ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
………………………………………………………………………….………..

เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ ทางานวิจัย
เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้ทาวิจัยในศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบริการชุมชน และเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนมีการนาผลการวิจัยไปใช้ประกอบในการเรียนการสอนหรือการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ขอรับทุนการวิจัย ดังนี้
๑. กรอบการวิจัย
๑.๑ การวิจัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๑.๒ การวิจั ย ที่ส อดคล้ องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ภูเก็ต หรือเป็น
งานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
๑.๓ การวิจัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
๒. ลักษณะโครงการวิจัย
๒.๑ เงิ นทุน วิจัยจากภายในมีก าหนดให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี ส่วนเงิ นทุนวิจัยจากภายนอก
ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้ทุน
๒.๒ โครงการวิจัยที่เสนอขอต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาของผู้วิจัยหรือผู้
ร่วมวิจัย
๒.๓ โครงการวิจัยที่เสนอขอต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยหรืออยู่ระหว่างการเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ
๓. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จาแนกได้ดังนี้
3.1 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กรอบวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยต้องมีระดับคุณภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ของผลงานไม่ต่ากว่า
0.20 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 ทุนวิจัยสาหรับการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา/สร้างองค์ความรู้ กรอบวงเงินไม่เกิน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยต้องมีระดับคุณภาพในการตีพิมพ์
เผยแพร่ของผลงานไม่ต่ากว่า 0.40 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ กรอบวงเงินไม่เกิน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยต้องมีระดับคุณภาพในการตีพิมพ์
เผยแพร่ของผลงานไม่ต่ากว่า 0.60 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
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3.4 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจั ยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ กรอบวงเงิน
ไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่ งแสนห้ าหมื่ นบาทถ้ว น) โดยเมื่อเสร็จ สิ้ นโครงการวิ จัยต้องมีระดั บ
คุณภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ของผลงานไม่ต่ากว่า 0.80 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
3.5 ทุน วิจั ยเพื่อพัฒ นาชุดโครงการวิจัยที่เป็ นไปตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลั ย
กรอบวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยต้องมีระดับ
คุณภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ของผลงานไม่ต่ากว่า 0.80 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
3.6 ทุนวิจัยที่ได้รั บการสนับสนุนจากแหล่ งเงินทุนวิจัย อื่น นอกเหนือเงินกองทุนวิจัย
กรอบวงเงินมากกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการวิจัย
๔.๑ มีสถานะเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา (ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
๔.๓ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างดาเนินการโครงการวิจัยหรือ ติดค้างทุนวิจัย โดยผู้วิจัยสามารถ
ขอรับทุนวิจัยได้ 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่อ ง ผู้วิจัยสามารถขอรับ
ทุนวิจัยซ้ากันไม่เกิน 2 เรื่อง
4.3.1 นักวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการโครงการวิจัยหรือ ติดค้างทุนวิจัย แต่กาลัง
ดาเนินการวิจัยไปแล้วเกินกว่า 70 เปอร์เซ็น สามารถขอรับทุนวิจัยได้ (ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
4.3.2 นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่ อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัยหรือติดค้างทุนวิจัย ให้ถือ
ว่าต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไม่สามารถขอรับทุนวิจัยเรื่องใหม่ได้
๕. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
5.1 กรณีโครงการวิจัยที่มีงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้สิทธิ์
คณะเป็นผู้อนุมัตโิ ครงการและ ดาเนินการตามขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
5.๑.1 มอบให้แต่ละคณะแต่งตั้งคณะกรรมการทางานพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยประจาปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อย่างน้อย 2 ท่าน ร่วมอยู่ด้วย
5.2 กรณีโครงการวิจัยที่มีงบประมาณเกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ส่งผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา และนาเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต พิจารณาอนุมัติโครงการ
5.3 กรณี รับ ทุ นจากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น (สานั ก งานคณะกรรมการวิ จัย แห่ ง ชาติ /
สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา/อื่ น ๆ) การพิ จารณากรอบวงเงิ นวิจัย ถื อ ตามมติ ข องคณะ
กรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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๖. ขั้นตอนการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
จาแนกเป็นแหล่งทุนจากภายในและภายนอก ดังนี้
๖.๑ แหล่งทุนกองทุนวิจัย (งบประมาณอยู่ระหว่าง 50,000 – 200,000 บาท)
๖.๑.๑ นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย
๖.๑.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย จานวน ๑ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในจานวน 1 ท่านพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
๖.๑.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อพิจารณางบประมาณโครงการวิจัย
๖.๑.๔ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา แจ้ ง ต่ อ ผู้ เ สนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ปรั บ แก้ ข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๖.๒ แหล่งทุนภายนอก
๖.๒.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย
๖.๒.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
เพื่อประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย
๖.๒.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
เพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ของโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากแหล่งทุนภายนอก
๗. การแจ้งผลการจัดทาสัญญารับทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะแจ้งประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้ง
รายละเอียดการทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ผู้ได้รับทุนทราบ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
๘. การรับทุนอุดหนุนการวิจัย
๘.๑ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยหลังจากได้รับทราบประกาศผล
การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใน 15 วัน
๘.๒ การค้าประกันการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
๘.๒.๑ ผู้ค้าประกันต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุการทางาน
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จานวน 1 คน
๘.๒.๒ ในกรณีที่เป็นข้าราชการสามารถค้าตัวเองได้ โดยมีหนังสือคายินยอมให้หักเงิน
๘.๒.๓ เอกสารประกอบการค้าประกัน ประกอบด้วย
๘.๒.๓.๑ สาเนาบัตรข้าราชการ จานวน ๑ ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
๘.๒.๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
8.2.4 ผู้ค้าประกัน 1 คน สามารถค้านักวิจัยได้ 1 คน (1:1)
๘.๓ การยินยอมให้หักเงินเดือน
ผู้รั บทุนจะต้องยินยอมให้หั กเงินเดือนในกรณีที่ทาผิ ดสั ญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ตามแบบในเอกสารแนบท้ายประกาศ
๘.๔ การรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย แบ่งจ่ายเป็น ๔ งวด คือ
8.4.1 งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ จ่ายภายหลังจากผู้รับทุนทา
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับผู้ให้ทุนแล้ว
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8.4.2 งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อผู้รับทุนส่ งรายงาน
ความก้าวหน้ าของการวิจั ย พร้อมทั้งผลงานวิจัยเบื้องต้นและผ่ านความเห็นชอบจากผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายในจานวน 1 คน และภายนอกจานวน 1 คน
8.4.3 งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อผู้รับทุนจัดส่งผลงานวิจัย
ที่ถูกต้องฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผ่านความ
เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก จานวน 3 คน
8.4.4 งวดที่ 4 (สุดท้าย) ร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อผู้ รับทุนส่ ง
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย
โดยในการเบิกจ่ายทั้ง ๔ งวด นักวิจัยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดตามสัญญา และดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
8.5 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดย
หลักฐานการเบิกจ่าย นักวิจัยจะต้องเป็นผู้รั บผิดชอบจัดเก็บ และพร้อมสาหรับการตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
๘.6 ในกรณีที่ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่สามารถดาเนินงานตามขั้นตอนที่เสนอให้แล้ว
เสร็จตามสัญญา ให้ทาบันทึกข้อความแจ้งต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบ
กาหนดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามสัญญาอย่างน้อย ๓๐ วัน
8.7 หากมีเหตุที่ทาให้การวิจัยล่าช้ากว่ากาหนดเวลา โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน ผู้รับ
ทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและขอขยายเวลาทาการวิจัยทันทีต่อผู้ให้ทุนเพื่อ
อนุมัติขยายเวลาให้ตามที่จะได้ตกลงกัน ทั้งนี้ต้องขยายเวลารวมแล้ วไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่
สิ้นสุดสัญญา โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 (3 เดือนแรก) ให้ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา และช่วงที่ 2 (3 เดือนหลัง) ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน
เพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให้นักวิจั ยแจ้งปัญหาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๙. รูปแบบรายงานวิจัย
รู ป แบบรายงานความก้ า วหน้ า และรายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ให้ จั ดท าตามแบบใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ และมีกาหนดระยะเวลาในการส่งรายงานวิจัยดังนี้
9.1 รายงานความก้าวหน้า จัดส่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันเริ่มต้น
สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย
9.2 (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดส่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 10 เดือน นับจากวัน
เริ่มต้นสัญญาทุนอุดหนุนวิจัย
9.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดส่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 12 เดือน หรือสิ้นสุดสัญญา
ทุนอุดหนุนวิจัย
9.4 รายงานการใช้ประโยชน์ จัดส่งภายใน 2 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาทุนอุดหนุน
วิจัย
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๑๐. กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
๑๐.1 การเผยแพร่ ง านวิ จั ย หรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ สาธารณะ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น เอกสิ ท ธิ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
๑๐.2 องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย ให้ถือว่าเป็นสิทธิ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและนักวิจัย
10.3 หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องมีชื่ออยู่ในตาแหน่งที่ 1 ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 บทความ
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วั นที่ประกาศเป็นต้นไป หากมีปัญหาใด ๆ ในการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ในการตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายดิสัน แหล่ทองคา)
รองอธิการบดีรักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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