
(ส ำเนำ) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

---------------------------- 
 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนโครงกำรวิจัยเป็น
ประจ ำทุกปี นั้น ส ำหรับในปีงบประมำณ 2561 มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดลักษณะของโครงกำรวิจัย เกณฑ์กำร
สนับสนุน และรำยละเอียดต่ำง ๆ รวมทั้งที่แนบท้ำยประกำศ ดังนี้  
 1. ลักษณะโครงการที่ให้ทุนสนับสนุน 
    1.1 สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ* และหรือนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ* และหรือยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น 
และหรือยุทธศำสตร์ประเทศ และหรือนโยบำย/เป้ำหมำยของรัฐบำล และหรือยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปี 2560-2564 (ดูรำยละเอียดในผนวก 1-6) โดยมหำวิทยำลัยจะสนับสนุนโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัยประมำณร้อยละ 80 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  
  1.2  โครงการชุด   สนับสนุนระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี จะต้องประกอบด้วยโครงกำรวิจัยย่อยตั้งแต่ 
2-6 โครงกำร และต้องมีโครงกำรย่อยอย่ำงน้อย 2 โครงกำรที่ด ำเนินกำรวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุน              
มีรำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่ชัดเจน   
  1.3 โครงการเดี่ยว  สนับสนุนระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี (กรณีโครงกำรต้องด ำเนินกำรเกิน 2 ปี ให้
ขอทุนเป็นระยะ) 
     1.4 เป้าหมายชัดเจน วัดได้ โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
   1.4.1 กำรน ำไปใช้ประโยชน์  เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกโครงกำร สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่
ท ำให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพชีวิต กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือตอบปัญหำ/แก้ไขปัญหำ
สังคม ชุมชน ประเทศชำติ เชิงวิชำกำร เชิงพ้ืนที่ เป็นต้น 
   1.4.2 สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่  เช่น กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในวำรสำรวิชำกำร  
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำโครงกำรเพื่อขอทุนขนำดใหญ่ขึ้น เป็นต้น 
 2.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  2.1  เป็นอำจำรย์ ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนสังกัดมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
    กรณีผู้ขอทุนเป็นพนักงำน และระยะเวลำของสัญญำจ้ำงไม่ครอบคลุมระยะเวลำของ
โครงกำรวิจัย ขอให้คณะ/หน่วยงำนแนบเอกสำรรับรองกำรติดตำมผลงำนมำพร้อมข้อเสนอโครงกำรวิจัยด้วย 
  2.2 ผู้เสนอขอทุนที่มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนจำกงบประมำณแผ่นดิน  (รวมเงินโครงกำรวิจัย
มหำวิทยำลัยแห่งชำติ) หรือเงินรำยได้มหำวิทยำลัย และระยะเวลำในโครงกำรสิ้นสุดมำแล้ว 2 ปีงบประมำณขึ้นไป 
จะต้องส่งผลงำนเพื่อปิดโครงกำรวิจัยดังกล่ำวก่อนรับทุนใหม่ 
  2.3  ไม่เป็นผู้ค้ำงส่งรำยงำนกำรวิจัย ผลงำนวิจัย หรือผลผลิตของโครงกำรวิจัย/ทุน ที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย  
  2.4  ไม่อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำต่อ/ลำฝึกอบรม/หรืออ่ืน ๆ ที่มีระยะเวลำ 6 เดือนขึ้นไป (ยกเว้น 
กำรลำเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ือปฏิบัติงำนวิจัยส ำหรับโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนงบประมำณแผ่นดิน) 
    
------------------------------------ 
* รอประกำศจำก วช. 
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3. การจัดสรรทุนสนับสนุน 

  มหำวิทยำลัยจะสนับสนุนโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัย ประมำณ
ร้อยละ 80  ของงบประมำณที่ได้รับ  ส่วนงบที่เหลือจะจัดสรรส ำหรับโครงกำรวิจัยที่นักวิจัยก ำหนดโจทย์เอง  ตำม
หลักเกณฑใ์นเอกสำรแนบหมำยเลข 3  
  4. การรับทุน   

 4.1 ผู้รับทุนต้องท ำสัญญำรับทุนกับมหำวิทยำลัยหรือผู้ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย  
  4.2 เป็นผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำรวิจัย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย เดี่ยว ได้ไม่เกิน 1 ชุดโครงกำร/
โครงกำร ยกเว้นกำรขอรับทุนภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้ชุดโครงกำร ได้ไม่เกิน 1 
โครงกำร และต้องมสีัดส่วนกำรท ำงำนวิจัยไม่น้อยกว่ำผู้ร่วมวิจัย   

    4.2 กำรปรับเปลี่ยนหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมวิจัย แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย กำรขอยกเลิกกำรวิจัย
หรือกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวด้วยรำยละเอียดตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ต้องได้รับอนุมัติจำก
มหำวิทยำลัยก่อน จึงจะด ำเนินกำรได้ (กรณีโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
ผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำรวิจัยด้วย)  

 4.3 กรณีผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยให้เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติในโครงกำรวิจัย 
ให้ผู้วิจัยเสนอขออนุมัติขยำยเวลำด ำเนินกำรวิจัยไปยังมหำวิทยำลัยตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด โดยสำมำรถขยำย
เวลำไดไ้ม่เกิน 1 ปีงบประมำณถัดไปจำกปีงบประมำณท่ีได้รับทุน และขยำยได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน   

 4.4 มหำวิทยำลัยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกกำรให้ทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตำม
ประกำศนี้ หรือตำมท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำรวิจัย ตลอดจนตำมสัญญำกำรรับทุน   
 5. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรบริหำรทุนอุดหนุนกำร
วิจัย พ.ศ. 2547   ประกำศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน
และหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553   สัญญำรับทุนและระเบียบ/ประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อำจก ำหนดขึ้นใน
ภำยหน้ำ 
 6. ในกรณีที่มีปัญหำ ข้อสงสัยเกี่ยวกับประกำศนี้ มหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจตีควำม วินิจฉัยสั่งกำร
และให้ถือเป็นที่สุด 
 7. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ และผลประโยชน์อ่ืนใดที่
เกิดจำกผลกำรค้นคว้ำวิจัยโดยใช้เงินทุนวิจัยตำมประกำศฯ นี้  
 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 ประกำศ  ณ  วันที่    11     พฤษภำคม  พ.ศ. 2559 
 
 
                                                                          (ลงชื่อ)  พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
                                                                  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล) 

                                     รองอธิกำรบดีฝ่ำยระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน                                                                                        
                  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
(นำงสำวจิรำวัลย์  เหลียวพัฒนพงศ์) จิรำวัลย์/ร่ำง/พิมพ์ 
นักวิชำกำรศึกษำ ระดับช ำนำญกำร สุภำพ/ทำน 

http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/images/stories/mleft/d2/grant/bud/2555/rule_gov.pdf
http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/images/stories/mleft/d2/grant/bud/2555/rule_gov.pdf
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เอกสำรแนบหมำยเลข 1 

รายละเอียดทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2561  แนบท้ายประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2561 
 
1. มูลค่าทุน และผลผลิตจากงานวิจัย  

1.1  โครงการใหม่ 
1.1.1  โครงการเดี่ยว/ย่อย 

ประเภท
โครงการ 

งบตลอดโครงการ  
 (รวมค่าบริหารจัดการ
งานวิจัยแล้ว 10%) 

ผลผลิตจากงานวิจัย  

ก (1) โครงกำรละ 
ไม่เกิน 220,000 บำท    
 
 

1)  ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่ สกอ. และ สกว ยอมรับเทียบเท่ำ หรือ วำรสำรวิชำกำร
นำนำชำติอ่ืนที่ไม่อยู่ในฐำน ISI  หรือ Scopus อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
2)  เอกสำรกำรยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น 

ก (2) โครงกำรละไม่เกิน 220,000 
บำท/ปี และขอ 2 ปี รวม  
ไม่เกิน 440,000 บำท  

1)  ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติอ่ืนที่ไม่อยู่ในฐำน ISI  
หรือ Scopus อย่ำงน้อย 2 ชิ้น หรือ 
2) ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน ISI หรือ Scopus อย่ำงน้อย 
1 ชิ้น หรือ 
3) เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
4) ผลงำนตีพิมพ์ในข้อ 1) จ ำนวน 1 ชิ้น + เอกสำรกำรยื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตร จ ำนวน 1 ชิ้น 

ข (1) โครงกำรละ 
ไม่เกิน 495,000 บำท  
 
 

1) ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน ISI อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
2) เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น + ผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรในฐำน Scopus จ ำนวน 1 ชิ้น  

ข (2) โครงกำรละไม่เกิน 495,000 
บำท/ปี และขอ 2 ปี รวม 
ไม่เกิน 990,000 บำท   
 

1) ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน ISI อย่ำงน้อย 2 ชิ้น หรือ 
2) เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น + ผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรในฐำน Scopus จ ำนวน 2 ชิ้น หรือ 
3) ผลงำนตีพิมพ์ในข้อ 1) จ ำนวน 1 ชิ้น และ เอกสำรกำรยื่นจด
สิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรใน
ฐำน Scopus จ ำนวน 2 ชิ้น 

ค โครงการละ 
ไม่เกิน 220,000 บาท 
(เป็นโครงการวิจัยเรื่องที่ 
3**) 

1)  ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน ISI อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
2)  เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น  +  ผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรในฐำน Scopus จ ำนวน 1 ชิ้น 

หมายเหตุ    1. * TCI คือ Thai Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)   
  2. ** เฉพาะโครงการท่ีได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ในวงเงินไม่เกิน 220,000 บาท ติดต่อกันมาแล้ว 2 โครงการ และ
เสนอขอ/ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ในวงเงินไม่เกิน 220,000 บาท เพิ่มอีก 1 โครงการ (เป็นโครงการท่ี 3) (โดยเริ่มนับหน่ึงตั้งแต่โครงการ
ท่ีได้รับทุนประจ าปีงบประมาณ 2558)   
     1.1.2  โครงการชุด   มูลค่ำทุนรวมของทุกโครงกำรย่อยรวมด้วยงบบบริหำรของโครงกำรแม่ 
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  1.2  โครงการต่อเนื่อง  ขอให้จัดท ำงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่ได้เสนอไว้แล้ว  หำกประสงค์จะ
ของบประมำณเพ่ิมจำกกรอบเดิม จะต้องมีเนื้องำนเพ่ิมขึ้นพร้อมชี้แจงเหตุผล โดยจัดท ำเป็นเอกสำรแนบมำพร้อม
ข้อเสนอโครงกำร เพ่ือมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำ   
             กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ำงต้น ขอให้ชี้แจงเหตุผลโดยจัดท ำเป็น
เอกสำรแนบมำพร้อมข้อเสนอโครงกำร  เพื่อมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำ   
 2. การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 
  2.1 โครงการใหม่  ด ำเนินกำร 2 ส่วน คือ จัดส่งเอกสำร และกรอกข้อมูลทั้งในระบบ PRPM 
และระบบ NRMS ดังนี้ 
   2.1.1 จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร  
     รอบแรก (เสนอขอครั้งแรก) 
     2.1.1.1  จัดท ำข้อเสนอโครงกำรเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษเพียงภำษำเดียวทั้ง
โครงกำร โดยใช้แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำร ดังนี้ 
       โ ค ร ง ก ำ ร เ ดี่ ย ว   ใ ช้ แ บ บ ฟอ ร์ ม ก ำ ร เ ส น อ โ ค ร ง ก ำ ร วิ จั ย ต ำ ม ที่
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ก ำหนด คือ แบบ ว-1ด  
       โ ค ร ง ก ำ ร ชุ ด   ใ ช้ แ บ บ ฟ อ ร์ ก ำ ร เ ส น อ โ ค ร ง ก ำ ร วิ จั ย ต ำ ม ที่
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ก ำหนด 2 แบบ คือ 

1) แบบ ว-1ช   ส ำหรับโครงกำรแม่ 
2) แบบ ว-1ด   ส ำหรับโครงกำรย่อย 

     2.1.1.2 เอกสารสารสมัครขอรับทุน จะต้องจัดส่งเอกสำรต่อไปนี้ ภายในวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 
       1)  เอกสารหลัก      
        (1) แบบฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 61 จ ำนวน 1 ชุด 
       (2) แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ (แบบวิจัย 11) จ ำนวน 1 ชุด 
       อนึ่ง  หำกประสงค์จะแจ้งชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ไม่ต้องกำรให้พิจำรณำ
คุณภำพโครงกำรวิจัย ขอให้ส่งเป็นเอกสำรลับ        
       (3 )  ข้อ เสนอโครงกำรวิจั ย  (แบบ ว -1ช /  แบบ ว -1ด)  พร้อม
แบบสอบถำม หรือ แนวค ำถำม (ถ้ำมี) จ ำนวน 10 ชุด 
       (4) แบบฟอร์มตัวชี้วัดศักยภำพและผลลัพท์ที่คำดหวังของโครงกำร 
(แบบวิจัย 16.1_61) 
       2)  เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 ชุด  
         (1) เอกสำรรับรองกำรติดตำมผลงำนจำกคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัด
หัวหน้ำโครงกำร (กรณีเป็นพนักงำนตำมข้อ 2.1) 
        (2) เอกสำรที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวิจัยต่ำง ๆ เช่น หนังสืออนุมัติให้
ด ำเนินกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง หนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรวิจัย แบบฟอร์มแจ้งกำรเก็บ จัดหำ หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองฯ ฯลฯ 
       ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารในข้อ 1) ล าดับที่ 3-4 และเอกสารในข้อ 2) ล าดับที่ 2
เป็นชุดเดียวกันตามล าดับ และขอใหจ้ัดท าเอกสารโดยใช้กระดาษ 2 หน้า  
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     รอบสอง 
     จัดส่งโครงกำรวิจัยที่ปรับปรุงตำมที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะล่ำสุดแล้วและมหำวิทยำลัย
เห็นชอบกำรปรับปรุงโครงกำรแล้วเป็นเอกสำร (แบบ ว-1ด, แบบ ว-1ช) ฉบับที่พิมพ์จำกระบบ NRMS พร้อมทั้ง
แนบเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จ ำนวน 4 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เพ่ือจัดส่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
   2.1.2  กรอกข้อมูลโครงการวิจัย  ทั้งในระบบ PRPM และ NRMS ดังนี้  
      รอบแรก  กรอกในระบบบริหำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (PRPM)  โดย
ไม่ต้องแนบไฟล์โครงการ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559   
      รอบสอง  กรอกรำยละเอียดของโครงกำรที่ปรับปรุงแก้ไขล่ำสุดตำมที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะในระบบบริหำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (PRPM)  และแนบไฟล์โครงการฉบับที่มี
ลายเซ็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ใหเ้สร็จสิ้นภายในวันที่ 12 กันยายน 2559    
      รอบสาม  กรอกรำยละเอียดโครงกำรวิจัยที่ปรับปรุงตำมที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ล่ำสุด และมหำวิทยำลัยเห็นชอบแล้ว ในระบบจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) ตำมขั้นตอนที่ก ำหนดทุกขั้นตอน 
และจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงกำรจำกระบบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 
ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่ส่งเอกสารและกรอกข้อมูลในระบบ PRPM ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้น  
มหาวิทยาลัยขอปฏิเสธที่จะน าโครงการวิจัยเข้าพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนและขอส่งคืน 
  2.2 โครงการต่อเนื่อง  ด ำเนินกำร 2 ส่วน คือ จัดส่งเอกสำร และกรอกข้อมูลทั้งในระบบ PRPM 
และ NRMS ดังนี้ 
   2.2.1  จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร  ภายในวันที่ 19 กันยายน 2559 
      2.2.1.1  จัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัยปีที่สอง หรือ ปีที่สำมกรณีเป็นชุดโครงกำร
ประจ ำปีที่เสนอขอทุน ซึ่งมีรำยละเอียดและกรอบวงเงินตำมที่เสนอไว้ในปีแรก  โดยกรอกข้อมูลเสนอโครงกำร
ต่อเนื่องในระบบ NRMS และจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงกำรจำกระบบ ดังนี้ 
     โครงกำรเดี่ยว  แบบ ว-1ด   
     โครงกำรชุด    แบบฟอร์ม 2 แบบ คือ 

1) แบบ ว-1ช   ส ำหรับโครงกำรแม่ 
2) แบบ ว-1ด   ส ำหรับโครงกำรย่อย 

     2.2.1.2   เอกสารสมัครขอรับทุน จะต้องจัดส่งเอกสำรต่อไปนี้   
           1)   เอกสารหลัก ฉบับที่พิมพ์จำกระบบ NRMS เท่ำนั้น จ ำนวน 3 ชุด  
          (1) ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด)  
          (2) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ตำมแบบ ต-1/ด 
        2)   เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
            เอกสำรที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวิจัยต่ำง ๆ เช่น หนังสืออนุมัติให้
ด ำเนินกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง หนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรวิจัย แบบฟอร์มแจ้งกำรเก็บ จัดหำ หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองฯ ฯลฯ 
       ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารในข้อ 1) และเอกสารในข้อ 2) เป็นชุดเดียวกัน
ตามล าดับ และขอใหจ้ัดท าเอกสารโดยใช้กระดาษ 2 หน้า  
ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่ส่งเอกสารและกรอกข้อมูลในระบบ NRMS ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้น  
มหาวิทยาลัยขอปฏิเสธที่จะส่งโครงการวิจัยไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและขอส่งคืน 
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   2.2.2  กรอกข้อมูลโครงการวิจัย ในระบบ NRMS  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 กันยายน 
2559 
      กรอกข้อมูลเสนอโครงกำรต่อเนื่องตำมรำยละเอียดและกรอบวงเงินตำมที่เสนอไว้ในปี
แรก  ในระบบจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) ตำมขั้นตอนที่ก ำหนดทุกข้ันตอน และจัดพิมพ์เอกสำรจำกระบบ  
   2.2.3   ส ำหรับโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมำณ 2560 เป็นปีแรก  ขอให้จัดส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำรอบ 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพ่ือ
มหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนต่อเนื่อง    
  2.3 ให้เสนอผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัดของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย/ผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำร และ
จะต้องมีค ำอนุมัติให้เข้ำร่วมโครงกำรจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงกำรวิจัยทุกคน  ยกเว้นเป็นโครงกำรที่
เสนอโดยเครือข่ำยวิจัยและไม่ผ่ำนคณะ/หน่วยงำน ขอให้ส ำเนำแจ้งคณะ/หน่วยงำนด้วย 
  2.4 ต้องมีลำยมือชื่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัยทุกคน 
  2.5 ผู้เสนอโครงกำรมีสิทธิ์เสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุนจำกงบประมำณแผ่นดินในฐำนะเป็น
ผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำรวิจัย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัยเดี่ยว ได้ไม่เกิน 1 ชุดโครงกำร/โครงกำรเดี่ยว ยกเว้นกำร
ขอรับทุนภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้ชุดโครงกำรได้ไม่เกิน 1 โครงกำร และต้องมี
สัดส่วนกำรท ำงำนวิจัยไม่น้อยกว่ำผู้ร่วมวิจัย  และมีสิทธิรับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยในช่วงเวลำเดียวกันได้    
แหล่งทุนละไม่เกิน 2 โครงกำร  (ทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดิน  เงินรำยได้มหำวิทยำลัย และโครงกำรมหำวิทยำลัย
วิจัยแห่งชำติ) 
  2.6 โครงกำรวิจัยที่นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเป็นหัวหน้ำโครงกำร ต้องมีบุคลำกรประจ ำของ
มหำวิทยำลัยเป็นผู้ร่วมโครงกำร 
 
 3.  การจ่ายเงินทุนสนับสนุน 
 3.1 งบครุภัณฑ์  มหำวิทยำลัยจะเบิกจ่ำยให้กับบริษัท/ร้ำนค้ำเมื่อหนี้ถึงก ำหนดช ำระ โดยขอให้
คณะตันสังกัดจัดส่งเอกสำรกำรจัดซื้อหลังจำกจัดซื้อเสร็จสิ้นและตรวจรับแล้ว ผ่ำนส ำนักวิจัยและพัฒนำ เพ่ือจัดสง่
กองคลัง ให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำที่กองแผนงำนก ำหนด 
 3.2 งบด าเนินการ  คณะจ่ำยเงินให้ผู้รับทุน ดังนี้  
  งวดที่ 1 จ่ำยเป็นจ ำนวน 50% ของงบประมำณที่ได้รับ หลังจำกได้มีกำรลงนำมในสัญญำรับ
ทุน และได้กรอกข้อมูลแผนงำนวิจัยในระบบ NRMS แล้ว 
  งวดที่ 2 จ่ำยเป็นจ ำนวน 40% ของงบประมำณที่ได้รับเมื่อผู้รับทุนส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และได้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลรำยงำนควำมก้ำวหนำ้ครบตำมข้ันตอนที่ก ำหนดในระบบ NRMS แล้ว 
  งวดที่ 3 จ่ำยส่วนที่เหลือ หลังจำกได้ด ำเนินกำรแล้ว ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลรำยงำนฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS ครบถ้วนตำมข้ันตอน 
2) อัพโหลดไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ หรือไฟล์บทคัดย่อ หรือไฟล์บทสรุป

ผู้บริหำรทีผ่่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะหรือหน่วยงำนแล้ว 
3) จัดส่งผลงำนกำรวิจัยตำมรำยละเอียดในข้อ 4 
 

4. การรายงานผลการวิจัย   ผู้รับทุนจะต้องน ำเสนอผลงำน จัดส่งรำยงำนผลกำรวิจัย ผลงำนอ่ืน ๆ   
และด ำเนินกำรในระบบ NRMS และ HR-MIS  ดังนี้ 

         4.1   รายงานความก้าวหน้าของกำรวิจัยต่อคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัดทุก 6 เดือนนับจำกวันท ำ
สัญญำ ตำมแบบ ต-1ช/ด และอัพโหลดไฟล์เอกสำรในระบบ NRMS เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเบิกจ่ำยเงินงวด
ต่อไป 
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  4.2  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  และอัพโหลดไฟล์เอกสำรในระบบ NRMS เพ่ือมหำวิทยำลัย
ปิดโครงกำร ดังนี้ 
 4.2.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
    (1) ชุดโครงการวิจัย (รวมโครงการวิจัยย่อย) 

1)  รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 1 
-  รำยงำนโครงกำรชุด (PSU Grant Report_2013(1.1)  
-  รำยงำนโครงกำรวิจัยย่อย (PSU Grant Report_2013(1.2)  
หรือ 

2) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2   
-  รำยงำนโครงกำรชุด (PSU Grant Report_2013(2.1)  
-  รำยงำนโครงกำรวิจัยย่อย (PSU Grant Report_2013(2.2) 

   (2) โครงการวิจัยเดี่ยว 
1) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 1 (PSU Grant Report_2013(1.2) หรือ 
2) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2 (PSU Grant Report_2013(2.2) 

        อนึ่ง รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2 เป็นรำยงำนในรูปแบบกำรรวบรวม
บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรแล้ว หรือ บทควำมท่ีได้รับกำรตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ และผลงำนในลักษณะอ่ืน ๆ 
โดยผู้รับทุนต้องสรุปให้เห็นควำมเชื่อมโยงของผลงำนทั้งหมดท่ีครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
   4.2.2   แผ่นบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จัดท ำเป็นไฟล์เอกสำรสกุล .pdf) 
จ ำนวน 1 แผ่น 
   4.2.3   ใบอนุญำตเผยแพร่ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 ฉบับ 
   4.2.4   แบบฟอร์มเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำศักยภำพในกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
จำกผลงำนวิจัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ ำนวน 1 ฉบับ 
   4.2.5   แบบสรุปค่ำใช้จ่ำยเงินทั้งหมดของโครงกำรวิจัย (แบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน) จ ำนวน 1 
ฉบับ 
   4.2.6  อัพโหลดไฟล์ “ร่ำง” รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อจัดส่งรำยงำนฉบับร่ำงที่คณะ/
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร  และ อัพโหลดไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์เมื่อจัดส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ในระบบ 
NRMS (จัดท ำเป็นไฟล์สกุล pdf 1 ไฟล์)  

 4.3 จัดส่งผลงานวิจัยลักษณะอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง  และอัพโหลดไฟล์เอกสำรในระบบ    
HR-MIS เพ่ือปิดโครงกำรอย่ำงสมบูรณ์  ภำยใน 1 ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลำกำรวิจัยตำมสัญญำรับทุน หรือ ภำยใน 1 
ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลำกำรวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ขยำยจำกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ชุด (กรณีเลือกส่งรำยงำนกำร
วิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 1 หรือ ผลงำนวิจัยตำมข้อ 4.3 ยังไม่รวมอยู่ในรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2) 
ดังนี้  
  4.4  กรอกข้อมูลประเมินผลกำรวิจัยหลังสิ้นสุดโครงกำรในระบบ NRMS ในส่วนของ Research 
Evaluation พร้อมแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
  ผู้รับทุนจัดส่งเอกสารไม่ครบตามข้อ 4  จะไม่มีสิทธิเสนอโครงการวิจัยใหม่ขอรับทุนวิจัย หรือ
เสนอขอรับทุนกิจกรรมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรร จนกว่าจะได้จัดส่งผลงานครบตามที่ก าหนด
ครบถ้วน 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราคา่ใช้จ่ายโครงการวิจัย 

ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2561 

-------------------------- 

 1.  หมวดค่าจ้าง 
  การจ้างผู้ช่วยวิจัย  
  1.1  ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรจ้ำงนักศึกษำ  โดยเฉพำะนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และขอให้ระบุภำระ
งำนของนักศึกษำที่จ้ำงทุกคน 
  1.2  ให้ผู้วิจัยเสนอรำยละเอียดงำนโดยคิดเป็น man/month หรือ man/day เพื่อมหำวิทยำลัยสำมำรถ
ประเมินควำมเหมำะสมของงบประมำณได้ว่ำควรจะจ้ำงกี่เดือน กี่วัน เป็นต้น 
  1.3  กำรจ้ำงผู้ช่วยวิจัยที่มิใช่นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ สนับสนุนให้จ้ำงเฉพำะผู้ช่วยวิจัยวุฒิไม่สูงกว่ำปริญญำตรี 
และไม่สนับสนุนให้จ้ำงผู้ช่วยวิจัยที่มิใช่นักศึกษำ รวมถึงไม่สนับสนุนให้จ้ำงธุรกำร/เลขำนุกำรเต็มเวลำในกรณีที่ จ้ำง
บัณฑิตศึกษำแล้ว 

1.4  อัตราคา่จ้าง   
1. ผู้ช่วยวิจัยที่เป็นนักศึกษา  อัตรำค่ำจ้ำง ดังนี้ 

1.1 นักศึกษำท าวิจยัเพื่อวทิยานิพนธใ์นโครงกำรวิจัยที่เสนอขอทุน 
 1.1.1 นักศึกษำระดับปริญญำเอก   ไม่เกินเดือนละ 10,000 บำท 
 1.1.2 นักศึกษำระดับปริญญำโท    ไม่เกินเดือนละ   8,000 บำท 
1.2 นักศึกษำที่ไม่ได้ท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ในโครงกำรวิจัยที่เสนอขอทุน 
 1.2.1 นักศึกษำระดับปริญญำโท   ไม่เกินเดือนละ   4,570 บำท 
 1.2.2 นักศึกษำระดับปริญญำตรี    ไม่เกินวันละ 200 บำท  (ปฏิบัติงำนเต็มวัน 
      ไม่น้อยกว่ำ 7 ชัว่โมง ไม่รวมเวลำหยุดพัก) 
1.3 โครงกำรวิจัยที่ได้รับทนุตั้งแต่ 400,000 บำทขึ้นไป  และมีผู้ช่วยวิจัยที่เป็นบัณฑิตศึกษำใน

หลักสูตรปกติ สำมำรถขอรับทนุค่ำเล่ำเรียนได้เต็มจ ำนวน ตลอดระยะเวลำของหลักสูตร ตำมที่แต่ละคณะ/หนว่ยงำนตันสงักัด
ผู้ได้รับทุนก ำหนด ซ่ึงจะประกำศรำยละเอียดต่อไป 

2. ผู้ช่วยวิจัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา  
2.1 อัตรำค่ำจ้ำง ดังนี ้
 2.1.1 วุฒิปริญญำตร ี   ไม่เกินเดือนละ  13,300 บำท 
 2.1.2 วุฒิ ปวส. ไม่เกินเดือนละ  10,200 บำท 
 2.1.3 วุฒิ ปวท. ไม่เกินเดือนละ    9,540 บำท 
 2.1.4 วุฒิ ปวช. ไม่เกินเดือนละ    8,300 บำท 
 2.1.5 คนงำน ให้เป็นไปตำมอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ 
2.2 ไม่สนับสนุนกำรจ้ำงผู้ชว่ยวิจัยที่คณุวุฒิสูงกว่ำปริญญำตรี 

 2. หมวดค่าตอบแทน     
  2.1 โครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อย   สนับสนุนเฉพำะค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้ตั้ง
ได้ไม่เกนิ 5% ของงบประมำณโครงกำร (ไม่รวมงบครุภัณฑ์และค่ำบริหำรโครงกำร) ตำมอัตรำดังนี้ 
   2.1.1  วันท ำกำร   เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง  อัตรำชั่วโมงละ 50 บำท   
   2.1.2  วันหยุดรำชกำร   เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง  อัตรำชั่วโมงละ 60 บำท 
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  2.2 โครงการชุด    
   2.2.1  ค่ำตอบแทนผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำร ไม่เกิน 5,000 บำท/ปี/โครงกำรย่อย 
   2.2.2   ค่ำตอบแทนผู้ประสำนงำนโครงกำร ไม่เกิน 10,000 บำท/ปี/ชุดโครงกำร 
  2.3 เบิกจ่ำยได้เฉพำะคณะผู้วิจัยและลูกจ้ำงรำยเดือนที่มีค ำสั่งจ้ำง    
 3.  หมวดค่าใช้สอย 
  3.1  ค่ำจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์  (เป็นค่ำจัดพิมพ์รำยงำน ค่ำถ่ำยส ำเนำ 
รำยงำน ค่ำเข้ำปก-เย็บเล่มรำยงำน) ไม่เกิน 5,000 บำท 
  3.2  ค่ำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยคอมพิวเตอร ์ สนับสนุนตำมควำมเหมำะสมและไม่เกิน 5,000 บำท/
โครงกำร ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
    1) สนับสนุนโครงกำรที่มีกำรศึกษำวจัิยโดยมีประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง 1,000  
ตัวอย่ำงขึ้นไป (กำรวิจัยเชิงปริมำณ) 
    2) ไม่สนับสนุนในโครงกำรที่ได้จ้ำงผูช้่วยวิจัยแล้ว 
    3) ไม่สนับสนุนโครงกำรที่หวัหน้ำโครงกำรเป็นนักวิจัยใหม่ เนื่องจำกต้องกำรให้นักวิจัยได้มี 
กำรพัฒนำตนเอง 
  3.3  ค่ำเดินทำงเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำทำงวิชำกำรหรือเพื่อเสนอผลงำนวิจัยสนับสนุน (ค่ำเดินทำง       
เบี้ยเลี้ยง ที่พัก) ดังนี ้

 หัวหน้ำโครงกำรวิจัย  โครงกำรละไม่เกิน 10,000 บำท 
 นักศึกษำบัณฑิตศึกษำในโครงกำร  โครงกำรละไม่เกนิ 10,000 บำท   

  3.4   ค่ำเบี้ยเลี้ยง เดินทำงและที่พัก ตำมอัตรำท่ีรำชกำรและมหำวิทยำลัยก ำหนด  
  3.5  กรณีโครงกำรมีผู้ร่วมวิจัยจำกต่ำงวิทยำเขต  สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำท ำวิจัย ณ วิทยำเขต
ต้นสงักัดของผอ.ชุดโครงกำร/หัวหน้ำโครงกำร   
  3.6 อัตรำค่ำวิเครำะห์สำรต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์สำรต่ำง ๆ ให้ใช้บริกำรจำกศูนย์เครือ่งมือวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ยกเว้นงำนที่ศนูย์ฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรได ้
 4. ค่ำวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณย์ี เป็นต้น ส ำหรับใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
โครงกำร สนับสนนุตำมควำมเหมำะสมไม่เกิน 5,000 บำท/ปี 
 5. ขอให้ตั้ง “ค่ำบรหิำรจัดกำรทุนอดุหนุนกำรวิจัย” ไว้ในโครงกำร ท้ังในส่วนของมหำวิทยำลัย วิทยำเขต และ
คณะ/หน่วยงำน โครงกำรละ 10% ของงบประมำณรวมทั้งโครงกำร (ก่อนคิดค่ำบริหำรจัดกำรทนุอุดหนุนกำรวิจัย) โดยตั้งไว้
เป็น “ค่ำสำธำรณูปโภค” 
 6. งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ไม่สนับสนุน ยกเว้นกรณีที่มีควำมจ ำเป็น สำมำรถตั้งไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 ของ
งบประมำณทั้งโครงกำร กรณเีปน็ชุดโครงกำรสำมำรถตั้งงบประมำณได้ร้อยละ 25 ของงบประมำณรวมทั้งชุดโครงกำร โดย
ขอให้ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรตั้งครุภัณฑ์ดังกล่ำว กรณีไม่ชี้แจงเหตุผลประกอบ มหำวิทยำลัยจะไม่จัดสรรเงิน
สนับสนุน และเมื่อได้รับอนุมัติทุน กำรจัดซ้ือ ตรวจรับลงทะเบียน และอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือด้วย
งบประมำณแผ่นดินอื่น ๆ 
   7.   กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รบั สำมำรถถัวเฉลี่ยระหว่ำงหมวดได้ไม่เกนิ 20% ของหมวดที่ต้องกำรเพิ่ม 
 8. ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในรายการต่อไปน้ี  
  งบส ำรองจ่ำย งบเบ็ดเตล็ด ค่ำจัดซ้ือหนังสือ/ต ำรำ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำร 
(page charge) ค่ำ reprint  งบที่ปรึกษำโครงกำร ค่ำสมนำคุณนักวิจัย 
 
 

งบประมำณแ ต่ ล ะหมวด  ค ว รมี ร ำ ยล ะ เ อี ย ด  เ หตุ ผ ล  ค ว ำมชั ด เ จน  แ ละสอดคล้ อ ง กั บก ำ รด ำ เ นิ นก ำ ร 
โครงกำร เช่น  1. ค่ำสัตว์ทดลอง จะต้องระบุว่ำใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว  รำคำ/ตัว   2. ค่ำสำรเคมี  ระบุชื่อสำรเคมีและรำคำ    
3. ค่ำเบ้ียเลี้ยง/เดินทำง ในกำรด ำเนินกำรวิจัย ระบุจ ำนวนวัน คน  อัตรำที่จ่ำย  จ ำนวนคร้ัง 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

การจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2561  มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
จัดสรรทุน  ดังต่อไปนี้ 

1.  สนับสนุนโครงกำรวิจัยที่ วช.แจ้งผลกำรพิจำรณำ ว่ำ ”สนับสนุน” 
2. จัดสรรตำมล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรตำมท่ีได้แจ้งไปยัง วช. (ในขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรไปยัง 

วช.) 
3. มหำวิทยำลัยจะแจ้งอนุมัติงบประมำณสนับสนุนโครงกำรวิจัยหลังจำกได้รับอนุมัติกรอบวงเงินจำก

ส ำนักงบประมำณแล้ว (คำดว่ำประมำณเดือนมิถุนำยน)  ดังนั้นผู้เสนอโครงกำรวิจัยขอรับทุนควรจะด ำเนินกำร
วิจัยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยอนุมัติงบประมำณสนับสนุนโครงกำรแล้ว  เนื่องจำกบำงโครงกำรอำจจะไม่ได้รับ
งบประมำณสนับสนุนกรณีที่มหำวิทยำลัยได้รับงบประมำณต่ ำกว่ำที่เสนอขอ 

4. ไม่จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยที่ติดค้ำงกำรส่งผลงำนกำรวิจัยตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในประกำศทุน 
5. ไม่สนับสนุนผู้ที่มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยอยู่ในมือแล้วตั้งแต่ 2 โครงกำรขึ้นไป 

(รวมโครงกำรทีไ่ด้รับอนุมัติให้ขยำยเวลำ) 
6. จัดสรรสนับสนุนคนละ 1 โครงกำรในฐำนะผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำร  และอีก 1 โครงกำรในฐำนะ

หัวหน้ำโครงกำรเดี่ยว/ย่อย กรณีท่ีมีโครงกำรต่อเนื่อง จะจัดสรรให้โครงกำรต่อเนื่องก่อน  
7. กำรสนับสนุนโครงกำรต่อเนื่อง  จะพิจำรณำจำกเอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำที่ผู้วิจัยจัดส่งถึง

มหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในประกำศทุนฯ 
8. ส ำหรับโครงกำรที่มีนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ ขอให้หัวหน้ำโครงกำรแจ้ง

ชื่อนักศึกษำ ถึงมหำวิทยำลัยภำยในเดือนสิงหำคม 2561 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนสนับสนุน 
9. นักวิจัยที่ก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณที่ได้รับทุน   หำกได้รับทุนสนับสนุนจะต้อง

จัดส่งผลงำนวิจัยตำมที่ได้ก ำหนดในประกำศฯทุน ภำยใน  9 เดือน   หลังเริ่มปีงบประมำณ (ประมำณเดือน
มิถุนำยน) 

10. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดในประกำศฯ ฉบับนี้   และจัดสรรตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะท ำงำนฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ /วช.  

11. สนับสนุนโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัย ประมำณร้อยละ 80 ของ
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  

12. เกณฑ์อ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยอำจจะก ำหนดเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจำกเกณฑ์ที่ได้ประกำศไว้แล้ว 
โดยพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 
 


