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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง แนวทางการบริหารงานแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)  

พ.ศ. 2565 
…………………………............ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
และการจัดส่งผลผลิต ผลลัพธ์ของแผนงานและโครงการวิจัยจากทุนสนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประเภทงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

อาศัยอ านาจในข้อ 22 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกอบกับข้อ ๓๗ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
๒๕๖๕ จึงประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงานแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม 
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทาง 
การบริหารงานแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน 
(Fundamental Fund; FF) พ.ศ. 2565” 
 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 

 ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่บัญญัติไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ซึ่งขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 

 ข้อ 4 ในประกาศนี้  
             “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 “กสว.” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 “สกสว.” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 “ค ารับรอง” หมายความว่า ค ารับรองที่มหาวิทยาลัยสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 “งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน” หมายความว่า เงินอุดหนุนทั่วไปที่กองทุนจัดสรรให้แก่หน่วยรับ
ประมาณ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข็มแข็งในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจ หน้าที่ และอ านาจของมหาวิทยาลัย (Fundamental Fund; FF) 
             “นักวิจัย” หมายความว่า นักวิจัย นักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัย 
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 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการแผนงานหรือชุดโครงการวิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย  หรือได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานให้ด าเนิน
โครงการวิจัยในลักษณะแผนงานหรือชุดโครงการวิจัย 
 “หัวหน้าโครงการวิจัย” หมายความว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือ 
การวิจัยหรือ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานให้ด าเนินโครงการวิจัย 
 “แผนงาน” หมายความว่า แผนด าเนินงานซึ่งระบุโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ส าคัญตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  “โครงการวิจัย” หมายความว่า โครงการศึกษาท่ีมีการค้นคว้าวิเคราะห์ ทดลอง ผลิตสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
ออกแบบ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัย หรือลักษณะงานอ่ืนที่ใกล้เคียง 
ซึ่งเป็นโครงการที่มีแผนและการแสดงหัวข้อรายละเอียดอย่างมีระบบ 
 

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดี
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

  ข้อ 6 การท าสัญญารับทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูล
ฐาน (Fundamental Fund; FF) ให้ด าเนินการโดยใช้แบบฟอร์มการท าสัญญาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
   

 ข้อ 7 การด าเนินงาน รวมทั้งการจ่ายเงินให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ ๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 มาใช้บังคับ กรณีที่ระเบียบมีอัตราต่ ากว่าให้ใช้ตามประกาศนี้
แทน 
 

 ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
๘.๑ มหาวิทยาลัยไม่อาจท าค าของบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน ส าหรับรายจ่ายประจ า รายจ่าย

ตามภารกิจของหน่วยงาน ค่าบ ารุงสถาบัน (overhead) และค่าบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 
๘.๓ 

๘.๒ กรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณสาธารณูปโภคจากรายจ่ายประจ าจากส านัก
งบประมาณ แต่งบประมาณนั้นไม่ครอบคลุมค่าสาธารณูปโภคตามแผนงานที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุน 
มหาวิทยาลัยอาจขอรับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคส าหรับแผนงานนั้น โดยจะต้องระบุงบประมาณดังกล่าวใน
แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบประมาณที่เสนอขอรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละหนึ่งของงบประมาณรวมตาม
ค าของบประมาณของมหาวิทยาลัย 

๘.๓ มหาวิทยาลัยอาจเสนอของบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลใน 
การบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ไม่เกินร้อยละห้าของวงเงิน
งบประมาณรวมตามค าของบประมาณของมหาวิทยาลัยแต่ไม่เกินห้าล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
 ๘.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 ๘.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ๘.๓.๓ ค่าใช้จ่ายการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนงานและโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
 ๘.๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ผลักดันและเร่งรัดการน าผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
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นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 ๘.๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารแผนงานและโครงการ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของกระบวนการบริหารงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ต้องจัดท าเป็น
แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการโดยมีโครงการหรือกิจกรรม พร้อมทั้งต้องระบุรายละเอียด
งบประมาณท่ีชัดเจนเหมาะสม 
 ๘.๔ ค าของบประมาณส าหรับค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของวงเงิน
งบประมาณรวมตามค าของบประมาณของมหาวิทยาลัย 

๘.๕ การจ้างผู้ช่วยนักวิจัย สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน และต้องขอ
อนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ต่อคน ต่อเดือน ดังนี้ 

ระดับปริญญาเอก  อัตราค่าจ้างไม่เกิน สามหมื่นบาท 
ระดับปริญญาโท  อัตราค่าจ้างไม่เกิน สองหมื่นห้าพันบาท 
ระดับปริญญาตรี  อัตราค่าจ้างไมเ่กิน หนึ่งหมื่นแปดพันบาท 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อัตราค่าจ้างไม่เกิน หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อัตราค่าจ้างไม่เกิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท 
ระดับต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อัตราค่าจ้างไม่เกิน เก้าพันบาท 

 ทั้งนี้การจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ระดับต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถจ้างได้เป็นรายวัน โดยค่าจ้าง
ต้องไม่เกินค่าจ้างขั้นต่ าต่อวันตามที่กฎหมายก าหนด 

๘.๖ ค่าตอบแทนวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในการอบรมได้ ในอัตราไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อชั่วโมง 
๘.๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือท าวิจัยภายในราชอาณาจักรเพ่ือการด าเนินการตามแผนงานและ

โครงการด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการตามระเบียบ โดยให้ใช้อัตราดังต่อไปนี้ 
 ๘.๗.๑ ค่าพาหนะและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 (ก) ค่าเหมาจ่ายรถจักรยานยนต์ ไม่เกินสี่บาทต่อกิโลเมตร 
 (ข) ค่าเหมาจ่ายรถยนต์ ไม่เกินหกบาทต่อกิโลเมตร 
 (ค) ค่าเช่ารถตู้โดยสารพร้อมคนขับ ไม่เกินสองพันบาทต่อวัน ส าหรับค่าน้ ามันเชื้อเพลิงให้

เสนอขอรับงบประมาณได้ตามความเหมาะสม 
 (ง) ค่าโดยสารแท็กซี่ ให้เสนอขอรับงบประมาณได้ตามความเหมาะสม 
 (จ) ค่าโดยสารเครื่องบิน ให้เสนอขอรับงบประมาณได้ตามความเหมาะสม ส าหรับการ

เดินทางในชั้นประหยัด 
 ๘.๗.๒ ค่าท่ีพักไม่เกินคืนละสองพันบาทต่อคน 
 ๘.๗.๓ ค่าอาหารในการจัดประชุมหรืออบรมไม่เกินหนึ่งพันบาท ต่อคน ต่อวัน 

 ๘.๗.๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละไม่เกินสี่ร้อยบาท ในกรณีที่มีการเลี้ยงอาหาร ห้ามมิให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 
ทั้งนี้ ไม่อาจเสนอขอรับงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงให้บุคลากรที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนจากโครงการได้ 
  ๘.๘ ค่าประกันภัย ในกรณีการด าเนินโครงการในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ได้แก่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ
พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคระบาดสูงตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ หรือในพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืนๆ ได้ตามความจ าเป็น
และความเหมาะสม 
  ๘.๙ ค่าซ่อมแชมครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือได้ แต่ไม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินงบประมาณรวมตามค าของบประมาณของมหาวิทยาลัย 



4 

  ทั้งนี้ ค่าช่อมแชมครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับ
งบประมาณในค่าครุภัณฑ์แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของวงเงินงบประมาณรวมตามค าของบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
  ๘.๑๐ ค่าใช้สอยอ่ืน ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและให้ค านึงถึงความคุ้มค่า 
  ๘.๑๑ การจัดซื้อวัสดุรวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าภาษี ส าหรับวัสดุที่จัดซื้อ
ภายใต้โครงการสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 
  ๘.๑๒ การจัดซื้อวัสดุต่างๆ เพ่ือน าไปพัฒนาหรือสร้างเป็นเครื่องต้นแบบสามารถกระท าได้ ทั้งนี้ ให้
มหาวิทยาลัยรายงานเครื่องต้นแบบดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ของโครงการในระบบข้อมูลสารสนเทศที่ สกสว. ก าหนดไว้เมื่อ
โครงการเสร็จสิ้น 
  ๘.๑๓ การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าลิ ขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปเพ่ือการด าเนินการตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการค านวณชั้นสูง การวิเคราะห์หรือการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีปริมาณมากเท่านั้น 
  ๘.๑๔ การจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์สามารถด าเนินการได้ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดถึง
ความจ าเป็น พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการเสนอขอรับงบประมาณต่อ สกสว. 
  ๘.๑๕ การเสนอขอรับงบประมาณส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการ ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของ
วงเงินงบประมาณรวมตามค าของบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   ๘.๑๕.๑ แสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์นั้น และต้อง
แนบใบเสนอราคาครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างอย่างน้อยสามรายมาพร้อมกับค าของบประมาณด้วย 
    ๘.๑๕.๒ กรณีครุภัณฑ์หรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมูลค่าสูงเกินกว่ายี่สิบล้านบาท มหาวิทยาลัยต้อง
วิเคราะห์ผลตอบแทน ความคุ้มค่าและความสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของกองทุนรวมถึง
ส ารวจและวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนกับครุภัณฑ์หรือโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานอ่ืน และเสนอแผนการจัดสรรการใช้
ครุภัณฑ์หรือโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นมาพร้อมกับค าของบประมาณเพ่ือเสนอต่อ 
กสว. พิจารณา 
  ๘.๑๖ การเสนอขอรับงบประมาณเพ่ือการอ่ืนใดที่มิได้ระบุในประกาศนี้ ให้มหาวิทยาลัยอ้างอิงตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ 
 

 ข้อ ๙ การด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวด ให้เบิกตามรายละเอียดเงื่อนไขในสัญญารับทุน ตามเงื่อนไขประกาศของ
แต่ละปี 
 

 ข้อ ๑๐ กรณีที่เกิดปัญหาหรือการบริหารและจัดการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ ให้ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งมายังมหาวิทยาลัย ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้โครงการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
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