ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
---------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยเป็น
ประจาทุกปีนั้น สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การเสนอของบประมาณอุดหนุนด้านวิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวัต กรรม (ววน.) เป็ น ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน และเป็ น ไปตามก าหนดระยะเวลาของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณด้าน ววน. ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research
Fund) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๑.๑ ข้อเสนอการวิจัยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ดูรายละเอียด ได้จากhttp://plan.rmutsv.ac.th/)
๑.๒ ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย ๑-๓ ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี นักวิจัยต้องแสดงให้
เห็น เป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน
และต้องส่งผลผลิตการวิจัยให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นรายปี
๑.๓ คณะผู้ วิ จั ย ที่ ข้ อ มู ล นั ก วิ จั ย /ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ไม่ ค รบถ้ ว นในระบบสารสนเทศงานวิ จั ย
มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) จะมีผลต่อการจัดลาดับ
ความสาคัญข้อเสนอการวิจัย
๑.๔ ผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดาเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบ RISS และระบบ NRIIS และ
ข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS จะมีผลต่อการจัดลาดับความสาคัญข้อเสนอการวิจัย
ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทาการวิจัยหรือขยายเวลาทาการวิจัย
๑.๕ การจัดทางบประมาณ มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ และวงเงิน
งบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนการดาเนินงานวิจัย
๑.๖ ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
ทั้งนี้ ข้อเสนอการวิจัยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ สกสว.กาหนด
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๒. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย (Output/Outcome/Impact) มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (OKRs) ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐
๒.๑ ผลผลิต (Output) ระบุ ผ ลที่ เกิด ขึ้ น เมื่ อ จบโครงการ และเป็ น ผลโดยตรงจากการด าเนิ น
โครงการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่ งต้ อ งระบุ ไว้ ในผลผลิ ต ที่ ค าดว่ าจะได้ รับ ของโครงการอย่ า งชั ด เจน และ
งบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับ เป้ าหมายตามเอกสารแนบท้ายในประกาศมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อ ง การติ ด ตามประเมิ น ผล การส่ งรายงานฉบั บ สมบู รณ์ แ ละผลผลิ ต จากงานวิ จั ย
พ.ศ. 25๖๑
๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) ระบุรายละเอียดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนาผลผลิตที่ได้จากการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ โดยต้องระบุผู้ใช้ (Users) อย่างชัดเจน และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับ
ก่อนการนาผลผลิตจากการวิจัยมาใช้อย่างไร
๒.๓ ผลกระทบ (Impact) ระบุ รายละเอียดผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากผลลัพธ์เป็นวงกว้าง ซึ่งเป็ นผลสาเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย
๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ
กรณีบุคลากรมีกาหนดเกษียณอายุราชการก่อนการดาเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผน จะต้องมีแผน
บริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาก่ อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือ ยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยแทน เพื่อดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ
กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้า
หน่วยงาน
๓.๒ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย เพื่อขอรับทุนตามประกาศนี้ได้เพียง ๑
โครงการ
๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน
๓.๔ ไม่ เป็ น หั ว หน้ าโครงการวิจั ย ที่ผิ ดสั ญ ญารับทุน ของมหาวิทยาลั ยฯ ก่อนมีระบบ RISS และ
NRIIS หรือติดค้างงานวิจัย หรือมีสถานะดาเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบ RISS ระบบ NRIIS
๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย
๔. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนวิจัย
พื้ น ฐาน (Fundamental Fund) Basic Research Fund ก าหนดกรอบวิ จั ย ที่ ส าคั ญ ตามพั น ธกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ ๒ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีเป้าหมายการวิจัยตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ ๑ โดยมีประเภททุนวิจัยดังนี้
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4.1 ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 4๕ ของกรอบ
วงเงินที่สนับสนุนประจาปี ๒๕๖๗
โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมกันเกิน
๘ โครงการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (นับรวมการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการ)
เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยตามกลุ่มสาขาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
๔.2 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและพันธกิจเชิงพื้นที่ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ ๖๕
ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจาปี ๒๕๖๗ เพื่อสนับสนุนชุดโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัย ดังนี้
4.2.1 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงวัย
๔.๒.๒ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๔.2.3 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์เมือง
๔.2.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.2.๕ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ/โลจิสติกส์/อิเล็กทรอนิกส์
๕. การจัดทารายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์ม
ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)
๕.๑ การรวบรวมข้อเสนอการวิจัยก่อนส่งให้ สกสว. ตามรายละเอียดดังนี้
๕.๑.๑ นักวิจัย จัดส่งไฟล์รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตามฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามรายละเอียดดังนี้
ก. ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ข. ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ ๑๐
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
๕.๑.๒ คณะ/วิทยาลัย รวบรวมไฟล์ข้อเสนอการวิจั ย ในข้อ ๕.๑.๑ ส่งถึงสถาบันวิจัยและพั ฒนา
ภายในระยะเวลากาหนด พร้อมแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-๓
๕.๒ การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ สกสว. ตามรายละเอียดดังนี้
๕.๒.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตาม
ข้อ ๕.๑ แจ้งผลให้หน่วยงานทราบและจัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ สกสว. ส่วนรายละเอียดการจัดส่งจะแจ้งให้
ทราบต่อไป เมื่อ สกสว. ประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบ
๕.๒.๒ หั วหน้าโครงการวิจัย ที่ขาดคุณ สมบัติตามข้อ ๓.๔ ณ วันที่ ๓ ตุล าคม ๒๕๖๕ หรือไม่ส่ ง
รายละเอียดข้อเสนอการวิจัยตามข้อ ๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอระงับสิทธิ์การส่งข้อมูลให้ สกสว. ทุกกรณี
กรณี โครงการต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดาเนินการจัดส่ง
ข้อเสนอการวิจัยตามข้อ ๕.๒.๑ พร้อมรายงานความก้าวหน้าตามแบบ ต-๑ช/ด
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๖. ขัน้ ตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๖.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย และจัดลาดับความสาคัญ
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัตติ ามประกาศนี้
ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้นาเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน ๑๐ นาที)
ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด
๖.๒ มหาวิทยาลั ยฯ จัด ส่งข้อเสนอการวิจัย ให้ สกสว. ตามระยะเวลาและรายละเอียดที่ สกสว.
กาหนด
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๕
วัน / เดือน / ปี
๑ กรกฎาคม ๖๕

๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๖๕
๑๓ กรกฎาคม ๖๕
๑๔-๑๙ กรกฎาคม ๖๕

กิจกรรม
- ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
- ชี้แจงประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
- แจ้ งเวีย นนั กวิจัยในการจัดทาข้อเสนอการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- จัดทาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper)
- จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) ผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด ถึง สวพ.

- พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept
Paper)
๒ ๐ ก ร ก ฎ า ค ม - ๑ ๙ - พัฒนาข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
สิงหาคม ๖๕
- จัดส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด ถึง สวพ.
๖-๒๐ กันยายน ๖๕
พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ เสนอการวิ จั ย และจั ดล าดั บ
ความสาคัญ
๒๑-๓๐ กันยายน ๖๕
- แจ้งผลการพิจารณา
- ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัย (กรณีมีข้อเสนอแนะ)
๕ ตุลาคม ๖๕
ส่งข้อเสนอการวิจัยไปยัง สกสว. ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่
สกสว. กาหนด (สวพ.จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
๑๐ ตุลาคม ๖๕
- หนังสือนาส่ง/แผนงาน/แผนปฏิบัติการ ววน. มทร.ศรีวิชัย
- จัดส่งข้อเสนอการวิจัย ตามรายละเอียดที่ สกสว.
- ตรวจสอบข้อมูล และ ส่งต่อข้อมูลในระบบ NRIIS
(ภาพรวม มทร.ศรีวิชัย)
หมายเหตุ - กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- รายละเอียดในการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยเป็นตาม สกสว. กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
- สวพ.
- คณะ / วิทยาลัย / นักวิจัย

นักวิจัย / คณะ / วิทยาลัย
คณะ / วิทยาลัย
นักวิจัย /คณะกรรมการฯ/
สวพ.
คณะ / วิทยาลัย

คณะกรรมการฯ /
สวพ.
สวพ./นักวิจัย
- นักวิจัย
- คณะ / วิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยฯ
- สวพ.

ปฏิทินแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(Basic Research Fund) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

