
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย  กองทุนวิจยั  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
--------------------------------------------- 

  เพื่อใหการดําเนินงานดานการวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดเปนภารกิจหลัก 
ในแผนยุทธศาสตร ดําเนินไปดวยดี อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๑๘(๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมติ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  คร้ังที่  ๘/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙  จงึวางระเบยีบ
ไวดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวยกองทุนวิจัย  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ขอ ๒ ระเบียบหรือระเบียบขอบังคับอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศนี้  เปนตนไป 
  ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
    “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนวจิัย 
    “ทุน”  หมายถึง  เงินอุดหนุนที่ไดรับจากกองทุนวิจัย                             
   “ผูขอรับทุน”  หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก  อาจารย
ขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 
๙ เดือน)  
   “ผูรับทุน”  หมายถึง  ผูขอรับทุน  ที่ไดรับอนุมัติทุน จาก คณะกรรมการ 
  ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดตั้ง  กองทุนวิจัย  ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
   ๕.๑ เพื่อสนับสนุนและใหทุนการวิจัยดานตาง  ๆ  ที่มี คุณภาพ  
นําไปใชไดทั้งการสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของทองถิ่นและ
ประเทศ 
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   ๕.๒ เ พื่ อ สนั บสนุ นก า รพัฒนาคณาจา รย แ ละนั ก วิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัยใหมีความรู ความสามารถในการเสนอ  การดําเนินโครงการวิจัย และแสวงหาแหลง
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
   ๕.๓ เพื่อสงเสริมใหคณะตาง ๆ มุงพัฒนานักวิจัยในทุกระดับ และ
สามารถพัฒนาเปนทีมงานวิจยั เพื่อรองรับทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
   ๕.๔ เพื่อสนับสนุนการขอรับสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ 
ตลอดจนการรักษาไวซึ่งสภาพของสิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญานั้น ๆ 
   ใหมหาวิทยาลัย จัดทําบัญชีแยกประเภท    โดยใชชื่อวา “บัญชีกองทุนวิจัย”  

ขอ ๖ รายไดและทรัพยสินของกองทุนวิจัย 
    เงินและทรัพยสินของกองทุนวิจัยอาจไดมา ดังนี้ 
    ๖.๑ เงินคงเหลือจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  (เงิน บ.กศ. 
และเงิน กศ.บป.) โดยจัดสรรรอยละ 10 ของเงินคงเหลือจายในแตละปงบประมาณเพื่อนํามา
สมทบกองทุนวิจัย 
   ๖.๒ เงินและทรัพยสินอื่นที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหนํามาสมทบ
กองทุนวิจัย 
    ๖.๓ เงินและทรัพยสินที่คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
จัดหามาสมทบกองทุนวิจัย 
    ๖.๔ เงินและทรัพยสินที่คณะกรรมการจัดหามาสมทบกองทุนวิจัย 
    ๖.๕ เงินที่ เกิดขึ้น จากคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และคาตอบแทนที่
มหาวิทยาลัยไดรับจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 
    ๖.๖ เงินผลประโยชนอันเกิดจากเงินและทรัพยสินของกองทุนวิจัย 
หรือดอกเบี้ย 
    ๖.๗ เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุดหนุน  
   ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการ  ประกอบดวย 
    ๗.๑ ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยจากบุคคลภายนอกอยางนอย  ๑  คน 
เปนกรรมการที่ปรึกษา 

๗.๒ ใหรองอธิการบดีที่ทําหนาที่เกี่ยวกับงานวิจัยเปนประธาน 
    ๗.๓ คณบดีทุกคณะ เสนอคณาจารยประจําคณะ ใหอธิการบดี
แตงตั้ง เปนกรรมการคณะละ ๑  คน  
    ๗.๔ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน กรรมการและเลขานุการ 
   ๗.๕ ใหคณะกรรมการมีวาระ ๔ ป  
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การประชุมคณะกรรมการ ใหใชขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย เวนแตกิจกรรมการหาประโยชนจากกองทุนวิจัย ใหถือเสียงสามในสี่
ของคณะกรรมการทั้งหมด 

ขอ ๘ คณะกรรมการ มีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
    ๘.๑ กําหนดแนวทาง  แนวปฏิบัติและดําเนินการภายใตวัตถุประสงค 
ตามขอ ๕  
    ๘.๒ พิจารณาโครงการวิจัยของผูขอรับทุน และอนุมัติทุนแกผูขอรับทุน 
    ๘.๓ พิจารณาใช เงินจากกองทุนบางสวนจัดหาผลประโยชน 
ระยะสั้น ๆ ในกิจกรรมที่ไดวิเคราะหปจจัยเสี่ยงรอบดานแลว ไมมีปจจัยเสี่ยงหรือมีนอยที่สุด  
    ๘.๔ พิจารณาคัดเลือกและใหรางวัลคณาจารย  นักวิจัย  และ
ขาราชการของมหาวิทยาลัยที่มผีลงานวิจัยดีเดน และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
    ๘.๕ จัดทํารายงานการดําเนินงาน  รายงานทรัพยสินและจัดทําบัญชี 
รายรับ รายจาย เสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบทุกสิ้นปงบประมาณ 
    ๘.๖ จัดหารายไดหรือผลประโยชนอ่ืนเพื่อนํามาสมทบกองทุนวิจัย 
ตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๙ ลักษณะโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน 
   เปนงานวิจัยที่มุงเนนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ดวยการทําวิจัยและพัฒนาองคความรูใหมที่สนองตอการเรียนการสอน ความตองการของทองถิ่น 
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตรชาติ 
  ขอ ๑๐ การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
   ๑๐.๑ ผูขอรับทุนจะตองสงโครงการวิจัยตามที่คณะกรรมการกําหนด
จํานวน ๗ ชุด  
   ๑๐.๒ ผูขอรับทุนตองไมเปนผูติดคางงานวิจัย ทั้งที่ไดรับทุนของกองทุน
วิจัย และหรือแหลงทุนจากภายนอกอื่น ๆ 
    ๑๐.๓ เปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาในการทําวิจัย ๑ ป นับจากวันทํา
สัญญารับทุน 
   ขอ ๑๑ ขอปฏิบัติสําหรับผูวิจัยที่ไดรับอนุมัติทุน 
    ๑๑.๑ ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูดําเนินการ 
    ๑๑.๒ รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
ตามงวดเงินที่ไดรับ 
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    ๑๑.๓ เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินใหสงรายงานผลการวิจัยใหมหาวิทยาลัย
จํานวน ๒ เลม พรอมดวยรายงานในซีดี  ๒  ชุดกับบทความผนวกกับบทคัดยอความยาว ๕ – ๗ หนา 
กระดาษ A ๔   
    ๑๑.๔ กรณีไมสามารถทําการวิจัยใหสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ผูรับทุนตองแจงใหสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบและขอขยายเวลาการดําเนินงาน เพื่อเสนอ
ประธานกรรมการพิจารณาอนุญาต การขอขยายเวลาการดําเนินงานนั้นใหขอขยายเวลาไดไมเกิน 
๓ คร้ัง รอบระยะเวลาไมเกิน ๑ ป นับจากวันครบกําหนดตามสัญญารับทุน 
    ๑๑.๕ ผูรับทุนที่ไดรับอนุญาตใหขยายเวลาในการดําเนินการวิจัยแลวยัง
ไมสามารถสงรายงานผลการวิจัยไดเมื่อครบกําหนดเวลา ใหมหาวิทยาลัยเรียกเงินอุดหนุนที่ไดรับ
ไปคืนเต็มตามจํานวน พรอมทั้งดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕  ณ วันที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในสัญญาได การคิดดอกเบี้ยใหนับจากวันไดรับเงินตามสัญญารับทุน ถึงวันที่คืนเงิน 
    ๑๑.๖ ถาผู รับทุนเปลี่ยนโครงการวิจัย  โดยไม ได รับอนุมั ติจาก
มหาวิทยาลัย ใหผูรับทุนตองคืนเงินพรอมทั้งดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕  ณ วันที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาได  การคิดดอกเบี้ยใหนับจากวันที่รับเงินตามสัญญารับทุน ถึงวันที่คืนเงิน 
    ๑๑.๗ ผูที่ไดรับอนุมัติใหไดรับทุนแลว แตยังไมไดทําสัญญา ตอมาไม
ประสงคจะรับทุนใหผูไดรับทุนแจงใหคณะกรรมการทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันกําหนดทํา
สัญญารับทุน  หากไมแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถูกตัดสิทธิ์ในการขอรับทุนในปตอ ๆ ไป  
เปนระยะเวลา  ๓  ป  
    ๑๑.๘ ผู รับทุนจะตอง  จัดสรรเงินที่ไดรับอนุมัติ  เปนคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานวิจัย ที่คณะกรรมการแตงตั้ง  ๒ คน  อัตราคนละ  ๑,๐๐๐  บาท  
   ขอ ๑๒ การเบิกจายเงินกองทุน  ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณา
อนุมัติกอนดําเนินการเบิกจาย โดย ผูรับทุน  ตองจัดทําแผนการใชจายเงินทุนที่ไดรับอนุมัติอุดหนนุ
การวิจัย โดยแยกเปนประเภทรายจายและอัตราคาใชจายตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๑๓ การเบิกจายเงินตามโครงการวิจัย  ใหเบิกจายอยูภายในวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติของแตละโครงการโดยแบงจายเงินสนับสนุนการวิจัยใหผูรับทุน จํานวน  ๓  งวด  ดังนี้ 
    ๑๓.๑ งวดแรกใหจายไมเกินรอยละ  ๔๐  ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหดําเนินการวิจัยเมื่อผูรับทุนไดจัดสงสัญญาและประธานกองทุนลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว 
    ๑๓.๒ การเบิกจายเงินงวดที่  ๒ ใหเบิกจายรอยละ  ๓๐  เมื่อผูรับทุน
วิจัยสงหลักฐาน  การจายเงินตามระเบียบ  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวน
ราชการ  และที่แกไขเพิ่มเติม พรอมแนบรายงาน สรุปคาใชจายของเงินงวดที่ ๑  และรายงาน
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ความกาวหนาของการวิจัย  เสนอตอประธานกรรมการ และใหมหาวิทยาลัยเก็บหลักฐานการ
จายเงินดังกลาว เพื่อการตรวจสอบ 
    ๑๓.๓ การเบิกเงินงวดสุดทายรอยละ  ๓๐  ใหจายไดเมื่อรายงาน
ผลการวิจัยของผูรับทุนไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ / นานาชาติหรือนําเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามระเบียบนี้เสนอตอคณะกรรมการ พิจารณา เพื่อสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปงบประมาณ 
   ขอ ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยนําเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ไดจัดสรรไว จาก
เงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) กอนเปน
มหาวิทยาลัย มาเปนเงินกองทุนวิจัยตามระเบียบนี้ 
   ขอ ๑๖ การใดอยูระหวางดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
   ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
   ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนผูรักษาการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ   ณ  วันที ่    ๒๒   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
อารีย   วงศอารยะ 

(นายอารีย   วงศอารยะ) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


