
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
เรื่อง   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ.2555 
************************************ 

 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 (1) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555   จึงออกประกาศก าหนด     
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2555  ดังนี้ 
  

 ข้อ 1  นิยามศัพท์ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
 “ทุนอุดหนุนการวิจัย”   หมายถึง   เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้หมวด

เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่หน่วยงาน บุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอก
โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้จ่ายในโครงการวิจัย 

 “โครงการวิจัย”   หมายถึง   โครงการวิจัยที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 “หัวหน้าโครงการวิจัย”   หมายถึง  ผู้ที่ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

 “พนักงาน”          หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 
“ข้าราชการ” หมายถงึ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                    

สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 ข้อ 2 การเสนอขอรับทุนและเงื่อนไขการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
   (1)  ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
จะต้องเป็นข้าราชการ/พนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ แต่ผู้ร่วมวิจัยจะเป็นบุคลากรสายงานใดก็ได้ และ/หรือ 
จะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมและจ าเป็น และผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนต้องมีสัดส่วนการท าวิจัย
น้อยกว่าหัวหน้าโครงการวิจัย 
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  (2)  การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณตามประเภททุนที่สนับสนุน 
  (3)  การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ตามแบบ จ านวน และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ หากเป็นโครงการต่อเนื่องให้ส่งผลการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการและ
แผนที่จะท าการวิจัยต่อด้วย 
 

 ข้อ 3 การพิจารณาโครงการวิจัย 

 การพิจารณาจัดสรรทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  โดยผลการพิจารณาถือเป็นที่
สิ้นสุด ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) พิจารณาและอนุมัติโครงการวิจัยที่มีผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย 
(2) พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัย 
(4) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นเพ่ือด าเนินการในเรื่องใดๆที่อยู่ในขอบเขตและอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ 
(5) หน้าที่อื่นๆที่เก่ียวข้องตามท่ีอธิการบดี และ/หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

 ข้อ 4  การท าสัญญารับทุน 
    หัวหน้าโครงการวิจัยท าสัญญารับทุนอุดหนุนตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น จ านวน 2 ชุด 
เมื่อสัญญาสมบูรณแ์ล้วหัวหน้าโครงการวิจัยเก็บไว้  1 ชุด และสถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บไว้ 1 ชุด 
 

 ข้อ 5  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและแนวทางการปฏิบัติทางการเงิน  บัญชีและพัสดุ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย 
  (1)  ผู้รับทุนสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามรายการที่ได้รับอนุมัติในโครงการและตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายแตกต่างไปจากเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยก่อน 
  (2)  ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน สามารถใช้จ่ายตามระยะเวลาในโครงการที่ได้รับอนุมัติหรือ
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

 (3)  ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติทางการเงิน  บัญชีและพัสดุหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

  (3.1) ค่าวัสดุ ให้เบิกจ่ายตามรายละเอียดของแผนการด าเนินงานโดยผู้รับทุนสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 โดยอนุโลม  ทั้งนีห้ลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายจะต้องเป็นใบก ากับภาษี  ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  หรือใน
กรณีที่ไม่สามารถหาใบก ากับภาษี  ใบเสร็จรับเงินได้  ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะต้องลงนามในใบส าคัญรับเงินตามแบบของ
มหาวิทยาลัย พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่รับรองส าเนาถูกต้องแทนได้  หากไม่
สามารถจัดหาส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ อนุโลมให้ระบุหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนลงในใบส าคัญรับเงิน 
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 (3.2) ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาต่ ากว่า 2,000 บาท และไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้ขายได้ให้ผู้รับทุนลงนามในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
         (3.3) ครุภัณฑ์หรือสิ่งของที่มีลักษณะการใช้งานที่ยาวนาน  ให้ผู้รับทุนด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง
ครุภัณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551โดยอนุโลมให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคมของปีงบประมาณที่ได้รับทุน และเป็นผู้รับผิดชอบให้มีทะเบียนพัสดุ  ซึ่งระบุชื่อ  ยี่ห้อ  รุ่น และวันที่ 
คณะกรรมการตรวจรับสิ่งของ  และให้แนบส าเนาทะเบียนพัสดุนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัย  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  ให้ส่งมอบครุภัณฑ์แก่ผู้ให้ทุน (มหาวิทยาลัยทักษิณ) หรือส่วนงาน หรือ
หน่วยงานภายในส่วนงาน (หน่วยงานระดับคณะ/ภาควิชา/กลุ่มงาน) เป็นผู้ดูแล  เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

    (3.4) ค่าจ้างชั่วคราว  ผู้รับทุนอาจจัดจ้างได้เองหรือด าเนินการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด/
มหาวิทยาลัย โดยให้จ่ายค่าจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าค่าแรงงานขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด นักวิจัยและบุคลากรใน
โครงการที่ได้รับค่าตอบแทน/ค่าจ้างจากโครงการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องแจ้งเงินได้และเสียภาษี   
เงินได้ในส่วนนั้นตามกฎหมาย 
    (3.5) ค่าตอบแทน 
    (3.5.1) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ใช้อัตราการเบิกจ่ายตามข้อก าหนด
ของมหาวิทยาลัย  และวิทยากรที่เป็นบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสมภายใต้
หลักการ “จ าเป็นและประหยัด” และภายในวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่ 
    (3.5.2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการ
ให้ค าปรึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
    (3.5.3)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้เบิกจ่ายและรายงานหลักฐานตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    (3.6) ค่าใช้สอย 
          (3.6.1)  ค่าเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
    (3.6.2)  ค่าจ้างเหมาให้เบิกจ่ายในอัตราไม่สูงกว่าที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการและให้
ผู้รับทุนลงนามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน 
    (3.6.3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการโดยอนุโลม 
   (3.7) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของมหาวิทยาลัย 
 

            (4) การเบิกจ่ายเงิน  ให้ด าเนินการดังนี้ 
        การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญารับทุน  โดยหักเงินค่าครุภัณฑ์
ออกจากเงินอุดหนุนทั้งโครงการไปด าเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
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 (5) กรณีโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 2  มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินงวดที่ 1 
เมื่อได้รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยและรายงานค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเรียบร้อย
แล้ว 

 (6) ให้ผู้รับทุนรายงานการใช้จ่ายเงินต่อผู้ให้ทุนเพ่ือประกอบการขออนุมัติเงินงวด หรือตามที่
ผู้ให้ทุนเห็นสมควร 

 (7) กรณีเบิกจ่ายเงินวิจัยไม่ทันภายในระยะเวลาด าเนินการวิจัยที่ก าหนดในสัญญารับทุน  
หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถขอขยายเวลาการเบิกจ่ายได้ครั้งละ 6 เดือน จ านวนไม่เกิน 2 ครั้ง หากพ้นก าหนด
แล้วมีเงินเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้น าเงินดังกล่าวสมทบเข้ากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้การขอขยายเวลา
ดังกล่าวจะต้องท าเป็นหนังสือขออนุมัติขยายเวลาจากมหาวิทยาลัยก่อนสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

 (8) ผู้รับทุนต้องส่งรายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
หลังจากส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ให้ผู้รับทุนเก็บหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย
และเอกสารส าคัญอ่ืนๆ เป็นเวลา  10  ปี เพื่อรอการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 ข้อ 6  การรายงานความก้าวหน้าและส่งผลงานวิจัย 
 (1) ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด เมื่อได้ด าเนินการวิจัยตามแผนงานคิดได้เป็นร้อยละ 60 ของการด าเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ เพ่ือ
ประกอบการอนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 

(2)  ผู้รับทุนยินยอมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงการ  รายงานการปฏิบัติงาน  และการใช้จ่ายทุนวิจัยได้ทุกเมื่อตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ทั้งนี้หากผลการประเมินรายงานวิจัยไม่ได้คุณภาพ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือให้หัวหน้า
โครงการวิจัยท าการปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัยหรือเรียกเงินอุดหนุนคืนแล้วแต่กรณี 

(3) เมื่องานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการแล้วจะต้องด าเนินการน าส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
และผลงานวิจัยตามที่ก าหนดในสัญญารับทุน มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

(4) หัวหน้าโครงการวิจัยต้องจัดส่ง “ร่าง” รายงานวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน  1 ชุด 
เพ่ือประเมินคุณภาพก่อนจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ 

(5) กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องจัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินการวิจัยในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือ
ขออนุมัติงบประมาณในปีถัดไป 

(6) กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยให้ส่งรายงานความก้าวหน้า
และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปยังผู้อ านวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเพื่อรวมชุดส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรณีส่งแยกโครงการย่อยต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยก่อน 

(7) มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ระงับการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยในงวดสุดท้ายหากหัวหน้าโครงการวิจัย
น าส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่
ก าหนดเกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือส่งผลงานวิจัยเผยแพร่ตาม
ข้อก าหนดในสัญญารับทุน ใช้เวลาเกิน 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญารับทุน (รวมเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา) 
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ข้อ 7 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 
(1) ผู้รับทุนจะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หลังสิ้นสุดโครงการวิจัยในที่ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
(2) ผู้รับทุนจะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติที่

มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เป็นอย่างต่ า หรือด าเนินการน าผลการวิจัยยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(3) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย เป็นสิทธิ์ของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ซึ่งเกิดจาก

การน าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้แบ่งกันระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับผู้ท าวิจัย โดยตกลงเป็นกรณีไป 
(4) ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละครั้ง   

ผู้รับทุนต้องระบุข้อความแสดงกิตติกรรมประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยนี้  หรือระบุ
ข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ..................มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....”  ด้วยทุกครั้ง 
 

 ข้อ 8 การขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย 
  การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย แผนงานวิจัย หมวดงบประมาณ เป็นต้น ให้ผู้รับทุน
จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสนอให้
มหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนจึงจะด าเนินการได้ (กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยก่อนน าเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 

ข้อ 9 การขอขยายเวลาด าเนินการวิจัย 
ให้ผู้รับทุนบันทึกข้อความขออนุมัติการขยายเวลาด าเนินการวิจัยก่อนสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ

วิจัย 1 เดือน พร้อมชี้แจงเหตุผลและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ไปยังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ  ทั้งนี้สามารถขยายเวลาด าเนินการวิจัยได้ครั้งละ 6 เดือน จ านวนไม่เกิน 
2  ครั้ง  หากขยายเวลาเกินจากที่ก าหนดให้ขออนุมัติขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต่อ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

       ข้อ 10 การยุติโครงการวิจัย 
(1)  มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ระงับการให้ทุนและอาจพิจารณาเรียกเงินทุนวิจัยคืน ในกรณีที่ผู้รับทุน

มิได้ด าเนินการวิจัยตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ หรือมิได้ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
เงื่อนไขสัญญาหรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2)  เมื่อด าเนินการจัดท าสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ ให้
ผู้รับทุนด าเนินการดังนี้ 
          (2.1) กรณีที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ ให้ผู้รับทุนจัดท าบันทึกข้อความขอยกเลิกโครงการ
พร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ  และด าเนินการคืนเงินทุนวิจัย
ทั้งหมดให้แกม่หาวิทยาลัยเพื่อตัดโอนสมทบเข้ากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

          (2.2) กรณีด าเนินการไปแล้วบางส่วน  ให้ผู้รับทุนจัดท าบันทึกข้อความขอยกเลิก
โครงการพร้อมชี้แจงเหตุผลและจัดท าสรุปผลงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงิน    
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ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ และส่งคืนเงินวิจัยทั้งหมดหรือเงินที่เหลือให้แก่
มหาวิทยาลัยเพื่อตัดโอนสมทบเข้ากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 ข้อ 11 การตีความและวินิจฉัยปัญหา 
  หากมีกรณีที่ต้องตีความหรือวินิจฉัยปัญหาตามสัญญารับทุน ให้อธิการบดีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ 12 กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุนและหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเสนอมหาวิทยาลัยก าหนดโทษตามควรแก่กรณี 

ข้อ 13 แนวปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้กับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  เป็นต้นไป หากมีประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
 

                                                                              

                        
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ   สายธน)ู 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
         ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
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ข้อก าหนดในการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 

ล าดับ ประเภททุนวิจัย การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
1 ทุนวิจัยเงินแผ่นดิน 

 
 

งวดที่  1  อัตราร้อยละ 50 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  โดยจะอนุมัติเงินให้ต่อเมื่อผู้รับทุน
ได้จัดท าสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่เป็นผูต้ิดค้างส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์ของโครงการวิจยัที่ได้รับทุนในปีท่ีผ่านๆมา ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ
วิจัยแล้ว 
งวดที่ 2  อัตราร้อยละ 40 ของงบด าเนินการทัง้โครงการ  จะจ่ายใหภ้ายหลังจากผู้รบัทุนไดส้่ง
รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  ซึ่งต้องด าเนินการวิจัยตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 
60 ของการด าเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ โดยรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต้องผา่น
การอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าครบตามขั้นตอนท่ีก าหนด
ในระบบ NRPM แล้ว 
งวดที่  3 อัตราร้อยละ 10 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  จะจ่ายใหภ้ายหลังจากด าเนินการ
ดังนี ้

1) ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีผ่่านการประเมินคณุภาพจากผู้ทรงคณุวุฒิ  
2) ส่งผลงานวิจัยตามข้อก าหนดครบถ้วนแล้ว 
3) กรอกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ  NRPM ครบถ้วนตามขั้นตอน 

 
2 - ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร ์

- ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
- ทุนวิจัยสถาบัน 
- ทุนวิจัยชุมชน 
- ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะเรื่องใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ
วิจัย  (ข้าว/ยาง/ปาล์ม) 
 
 

งวดที่  1  อัตราร้อยละ 50 ของงบด าเนินการทัง้โครงการ  โดยจะอนุมัติเงินให้ต่อเมื่อผู้รับทุน
ได้จัดท าสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่เป็นผูต้ิดค้างส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์ของโครงการวิจยัที่ได้รับทุนในปีท่ีผ่านๆมา ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ
วิจัยแล้ว 
งวดที่ 2  อัตราร้อยละ 40 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  จะจ่ายใหภ้ายหลังจากผู้รบัทุนไดส้่ง
รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  ซึ่งต้องด าเนินการวิจัยตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 
60 ของการด าเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ โดยรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต้องผา่น
การอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
งวดที ่ 3 อัตราร้อยละ 10 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  จะจ่ายใหภ้ายหลังจากส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ผ่านการประเมนิคุณภาพจากผู้ทรงคณุวุฒิ และส่งผลงานวิจัยตามข้อก าหนด
ครบถ้วนแล้ว 

3 ทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ งวดที่  1  อัตราร้อยละ 80 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  โดยจะอนุมัติเงินให้ต่อเมื่อผู้รับทุน
ได้จัดท าสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่เป็นผูต้ิดค้างส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์ของโครงการวิจยัที่ได้รับทุนในปีท่ีผ่านๆมา ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ
วิจัยแล้ว 
งวดที่ 2  อัตราร้อยละ 10 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  จะจ่ายใหภ้ายหลังจากผู้รบัทุนไดส้่ง
รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  ซึ่งต้องด าเนินการวิจัยตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 
60 ของการด าเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ โดยรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต้องผา่น
การอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
งวดที่  3 อัตราร้อยละ 10 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  จะจ่ายใหภ้ายหลังจากส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ผ่านการประเมนิคุณภาพจากผู้ทรงคณุวุฒิ และส่งผลงานวิจัยตามข้อก าหนด

เอกสารแนบท้ายประกาศ  1 
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ล าดับ ประเภททุนวิจัย การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
ครบถ้วนแล้ว 

4 ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา 
 

การรับทุนและการเบิกจ่ายทุนวิจัย ด าเนินการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการเบิกจ่ายแบ่ง
ออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 
งวดที่  1  อัตราร้อยละ 50 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  โดยจะอนุมัติเงินให้ต่อเมื่อผู้รับทุน
ได้จัดท าสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่เป็นผูต้ิดค้างส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์ของโครงการวิจยัที่ได้รับทุนในปีท่ีผ่านๆมา ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ
วิจัยแล้ว 
งวดที่ 2  อัตราร้อยละ 40 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  จะจ่ายใหภ้ายหลังจากผู้รบัทุนไดส้่ง
รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  ซึ่งต้องด าเนินการวิจัยตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 
60 ของการด าเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ โดยรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต้องผา่น
การอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
งวดที่  3 อัตราร้อยละ 10 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  จะจ่ายใหภ้ายหลังจากส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์และเลม่วิทยานพินธ์ที่ผ่านการประเมินคณุภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ    และส่ง 
ผลงานวิจัยตามข้อก าหนดครบถ้วนแล้ว 

5 ทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย งวดที่  1  อัตราร้อยละ 80 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  อนุมัตเิงินเมื่อผู้รบัทุนได้จดัท า
สัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่  2  อัตราร้อยละ 20 ของงบด าเนินการทั้งโครงการ  จ่ายใหห้ลังจากยื่นข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อก าหนดในส่งผลงานวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ล าดับ ประเภททุนวิจัย ข้อก าหนดการส่งรายงานวิจัยและผลงานวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย 
1 ทุนวิจัยเงินแผ่นดิน 

 
วงเงินงบประมาณไมเ่กิน 200,000 บาท 
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น 
2. ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ               
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติในฐานข้อมูล TCI  หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 
4. มีผลงานวิจัยท่ีน าไปจดทรัพย์สนิทางปัญญา(เอกสารการยื่นจดอนุสิทธิบัตร) หรือ
ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์โดยมีหนังสือรับรองการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงาน/ชุมชน/ผู้ประกอบการ  อย่างน้อย 1 ช้ิน                                                                                  
5. รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายโครงการวิจัย  จ านวน 1 ชุด 
วงเงินงบประมาณไมเ่กิน 200,001-500,000 บาท 
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น 
2. ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ              
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. มีผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมลู TCI  อย่างน้อย 2 เรื่อง 
หรือ         
4. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมลู ISI หรือ SJR หรือผลงานวิจัย
ที่น าไปจดทรัพยส์ินทางปัญญา(เอกสารการยื่นจดอนสุิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร) อย่างน้อย 1 ช้ิน                   
5. รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายโครงการวิจัย  จ านวน 1 ชุด 

2 ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร ์ 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น 
2. ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ              
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. ผลงานตีพิมพ์บทความวจิัยในวารสารระดับชาติเป็นอย่างต่ า หรือผลงานในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ช้ิน 
4. รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายโครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

3 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่ 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น 
2. ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ              
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 
3. ผลงานตีพิมพ์บทความวจิัยในวารสารระดับชาติเป็นอย่างต่ า หรือผลงานในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ช้ิน 
4.  รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

4 ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา 1. เล่มวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จ านวน 1 แผ่น 
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จ านวน 1 แผ่น 
3. น าเสนอผลงานวิจัยต่อท่ีประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยประจ าปีของ ม.ทักษิณ 
4. ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารระดับชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเป็นอย่างต่ า อย่าง
น้อย 1 ช้ิน 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  2 
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ล าดับ ประเภททุนวิจัย ข้อก าหนดการส่งรายงานวิจัยและผลงานวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย 
5. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

5 ทุนวิจัยสถาบัน 1. รายงานวิจัยและรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี จ านวน 5 ชุด  โดยจะต้องส่งรายงาน “ฉบับร่าง” ให้มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบก่อนจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2. รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายโครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

6 ทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ 1. รายงานความก้าวหน้าการวิจัย จ านวน 3 ชุด ทุก 6 เดือน 
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จ านวน 1 แผ่น 
3. รายงานผลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ อยา่งน้อย 2 ฉบับหรือ
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 1 ช้ิน 
4.  รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

7 ทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย 1. ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับเต็ม จ านวน  5 ชุด  แนบมาพร้อมหลักฐานยืนยันการยื่นขอ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย 
2. รายงานค่าใช้จ่ายโครงการ ให้รายงานค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการพร้อมจัดส่งหลักฐานให้
มหาวิทยาลัยทักษิณทราบภายใน  30 วัน หลังจากได้รับเงินงวดสุดท้าย 

8 ทุนวิจัยชุมชน 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 เล่ม  แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น 
2. ต้องน าเสนอผลงานวิจัยต่อท่ีประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยประจ าปีของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ หรือ  
3. ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารระดับชาติที่มผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เป็นอย่างต่ า หรือ
การน าผลการวิจยัไปยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร หรือมีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์โดยต้องมหีนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนข์องหน่วยงาน/ชุมชน/
ผู้ประกอบการ  จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง (ช้ินงาน) 
4. รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายโครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

9 ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะเรื่องใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ
วิจัย  (ข้าว/ยาง/ปาล์ม) 

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 10 เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น 
2. ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ                 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. ผลงานตีพิมพ์บทความวจิัยในวารสารระดับชาติเป็นอย่างต่ า หรือผลงานในรูปแบบอ่ืน เช่น       
การขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ช้ิน 
4. รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายโครงการวิจัย  จ านวน 1 ชุด 

 

 


