิจกยทก้งหนมด แัะไม่เกินวงเงิน ๕ แสนบาท
5.3 ผัประโยชนที่เกิดขึ้นตามข้อ 5.1 แัะข้อ 5.2 แบ่งตามสกดส่วนของงบประมาณที่
ังทุนร่วมกกน
5.4 การพิจารณากรอบวงเงินที่นาเข้าสมทบเป็นทุนวิจกย ใหน้อยู่ในดุัยพินิจของคณะกรรมการ
บริหนารกองทุน โดยยึดผัประโยชนของมหนาวิทยาักยเป็นสาคกญ
ข้อ ๖ เอกสารประกอบการพิจารณามีดกงนี้
๖.๑ รายัะเอียดการขอรกบการสนกบสนุน ตามแบบฟอรมที่ คณะกรรมการบริหนารกองทุน
กาหนนด
๖.๒ รายัะเอียดกรอบแผนงานวิจกย หนรือข้อเสนอโครงการวิจกย ซึ่งมีระยะเวัาดาเนินการวิจกย
ใหน้แั้วเสร็จไม่เกิน ๒ ปี
๖.๓ หนนกงสือรกบรอง หนรือหนนกงสือยืนยกนจากองคกรอื่นที่พร้อมใหน้การสนกบสนุนทุนวิจกยแบบ
Matching fund
6.4 สาเนาบกนทึกข้อตกังความร่วมมือ (MOU) กรณีที่มหนาวิทยาักยมีการังนามความร่วมมือ
กกบองคกรอื่น (ถ้ามี)
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๖.๕ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๗ การยื่นคาขอ
7.1 แบบรายโครงการ ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขออนุมกติจากคณะกรรมการบริหนารกองทุน
ผ่านหนน่วยงานต้นสกงกกด
7.2 แบบสมทบงบประมาณ ใหน้หนน่วยงานต้นสกงกกดที่ได้รกบมอบหนมายจากมหนาวิทยาักย เป็น
ผู้ยื่นคาขออนุมกติจากคณะกรรมการบริหนารกองทุน
ข้อ ๘ กิตติกรรมประกาศ
ผังานใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจกย จะต้องเขียนกิตติกรรมประกาศในผลงานวิจัย ที่ ตีพิมพ์
เผยแพร่ โดยให้ระบุว่า “ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” ถ้าตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ “This work was supported by Rajamangala
University of Technology Srivijaya Research Fund” ส่วนกิตติกรรมประกาศขององค์กรอื่นให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขหนรือข้อตกังที่เกิดจากความร่วมมือระหนว่างมหนาวิทยาักยกกบองคกรอื่น
ข้อ 9 โครงการวิจกยที่ได้รกบการสนกบสนุน การดาเนินงานวิจกยร่วมกกบองคกรอื่น (Matching fund)
ใหน้ใช้แนวทางปฏิบกติตามระเบียบหนรือประกาศหนรือข้อบกงคกบขององคกรอื่นที่ร่วมสนก บสนุนทุนวิจกย (Matching
fund) หนรือข้อตกังที่เกิดจากความร่วมมือระหนว่างมหนาวิทยาักยกกบองคกรอื่นที่ร่วมสนกบสนุนทุนวิจกย ในกรณีที่
ไม่มีข้อตกังใดๆ ใหน้ใช้ระเบียบของมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย ว่าด้วยการอุดหนนุนทุนวิจกย
ข้อ ๑0 การสนกบสนุนทุนวิจกยแบบสมทบงบประมาณ ร่วมกกบองคกรอื่น สามารถจกดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริหนารจกดการงานวิจกยได้ไม่เกิน ๒๐ เปอรเซ็นต ของงบประมาณที่สมทบ ทก้งนี้ใหน้เป็นไปตามเงื่อนไข
หนรือข้อตกังที่เกิดจากความร่วมมือระหนว่างมหนาวิทยาักยกกบองคกรอื่น
ข้อ ๑๑ การใดที่ได้ดาเนินการหนักงระเบียบมหนาวิ ทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกยว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมแัะพกฒนางานวิจกย พ.ศ. ๒๕63 ก่อนประกาศฉบกบนี้มีผัใช้บกงคกบ ซึ่งไม่ขกดหนรือแย้งกกบประกาศนี้
ใหน้ใช้ประกาศนี้โดยอนุโัม
ประกาศ ณ วกนที่ ๒๓ ธกนวาคม พ.ศ. ๒๕63

(ศาสตราจารยสุวกจน ธกญรส)
อธิการบดีมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย

