
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการด าเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอ่ืน (Matching fund) 

พ.ศ. 2563 
................................................................. 

    โดยที่เป็นการสมควรก าหนนดหนักกเกณฑ การสนกบสนุนทุนวิจกยใหน้บุคัากรในการด าเนินการวิจกย
ร่วมกกบองค กรอ่ืน (Matching fund) เพ่ือเป็นการพกฒนาศกกยภาพทางด้านการวิจกย ใหน้กกบนกกวิจกยของ
มหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย แัะเพ่ือบรรัุวกตถุประสงค ตามความในข้อ ๖.๘ เพ่ือสนกบสนุนทุน
วิจกยใหน้บุคัากรในการด าเนินการวิจกยร่วมกกบองค กรอ่ืน (Matching fund) แหน่งระเบียบมหนาวิทยาักย
เทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมแัะพกฒนางานวิจกย พ.ศ. ๒๕63  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แัะมาตรา ๒๗ แหน่งพระราชบกญญกติมหนาวิทยาักยเทคโนโัยี 
ราชมงคั พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกกบข้อ ๖.๘ แัะข้อ ๑๐ แหน่งระเบียบมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย 
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมแัะพกฒนางานวิจกย พ.ศ. ๒๕63 จึงประกาศหนักกเกณฑ การสนกบสนุนทุนวิจกยใหน้บุคัากร
ในการด าเนินการวิจกยร่วมกกบองค กรอื่น (Matching fund) ดกงต่อไปนี้ 

       ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย เรื่อง ประกาศหนักกเกณฑ  
การสนกบสนุนทุนวิจกยใหน้บุคัากรในการด าเนินการวิจกยร่วมกกบองค กรอ่ืน (Matching fund) พ.ศ. 2563” 

             ข้อ ๒ ประกาศนี้ใหน้ใช้บกงคกบตก้งแต่วกนถกดจากวกนประกาศเป็นต้นไป 

    ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
“มหนาวิทยาักย” หนมายความว่า มหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย 
“กองทุน” หนมายความว่า กองทุนส่งเสริมแัะพกฒนางานวิจกยมหนาวิทยาักย 
“คณะกรรมการบริหนารกองทุน” หนมายความว่า คณะกรรมการบริหนารกองทุนส่งเสริมแัะพกฒนา

งานวิจกยมหนาวิทยาักย 
“นกกวิจกย” หนมายความว่า นกกวิจกย นกกประดิษฐ แัะนกกสร้างสรรค  สกงกกดมหนาวิทยาักย
“โครงการวิจกย” หนมายความว่า โครงการวิจกย ทีเ่ป็นผังานของบุคัากรสกงกกดมหนาวิทยาักย 
“องค กรอ่ืน” หนมายความว่า หนน่วยงานภายนอกมหนาวิทยาักย ที่เป็นส่วนราชการหนรือเทียบเท่า 

รกฐวิสาหนกิจ สถาบกน องค กรมหนาชน ภาคเอกชน สมาคม มูันิธิ ภายในประเทศ แัะใหน้รวมถึงองค กรใน
ต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ 

“ทุนวิจกยแบบสมทบงบประมาณ” หนมายความว่า  ทุนสนกบสนุนจากองค กรอ่ืนที่สนกบสนุนเงิน
งบประมาณเป็นกรอบวงเงิน แัะก าหนนดกรอบการวิจกยร่วมกกบมหนาวิทยาักย แัะใหน้ทางมหนาวิทยาักยประกาศ
รกบข้อเสนอโครงการวิจกย   

“ทุนวิจกยแบบรายโครงการ” หนมายความว่า ทุนสนกบสนุนจากองค กรอ่ืนที่สนกบสนุนในักกษณะใหน้
เงินทุนเพ่ือการด าเนินโครงการวิจกยเดี่ยวหนรือโครงการวิจกยแบบชุด ใหน้แก่นกกวิจกย โดยองค กรอ่ืนเป็นผู้ก าหนนด
กรอบการวิจกย 
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    ข้อ ๔ หนักกเกณฑ การขอรกบสนกบสนุนทุนวิจกยเพื่อการด าเนินการวิจกยร่วมกกบองค กรอ่ืน 
         การขอรกบสนกบสนุนทุนวิจกยเพื่อการด าเนินการวิจกย ก าหนนดหนักกเกณฑ แัะเงื่อนไขดกงนี้  
  ๔.๑ การขอรกบการสนกบสนุนทุนวิจกยแบบสมทบงบประมาณ  ด าเนินการโดยมหนาวิทยาักย
หนรือหนน่วยงานที่ได้รกบมอบหนมาย ดกงนี้ 
        ๔.๑.๑ มีหนนกงสือรกบรองหนรือหนนกงสือตอบรกบจากสนกบสนุนทุนวิจกยจากองค กรอื่น  
        ๔.๑.๒ มีการแต่งตก้งคณะกรรมการด าเนินการบริหนารงบประมาณทุนวิจกยร่วมกกน
ระหนว่างมหนาวิทยาักยแัะองค กรอ่ืน โดยมหนาวิทยาักย 
     ๔.๑.๓ ต้องมีแผนการด าเนินการวิจกยไม่เกิน ๒ ปี  
  ๔.๒ การขอรกบการสนกบสนุนทุนวิจกยแบบรายโครงการ ด าเนินการโดยนกกวิจกย ดกงนี้ 
  ๔.๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการ พนกกงานราชการ พนกกงานมหนาวิทยาักย ในสกงกกด
มหนาวิทยาักย 

  ๔.๒.๒ เป็นผู้ที่ปฏิบกติราชการมาแั้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
  ๔.๒.๓ ต้องมีประสบการณ ในการเป็นหนกวหนน้าโครงการวิจกยที่ด าเนินการแั้วเสร็จ  
ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 
  ๔.๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ติดค้างงานวิจกยตามระเบียบมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคั 
ศรีวิชกย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนนุนเพ่ือการวิจกย  
 

 ข้อ ๕ กรอบวงเงินสนกบสนุนทุนวิจกย 

  การสนกบสนุนงบประมาณทุนวิจกยเพ่ือการด าเนินการวิจกยร่วมกกบองค กรอ่ืน (Matching fund) 
จะใหน้การสนกบสนุนตามกรอบวงเงิน ดกงนี้ 
   ๕.๑ กรณีการขอรกบการสนกบสนุนทุนวิจกยแบบสมทบงบประมาณ เพ่ือน ามาจกดสรรงบ 
ประมาณวิจกยตามข้อเสนอโครงการ คณะกรรมการจะพิจารณาสมทบไม่เกิน ๕๐ เปอร เซ็นต  ของงบประมาณ
ทก้งหนมด แัะไม่เกินวงเงิน ๓ ั้านบาท  
   ๕.๒ กรณีการขอรกบการสนกบสนุนทุนวิจกยแบบรายโครงการ โดยนกกวิจกย คณะกรรมการจะ
พิจารณาสมทบไม่เกิน ๕๐ เปอร เซ็นต  ของงบประมาณวิจกยทก้งหนมด แัะไม่เกินวงเงิน ๕ แสนบาท  
   5.3 ผัประโยชน ที่เกิดขึ้นตามข้อ 5.1 แัะข้อ 5.2 แบ่งตามสกดส่วนของงบประมาณที่
ังทุนร่วมกกน 
   5.4 การพิจารณากรอบวงเงินที่น าเข้าสมทบเป็นทุนวิจกย ใหน้อยู่ในดุัยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหนารกองทุน โดยยึดผัประโยชน ของมหนาวิทยาักยเป็นส าคกญ 
 

 ข้อ ๖ เอกสารประกอบการพิจารณามีดกงนี้  
  ๖.๑ รายัะเอียดการขอรกบการสนกบสนุน ตามแบบฟอร มที่คณะกรรมการบริหนารกองทุน
ก าหนนด 
  ๖.๒ รายัะเอียดกรอบแผนงานวิจกย หนรือข้อเสนอโครงการวิจกย ซึ่งมีระยะเวัาด าเนินการวิจกย
ใหน้แั้วเสร็จไม่เกิน ๒ ปี 
  ๖.๓ หนนกงสือรกบรอง หนรือหนนกงสือยืนยกนจากองค กรอ่ืนที่พร้อมใหน้การสนกบสนุนทุนวิจกยแบบ 
Matching fund      
  6.4 ส าเนาบกนทึกข้อตกังความร่วมมือ (MOU) กรณีที่มหนาวิทยาักยมีการังนามความร่วมมือ 
กกบองค กรอื่น (ถ้ามี)  



3

๖.๕ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อ ๗ การยื่นค าขอ 
7.1 แบบรายโครงการ ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขออนุมกติจากคณะกรรมการบริหนารกองทุน 

ผ่านหนน่วยงานต้นสกงกกด 
7.2 แบบสมทบงบประมาณ ใหน้หนน่วยงานต้นสกงกกดที่ได้รกบมอบหนมายจากมหนาวิทยาักย เป็น

ผู้ยื่นค าขออนุมกติจากคณะกรรมการบริหนารกองทุน 

ข้อ ๘ กิตติกรรมประกาศ 
ผังานใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจกย จะต้องเขียนกิตติกรรมประกาศในผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ โดยให้ระบุว่า “ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” ถ้าตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ “This work was supported by Rajamangala 
University of Technology Srivijaya Research Fund” ส่วนกิตติกรรมประกาศขององค์กรอ่ืนให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขหนรือข้อตกังที่เกิดจากความร่วมมือระหนว่างมหนาวิทยาักยกกบองค กรอ่ืน 

ข้อ 9 โครงการวิจกยที่ได้รกบการสนกบสนุนการด าเนินงานวิจกยร่วมกกบองค กรอ่ืน (Matching fund) 
ใหน้ใช้แนวทางปฏิบกติตามระเบียบหนรือประกาศหนรือข้อบกงคกบขององค กรอ่ืนที่ร่วมสนกบสนุนทุนวิจกย (Matching 
fund) หนรือข้อตกังที่เกิดจากความร่วมมือระหนว่างมหนาวิทยาักยกกบองค กรอื่นที่ร่วมสนกบสนุนทุนวิจกย ในกรณีที่
ไม่มีข้อตกังใดๆ ใหน้ใช้ระเบียบของมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย ว่าด้วยการอุดหนนุนทุนวิจกย 

ข้อ ๑0 การสนกบสนุนทุนวิจกยแบบสมทบงบประมาณ ร่วมกกบองค กรอื่น สามารถจกดสรรงบประมาณ 
เพ่ือการบริหนารจกดการงานวิจกยได้ไม่เกิน ๒๐ เปอร เซ็นต  ของงบประมาณที่สมทบ ทก้งนี้ใหน้เป็นไปตามเงื่อนไข
หนรือข้อตกังที่เกิดจากความร่วมมือระหนว่างมหนาวิทยาักยกกบองค กรอ่ืน  

 ข้อ ๑๑ การใดท่ีได้ด าเนินการหนักงระเบียบมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกยว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมแัะพกฒนางานวิจกย พ.ศ. ๒๕63 ก่อนประกาศฉบกบนี้มีผัใช้บกงคกบ ซึ่งไม่ขกดหนรือแย้งกกบประกาศนี้ 
ใหน้ใช้ประกาศนี้โดยอนุโัม 

ประกาศ  ณ  วกนที่    ธกนวาคม พ.ศ. ๒๕63 

 (ศาสตราจารย สุวกจน   ธกญรส) 
    อธิการบดีมหนาวิทยาักยเทคโนโัยีราชมงคัศรีวิชกย 
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