
  
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

เรื่อง  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
…………………………… 

 
เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยทักษิณมีศักยภาพดานการวิจัย สามารถสรางองคความรู เพื่อสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนขยายงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑(๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การบริหารงานการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๕๑ และคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เร่ือง กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติใหอธิการบดี

เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและถือเปนท่ีสิ้นสุด 
ขอ ๔  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”     หมายถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “อธิการบดี”     หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “กองทุนวิจัย”     หมายถึง กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

“ประธานกรรมการ”    หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหาร  
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

“คณะกรรมการ”      หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 
        มหาวิทยาลัยทักษิณ 
“หัวหนาสวนงาน”    หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน  

ตามความในมาตรา ๙(๔)  
แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 
 
 



 ๒
 

 
ขอ ๕  ใหมหาวิทยาลัยจัดต้ังกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ” แยกจากเงิน

อื่นของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนกองทุนและใชจายสําหรับการดําเนินงานดานการวิจัย   โดยมหาวิทยาลัย        
จะตองจัดสรรงบประมาณประจําปอยางเหมาะสมและตอเนื่องเขากองทุนวิจัยตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือวัตถุประสงคดังนี้ 

(๑)    สนับสนุนทุนวิจัย 
(๒)   พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย 
(๓)   สนับสนุนระบบการสรางแรงจูงใจในการทําวิจัย 
(๔)   สนับสนุนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากการวิจัย    
(๕)   สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยจากในและตางประเทศ 
(๖)   สนับสนุนการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย 
(๗)  อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๖  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ประกอบดวย 
 (๑)  อธิการบดี      เปน  ประธาน  

(๒) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานการวิจัย  เปน  รองประธาน  
(๓) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานงบประมาณ  เปน  กรรมการ 
(๔) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานวิชาการ  เปน  กรรมการ  

 (๕) หัวหนาสวนงาน  จํานวน ๓ คน   เปน  กรรมการ 
 (๖)  ผูทรงคุณวุฒิภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย  เปน  กรรมการ 

       จํานวนไมเกิน ๓  คน    
(๗)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน กรรมการและ   

        เลขานุการ 
 (๘) เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน  ๒ คน เปน ผูชวยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการมีวาระดํารงตําแหนง ๔ ป 
 การไดมาซึ่งกรรมการตาม  (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามท่ีสภาวิชาการเสนอ 
ขอ ๗  คณะกรรมการ พนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑)  ครบกําหนดวาระ ๔ ป หรือ 
(๒) ตาย หรือ ลาออก หรือ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือ 
(๓) อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากกรรมการ 
ท้ังนี้หากระยะเวลาการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูของคณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง

เกิน 3 เดือน ใหแตงต้ังคณะกรรมการใหมขึ้นมาแทนตําแหนงเดิม  โดยมีระยะเวลาเทาวาระท่ีเหลืออยูของ
ผูซึ่งตนแทน 

 
 
 



 ๓
 
 

ขอ ๘  คณะกรรมการ  มีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
   (๑)  กํากับดูแล และบริหารกองทุนวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค  และนโยบายของ 
           มหาวิทยาลัย 

(๒) กําหนดนโยบายการบริหาร หลักเกณฑ  มาตรการ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ 
การวิจัย  และการบริหารกองทุนวิจัย 

(๓) กําหนดนโยบายการจัดหารายไดจากการวิจัย 
(๔) พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
(๕) ออกประกาศ หรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการวิจัย 
(๖) แตงต้ังเจาหนาท่ี คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่ง 
      อยางใดใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนวิจัย 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ ๙  การประชุมของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม 

ขอ ๑๐  รายไดของกองทุนวิจัย มีดังนี้ 
(๑) งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหประจําป 
(๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน 
(๓) รายไดหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากการวิจัยและการลงทุน 
(๔) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 
(๕) ดอกผลของรายได ตาม (๑) ถึง (๔) 

ขอ ๑๑  คาใชจายของกองทุนวิจัย มีดังนี ้
(๑)   คาใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัย 
(๒)  คาใชจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 
(๓)   คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

ขอ ๑๒ รายไดของกองทุนวิจัยไมเปนรายไดท่ีตองนําสงมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณวาดวย การบริหารงานการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย 
การบริหารงานงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอ ๑๓  เม่ือสิ้นปงบประมาณใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนวิจัยในรอบ
ปท่ีผานมาตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

ขอ ๑๔ ใหมหาวิทยาลัยเปดบัญชเีงินฝากกองทุนวิจัยไวกับธนาคารพาณิชย หรือ สหกรณออมทรัพย
ของมหาวิทยาลัย ในนาม “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ” และใหอธิการบด ีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย
มีอํานาจในการอนุมัติการเบิกจายเงินจากกองทุนวิจัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัย 

 
 



 ๔
 
 

ขอ ๑๕ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการเงินในสํานักงานวิทยาเขต เปนผูรับ-จาย บันทึกบัญชี 
และออกรายงาน ของกองทุนวิจัยตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงินโดยถูกตองตามความเปนจริงตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

ขอ ๑๖ ใหมีการตรวจสอบบัญชี หลักฐาน และเอกสารการเงิน และทรัพยสินทุกประเภทของ
กองทุนวิจัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารงานการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอ ๑๗  วิธีการ  หลักการ และหลักฐานการจายสําหรับการทําวิจัยใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด  

ขอ ๑๘ ใหโอนบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน และงบประมาณทั้งหมดของกองทุนวิจัยท่ีไดจัดต้ังขึ้น
กอนประกาศนี้มีผลใชบังคับมาเปนของกองทุนวิจัยตามประกาศนี ้

ขอ ๑๙ ในระยะแรก หรือระหวางท่ียังมิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขของกองทุน
วิจัยเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหบุคลากรซึ่งอยูระหวางการ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยไดรับการสนับสนุนภายใตหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ี
มหาวิทยาลัยเคยถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๕   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

    (รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ   สายธน)ู 
                                                                   อธิการบดมีหาวิทยาลัยทักษิณ 


