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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

---------------------------- 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย
เป็นประจ าทุกปีนั้น ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของ
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควร
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดล าดับความส าคัญข้อเสนอการวิจัย 
 ๑.๑ ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก าหนด 
 ๑.๒ ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณจะต้องส่งภายใต้แผนบูรณาการเท่านั้น และจะต้องมี
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) สอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 ๑.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ควรมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ทีม่ีความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานวิจัย  

๑.๔ คณะผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะด าเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย  (RISS) 
และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS 
(ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๑/๑๒๓ เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์) จะมีผลต่อการจัดล าดับความส าคัญข้อเสนอการวิจัย  

ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาท าการวิจัยหรือโครงการขยายเวลาท าการวิจัย 
๑.๕ การจัดท างบประมาณ มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ี วช. ก าหนด และวงเงินงบประมาณมีความ

เหมาะสมกับแผนงานวิจัยและแนวปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศนี้ 
๑.๖ ข้อเสนอการวิจัยมีการก าหนดผู้ใช้ผลงานวิจัย หรือเป้าหมายผลผลิตไว้อย่างชัดเจน 

    ๑.๗ ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน หรือไม่เป็น
ข้อเสนอการวิจัยที่ก าลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

๑.๘ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการของแผนบูรณาการก าหนด (ถ้ามี) 

 ๒. เป้าหมายของผลผลิตการวิจัย (Output) และงบประมาณสนับสนุน ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๑  
 กรณีชุดโครงการวิจัยต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายโครงการย่อย 
 กรณโีครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี (ต่อเนื่อง) ต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายปี  

๓. คุณสมบัติของผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย 
 ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ  



๒ 
 

 กรณบีุคลากรมีก าหนดเกษียณอายุราชการก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องมีแผนบริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 
 
 
 
ระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้อ านวยการ
ชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนแทน เพ่ือด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ 
 กรณเีป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้า
หน่วยงาน 
 ๓.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน 
 ๓.๓ ไม่เป็นผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อย ที่ผิดสัญญารับ
ทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสถานะด าเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รวมถึงข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS 
(ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๑/๑๒๓ เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์) 
 กรณีการพิจารณาการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ของ
ผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย  ที่รับทุน
สนับสนุน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ จะพิจารณาจากสถานะการติดค้างในระบบ RISS และ NRMS ณ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ (สิ้นสุดการขยายเวลาโครงการวิจัย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล 
การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๓.๔ หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว/หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัย
ขอรับทุนตามประกาศนี้ได้ไม่เกิน ๒ โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้อ านวยการแผนบูรณาการฯ และ
ผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัย 

๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย  
 

๔. การจัดท ารายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มได้
จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) 
 ๔.๑ นักวิจัย จัดส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย จ านวน ๕ ชุด พร้อม CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ 
PDF (.PDF) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งข้อเสนอการวิจัย พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส าหรับคณะกรรมการพิจารณา (แบบ ป-1) 

๔.๑.๒ การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ตามความเชี่ยวชาญของกลุ่ม
นักวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งข้อเสนอการวิจัย พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส าหรับคณะกรรมการพิจารณา (แบบ ป-1) และจัดส่ง
แบบฟอร์มเสนอแผนบูรณาการ (แบบ สผ-1) 

๔.๑.๓ กรณกีารวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
        ๔.๑.๔ กรณโีครงการต่อเนื่อง จัดส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าจ านวน ๑ ชุด      
ตามแบบ ต-๑ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องทีจ่ะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

http://rdi.rmutsv.ac.th/
http://rdo.psu.ac.th/rdo/thai/rdo-content/grant/gov-budj/2552/progress.doc


๓ 
 

 
 
 
  
 ๔.๒ คณะ / วิทยาลัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย ในข้อ ๔.๑ จ านวน ๕ ชุด ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๔.๒.๑ แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-๓ 
๔.๒.๒ CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) และตั้งชื่อไฟล์ ตามล าดับในแบบ บช-๓          

(๑ แผ่น ต่อ ๑ คณะ/วิทยาลัย) 
๔.๓ การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ภายใน

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนักวิจัยต้องด าเนินการดังนี้ 
๔.๓.๑ นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research 

Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่ วช. ก าหนดเท่านั้น 
พร้อมยืนยันการส่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะใช้ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลส่งต่อให้กับ วช. ต่อไป  

๔.๓.๒ นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน ๓ ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. 
ก าหนด และเอกสารที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองร่วมลงทุน ร่วมวิจัย หรือ Matching fund, เอกสาร
รับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, เอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้า
โครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง เป็นต้น 

๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

ตามประกาศนี้ 
๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ      

ส านักงบประมาณ ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
   

  ประกาศ  ณ  วันที่       เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  

 
 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม) 
                                                                            รักษาราชการแทน 
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nrms.go.th/


๔ 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

         ๑. กรอบการวิจัย  มทร.ศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้ นักวิจัย
รวมกลุ่มกันเพ่ือเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย โดยแบ่งกรอบการวิจัยไว้ดังนี้ 
 ๑.๑ กรอบการวิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรอบการวิจัย
ดังกล่าวมีแนวคิดการสนับสนุนทุนวิจัยพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
 เป็นกรอบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญมากที่สุดเนื่องจากมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และกรอบการวิจัยดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จ
จะมีผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) จากการวิจัยอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนา ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม ในวงกว้าง และเกิดการยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดกรอบการวิจัยในลักษณะแผนบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเสนอของบประมาณสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรม ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ก าหนด ประกอบด้วยแผนบูรณาการดังต่อไปนี้ 
 การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้อย่างยั่งยืน 
 ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ทีค่าดว่าจะเกิดจากการวิจัย............... 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าและความมั่นคงทางอาหารของพืชท้องถิ่นในจังหวัด
นครศรีธรรมราชด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การพัฒนาและการบูรณาการการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้างอย่างยั่งยืน 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การพัฒนานวัตกรรมและความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารจากทรัพยากร

ประมงชายฝั่งอันดามัน 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวิถีชีวิตของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้ ามันเชิงนวัตกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดตรัง 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จังหวัดสตูล 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางภูมิปัญญา การผลิตผ้าพ้ืนเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเข้าสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การขีดความสามารถในการแข่งขันและการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรเลี้ยงปลานิลทาง

ภาคใต้ของไทย:สหกรณ์และกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การเพ่ิมศักยภาพทางด้านพลังงานจากเศษเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปปาล์มน้ ามัน 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การพัฒนาจัดการพ้ืนที่ และทรัพยากรน้ าชุมชนอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ชุมชนต้นแบบ เทศบาล

เมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 
การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์เพ่ือส่งเสริมการผลิตสัตว์เขตร้อนชื้น 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัย………… 

 ๑.๒ กรอบการวิจัย ตามความเชี่ยวชาญของกลุ่มนักวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์งานวิจัยของ
ชาติ กรอบการวิจัยดังกล่าวมีแนวคิดการสนับสนุนทุนวิจัยพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
 เป็นกรอบการวิจัยที่นักวิจัยรวมกลุ่มกันเพ่ือก าหนดกรอบการวิจัยในลักษณะแผนบูรณาการ โดยแผน
บูรณาการในกลุ่มนี้ จะต้องแตกต่างจากแผนบูรณาการในข้อ ๑.๑ ไม่มีความซ้ าซ้อนในเชิงพ้ืนที่ ในเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) ผลกระทบ (Impact) แต่แผนบูรณาการจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และผลผลิตจากการวิจัยจะต้องมีผลลัพธ์ (Outcome) 
และผลกระทบ (Impact) จากการวิจัยอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม เกิด
การยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยจะให้ความส าคัญกรอบการวิจัยในกลุ่มนี้เป็น
ล าดับที่สอง ในการจัดล าดับเพ่ือส่งต่อข้อเสนอการวิจัยไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
 ในการส่งข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวจ าเป็นต้อง ก าหนดแผนบูรณาการขึ้นมาก่อนเพ่ือให้สามารถส่ง
ข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนั้นนักวิจัยที่    
ประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัยตามกรอบนี้ จะต้องรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า ๓ ข้อเสนอการวิจัย และจัดท าแผน
บูรณาการตามแบบฟอร์มเสนอแผนบูรณาการ (แบบ สผ-1) ส่งพร้อมข้อเสนอการวิจัยเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด้วย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

          ๒. แนวปฏิบัติการจัดท างบประมาณ 
๑. แบ่งหมวดงบประมาณอย่างชัดเจน คือ หมวดบุคลากร, หมวดค่าตอบแทน, หมวดค่าใช้สอย, 
หมวดวัสดุ, หมวดครุภัณฑ์ 
๒. ชุดโครงการวิจัย งบประมาณบริหารโครงการวิจัยต้องไม่เกิน ๕% ของงบประมาณรวมของชุด
โครงการวิจัย 
๓.  วงเงินงบประมาณรวมเป็นหลักร้อยขึ้นไป 

 

การแบ่งหมวดงบประมาณ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณ ตามตัวอย่างดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน 

๑.  งบบุคลากร 
      ค่าจ้างช่ัวคราว 
      ฯลฯ 
๒.  งบด าเนินงาน 

๒.๑  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
๒.๑.๑  ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าตอบแทน 

  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ 
๒.๑.๒ ค่าใช้สอย  เช่น 

  ๑)  ค่าเบี้ยเลีย้ง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  
  ๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
  ๓)  ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์
  ๔)  ค่าจ้างเหมาบริการ 
  ๕)  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 
  ๖)  ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 
  ฯลฯ 

๒.๑.๓ ค่าวสัดุ  เช่น 
  ๑)  วัสดุส านักงาน 
  ๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
  ๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
  ๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
  ๕)  วัสดุหนังสือ  วารสารและต ารา 
  ๖)  วัสดุคอมพิวเตอร ์
  ๗)  วัสดุอื่น ๆ 
  ฯลฯ 

๒.๒  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า-ประแสไฟฟ้า)   
๓.  งบลงทุน 
      ค่าครุภัณฑ ์
      ฯลฯ 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ  
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          ๓. แนวปฏิบัติส าหรับนักวิจัยที่มีข้อเสนอการวิจัยท่ีมีการใช้สัตว ์หรือวิจัยในคน หรือมีการ
ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ก. โครงการวิจัยท่ีมีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และจัดท าเอกสารดังต่อไปนี้  

๑. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (RMUTSV- IAC1-1) จ านวน ๑ ชุด  
๒. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

(RMUTSV- IAC1-2) จ านวน ๓ ชุด  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน 

(หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอ่ืน แต่มีหน้าที่ในการก ากับและดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์) ในการออกใบรับรอง
การอนุมัติให้ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ต่อไป 
  ข. โครงการที่มีการวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน ในขณะนี้มหาวิทยาลัยไม่
มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นักวิจัยต้องด าเนินการขออนุมัติด าเนินการวิจัยหรือ Certificate of 
Approval การท าวิจัยในคนต่อสถาบันอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นักวิจัย 
สามารถค้นชื่อสถาบันหรือหน่วยงานที่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนบางส่วนที่ได้ลงทะเบียนใน
เว็บไซต์ของชมรมการวิจัยในคนในประเทศไทย http://www.fercit.org/ec_regist.php  
   ค. โครงการวิจัยท่ีมีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และจัดท าเอกสารดังต่อไปนี้ 

๑. บันทึกข้อความขอรับการพิจารณารับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (RMUTSV- IBC1-1) จ านวน ๑ 
ชุด  

๒. แบบขอรับการพิจารณารับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการ (RMUTSV- IBC1-2) 
และหรือ แบบขอรับการพิจารณารับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับภาคสนาม (RMUTSV- IBC1-3) 
จ านวน ๓ ชุด  

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย (หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอ่ืน แต่มีหน้าที่ในการก ากับและดูแลด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ) ในการออกใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fercit.org/ec_regist.php


๘ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

ปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ว-ด-ป กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

๓ มิ.ย.๖๑ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการ มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

๔ มิ.ย.๖๑ จัดท าข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการ นักวิจัย 
๑๖ ก.ค. ๖๑ ส่งข้อเสนอการวิจัย ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย/คณะ/วิทยาลัย 
๒๔-๒๕ ก.ค. 

๖๑ 
- ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการวิจัย 
 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย และ
จัดล าดับความส าคัญข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการฯ 

คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การวิจัย 

 

คณะกรรมการจัดล าดับ
ความส าคัญข้อเสนอการวิจัย 

๒๖ ก.ค. – 
๑๕ ส.ค. ๖๑ 

- ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัย นักวิจัย 

๑๕ ส.ค. ๖๑ ส่งข้อเสนอการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย/คณะ/วิทยาลัย 
๑๕ ส.ค. – 

๑๕ ก.ย. ๖๑ 
- ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS  

- ประชุมเพื่อจัดล าดับความส าคัญแผนบูรณาการฯ 
 นักวิจัย 

 คณะกรรมการจัดล าดับ
ความส าคัญแผนบูรณาการ 

๑๖ ก.ย.๖๑ สรุปผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๓๐ เม.ย.๖๒ แจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบ NRMS ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 


