
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
วาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

...................................................... 

  

 โดยท่ีเปนการสมควรออกระเบียบวาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง    จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยกองทุนสงเสริม
งานวิจัย  พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ขอ  ๒  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง หรือประกาศใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๓  ในระเบียบนี้  

 “มหาวิทยาลัย”     หมายความวา     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “อธิการบดี”    หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ   และสวนราชการเทียบเทาคณะท่ีจัดต้ังโดย
สภามหาวิทยาลัย 

“คณบดี”     หมายความวา    คณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 “คณะกรรมการ”    หมายความวา     คณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

                “บุคลากร”   หมายความวา    ขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย  ลูกจางซ่ึงไดรับเงนิคาจางจาก
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่กําลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

“กองทุน”   หมายความวา    กองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

/ “เงินทุน” . . . 

 

 



 ๒ 

“เงินทุน”  หมายความวา      เงินท่ีจัดสรรใหเพื่อสนับสนุน  และพัฒนางานวิจัย  แกบุคลากร
หรือสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

“ผูรับทุน”   หมายความวา  บุคลากรและหรือสวนราชการของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการ
จัดสรรเงินทุนเพื่องานวิจัย 

 ขอ  ๔   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   และอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
ช้ีขาดกรณีท่ีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้ 

      

หมวด  ๑ 

วัตถุประสงคและรายไดของกองทุน 

 

 ขอ   ๕ กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนบุคลากรและหรือสวนราชการในการศึกษา
คนควาเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  สงเสริมเผยแพรความรู  และพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัย  อันจะนํามาซ่ึงความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

 ขอ   ๖ กองทุนมีรายไดจาก 

  (๑)  เงินท่ีไดรับโอนจากกองทุนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
วาดวยเงินอุดหนุนกองทุนสงเสริมงานวิจัย  พ.ศ. ๒๕๔๖   

  (๒)  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนกองทุน   
โดยจัดสรรใหปการศึกษาละไมเกินรอยละ  ๒  ของงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยแตละป 

  (๓)  เงินบริจาคจากบุคคล  องคกร  หรือสวนราชการอ่ืน ๆ 

  (๔)  เงินดอกเบ้ียหรือเงินดอกผลอ่ืนจากเงินกองทุน 

  (๕)  เงินอุดหนุนงานวิจัยจากสวนราชการอ่ืน 

(๖)  เงินจากคาลิขสิทธ์ิหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย 
 

หมวด  ๒ 

การใชจายเงนิกองทุน 

 

ขอ  ๗ เงินกองทุนใหจายเปนเงินอุดหนุน  โดยใหใชหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของ
ทางราชการเปนหลักฐานการจายเงิน 

 

/ขอ  ๘  เงินกองทุน . . . 

 ขอ  ๘    เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ 
สงเสริมเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลงานวิจัย  และพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยแกบุคลากรหรือ



 ๓ 

  

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาผูขอรับเงินทุน 
 

 ขอ   ๙   ผูท่ีมีสิทธิขอรับเงินทุน  คือ  บุคลากรหรือสวนราชการท่ีมีความรอบรูในหัวขอเร่ือง
ท่ีขอรับทุนงานวิจัย  และสามารถปฏิบัติงานวิจัยไดติดตอกันตลอดระยะเวลาที่ขอรับทุน ซ่ึงทํางาน
วิจัยในความควบคุมของอาจารยในมหาวิทยาลัย แตไมหมายรวมถึงงานวิจัยท่ีนําไปใชประกอบหรือ
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง 

 ขอ  ๑๐ หลักเกณฑในการพิจารณาใหเงินทุนมีดังนี้ 

  (๑)  เปนงานวิจัยพื้นฐาน   งานวิจัยประยุกต นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ ท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน   การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

(๒)  เปนงานวิจัยท่ีคณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคม
โดยสวนรวม 

  (๓)  เปนงานวิจัย นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐท่ีสามารถดําเนินการใหเสร็จส้ินได
ภายในเวลาไมเกิน  ๑๒  เดือน  หากจําเปนอาจขอขยายเวลาไดอีกไมเกิน  ๖  เดือน  ท้ังนี้  ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ   เวนแตเปนงานวิจัย  นวัตกรรม  หรือส่ิงประดิษฐโครงการใหญ          
ท่ีคณะกรรมการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไวโดยเฉพาะ 

  (๔)  ไมเปนงานวิจัยน  วัตกรรม   หรือส่ิงประดิษฐท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากแหลงอ่ืน
อยูแลว 

  (๕)  ไมเปนงานวิจัยท่ีเปนสวนขยายพื้นท่ีเก็บขอมูลของงานวิจัยอ่ืน 

 

หมวด  ๔ 

จํานวน  เงื่อนไข  การชดใช  และการคืนเงนิทุน 
 

 ขอ   ๑๑  จํานวนทุนและจํานวนเงินทุนท่ีจัดสรรแตละปใหเปนไปตามมติท่ีคณะกรรมการ
กําหนด  

/ขอ ๑๒ ผูรับทุน . . . 

 ขอ   ๑๒   ผูรับทุนตองปฏิบัติและดําเนินการทําสัญญารับทุนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
วาดวยเร่ือง  การใหทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 

 ขอ   ๑๓   การจายเงินทุนใหแบงจายเปน  ๓  งวด  งวดท่ีหนึ่งจายรอยละ ๕๐  งวดท่ีสองจาย
รอยละ ๓๐  และงวดท่ีสามจายรอยละ  ๒๐   ของจํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร 



 ๔ 

 การจายเงินสนับสนุนกิจกรรมเผยแพรความรูและผลงานวิจัย   ใหจายตามลักษณะของ
กิจกรรมหรือโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 ขอ   ๑๔   กรณีผูรับทุนไมอาจดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามสัญญา  หรือประสงคขอยุติ
การทํางานวิจัย  ผูขอรับทุนตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการเพ่ือขอคืนเงินทุนสวนท่ีไดรับไปพรอม
ดอกเบ้ีย  ในอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 กรณีผูรับทุนไมยื่นคํารองขอคืนเงินทุน  จนเวลาในสัญญาลวงเลยไปกวา  ๖  เดือนนับแต
วันท่ีผูขอรับทุนขอยุติงานวิจัย   หรือวันครบกําหนดในสัญญา หรือวันท่ีส้ินสุดของการขยายเวลา   
ใหคณะกรรมการบอกเลิกการใหทุน  และเรียกเงินทุนคืนพรอมดอกเบ้ีย  ในอัตราท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

 กรณีผูรับเงินทุนเสียชีวิต ทุพลภาพ หรือเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานได  ใหยกเลิกการ
ใหเงินทุนในสวนท่ีเหลืออยู  และผูรับทุนไมตองคืนเงินทุนท่ีไดรับไป 

 ขอ   ๑๕   กรณี ท่ี ผู รับทุนไมสงรายงานความกาวหนาของงานวิจัยตามระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการอาจบอกเลิกสัญญาการใหเงินทุน  
และผูรับทุนตองคืนเงินทุนท่ีไดรับพรอมดอกเบ้ีย  ในอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอ   ๑๖  ผลงานวิจัย   นวัตกรรม   ส่ิงประดิษฐ   ท่ีได รับเงินทุนถือเปนลิขสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย  แตผูรับเงินทุนอาจนําไปเผยแพรไดเม่ือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  และหาก
ผลงานวิจัยนั้นกอใหเกิดรายได  มหาวิทยาลัยอาจแบงรายไดแกผูวิจัยไดไมเกินรอยละ  ๓๐   ของเงิน
รายไดท่ีไดรับ 

ขอ   ๑๗    คณะกรรมการมีสิทธ์ิยกเลิกการขอรับเงินทุน  และเรียกเงินทุนท้ังหมดท่ีรับไป
พรอมดอกเบ้ียจากผูวิจัยไดทันที  เม่ือผูขอรับทุนขาดคุณสมบัติ ขอ ๙  และขอ ๑๐   

 

หมวด  ๕ 

การดําเนินการ 
 

 ขอ   ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุน
สงเสริมงานวิจัย”   ประกอบดวย 

/(๑)   อธิการบดี . . . 

  (๑)   อธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปน  ประธาน  

  (๒)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปน รองประธาน 

  (๓)   คณบดีหรือคณาจารยท่ีคณบดีไดมอบหมายสวนราชการละ ๑  คน เปนกรรมการ 

  (๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนตัวแทนคณาจารย  ๑  คน   เปน กรรมการ 

(๕) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน  กรรมการและเลขานุการ 



 ๕ 

การประชุมคณะกรรมการใหนําขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาใชโดยอนุโลม    

 ขอ   ๑๙   คณะกรรมการ  มีอํานาจและหนาท่ี  ดังนี้ 

  (๑)  กําหนดทิศทางงานวิจัย  นวัตกรรม  หรือส่ิงประดิษฐ  และแนวทางการจัดสรร
เงินทุน 

  (๒)  อนุมัติเงินทุน 

  (๓)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเคาโครงงานวิจัยท่ีสมควรไดรับ
เงินทุน  หรือคณะอนุกรรมการอ่ืน  เพื่อทําหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  (๔)  ติดตามการใชจายเงินกองทุน 

  (๕)  ประสานและใหขอเสนอแนะการพัฒนางานวิจัยตอมหาวิทยาลัย 

  (๖)  รายงานผลารดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยภายใน  ๔๕  วัน  หลังส้ิน
ปงบประมาณ 

 ขอ   ๒๐   ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา  ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสงเสริม
งานวิจัย   

 ขอ   ๒๑   การยกเลิกเงินกองทุนใหเปนไปตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  และให
นําเงินท่ีเหลือสงเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

 

  (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา    พรหมบุญ) 

        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

 


