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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
................................................................. 

 

            โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะท างานวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม ตลอดจนขยายงานทางด้านวิจัยเพ่ือรองรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริม
งานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบข้อ ๒๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๕ - ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

    ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

             ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
         ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 ข้อ ๔ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่บัญญัติไว้แล้วก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

            ข้อ ๕ ในระเบียบนี้  
            “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก กองและหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกองในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



๒ 

 “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย   
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 “งบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย” หมายความว่า งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี หรือเงิน
รายได้สะสมท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   
 “ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย” หมายความว่า การส่งเสริมสนับสนุนการท างานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย สู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์หรือ
สาธารณประโยชน์ 
 

 ข้อ ๖ งบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๖.๑ เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)  
๖.๒ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยหรือประกวดสิ่งประดิษฐ์และงาน 

สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ  
๖.๓ เพ่ือสนับสนุนเงินรางวัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น  
๖.๔ เพ่ือสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  
๖.๕ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอ่ืน (Matching  fund)  
๖.๖ เพ่ือสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 ๖.๗ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๖.๘ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม ่
 ๖.๙ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านมาตรฐานการวิจัย  

 โดยการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

 

 ข้อ ๗ งบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๗.๑ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย  
๗.๒ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัย หรือประกวดสิ่งประดิษฐ์และงาน

สร้างสรรค์ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่จัดในประเทศ 
๗.๓ เพ่ือส่งเสริมการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย  

ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งสภาพของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้น  

โดยการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 

 ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายจากงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือ 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน แล้วแต่กรณี 



๓ 

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

๙.๑  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
๙.๒  ตัวแทนหัวหน้าหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที ่คัดเลือกกันเองจ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
๙.๓  บุคลากรสายวิชาการที่มิใช่หัวหน้าหน่วยงาน โดยการแนะน าของอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 

สองคน เป็นกรรมการ  
๙.๔  ให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

 

 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 

๑๐.๑ หัวหน้าหนว่ยงาน เป็นประธานกรรมการ 
๑๐.๒ บุคลากรในสังกัดหน่วยงาน โดยการแนะน าของหัวหน้าหน่วยงาน จ านวนไม่เกินห้าคน 

เป็นกรรมการ 
๑๐.๓ ให้หัวหน้าส านักงานคณบดีหรือหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
 

 ข้อ ๑๑ ให้กรรมการตามข้อ ๙.๒ ๙.๓ ของคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย และกรรมการตามข้อ ๑๐.๒ ของคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
  

 ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๑๑ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 ๑๒.๑ ตาย 
 ๑๒.๒ ลาออก 
 ๑๒.๓ เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑๒.๔ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 ๑๒.๕ ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 ๑๒.๖ พ้นจากต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ 
๑๒.๗ ครบวาระการด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ และมีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ

แทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งมาแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้ผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการขึ้นมาใหม่ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการใหม่แล้ว 

  ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง    



๔ 

 ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑๓.๑ บริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๑๓.๒ จัดท าและเสนองบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประจ าปี หรือขอใช้เงินรายได้

สะสม ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๓.๓ พิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
๑๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและหรือค่าใช้จ่ายภายใต้วัตถุประสงค์ในข้อ ๖ 

ไม่เกินกรอบวงเงินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๑๓.๕ ควบคุมและติดตามผลการเบิกจ่ายเพ่ือรายงานมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ กรณีเกิดปัญหาให้อธิการบดีมีอ านาจในการวินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด 

 

 ประกาศ ณ  วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                                                         
 

  (ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต) 
                                                              นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




