
  
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว่าด้วย  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

…………………………………………….. 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ       
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทักษิณมีศักยภาพด้านการวิจัย  สามารถสร้างองค์ความรู้ เ พ่ือสร้าง           
ความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนขยายงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมี
มตวิางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่            
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้       
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “กองทุน”  หมายถึง  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

“การวิจัย”                  หมายถึง           กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การส ารวจ 
 การวิเคราะห์ การประดิษฐ์ การทดลอง 
การสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สร้าง 
องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานประดิษฐ์  
ผลงานสร้างสรรค์ และความก้าวหน้าทาง 
วิชาการในวิทยาการสาขาต่าง ๆ  

“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานคณะกรรมการบริหาร  
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

“คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 
       มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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“คณะอนุกรรมการ”   หมายถึง  คณะอนุกรรมการพิจารณา 

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน  

ตามความในมาตรา ๙ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๕  ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ” 
แยกจากเงินอ่ืนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกองทุนและใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานด้านการวิจัย            
โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดสรรงบประมาณประจ าปีอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเข้ากองทุนตามศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
(๒)   พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
(๓)   สนับสนุนการให้รางวัลและเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย 
(๔)   สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
(๕)   ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย 
(๖)   ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย    
(๗)   อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย คณะหนึ่งซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยการแนะน าของ 
สภาวิชาการ ประกอบด้วย 

 (๑)  อธิการบดี      เป็น  ประธาน  
(๒)  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านการวิจัย  เป็น  รองประธาน  
(๓)  รองอธิการบดีทีก่ ากับดูแลงานด้านงบประมาณ  เป็น  กรรมการ 
(๔)  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านวิชาการ  เป็น  กรรมการ  

 (๕)  หัวหน้าส่วนงานวิชาการ  จ านวน ๒ คน  เป็น  กรรมการ 
 (๖)  หัวหน้าส่วนงานอ่ืน จ านวน ๑ คน   เป็น  กรรมการ 
 (๗)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๒  คน เป็น  กรรมการ 

(๘)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๒  คน เป็น  กรรมการ  
(๙)  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น กรรมการและเลขานุการ 
(๑๐)  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 (๑๑)  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน ๒ คน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 การได้มาซึ่งกรรมการตาม  (๕) ถึง (๘) ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการเสนอ และอาจมี        

ที่ปรึกษาด้วยก็ได้ โดยให้คณะกรรมการมีวาระด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 

ข้อ ๗  คณะกรรมการ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑)  ครบก าหนดวาระ  
(๒)  ตาย หรือ ลาออก  
(๓)  อธิการบดีมีค าสั่งให้พ้นจากกรรมการ 
ทั้งนี้ หากระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง    

เกิน ๓ เดือน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ขึ้นมาแทนต าแหน่งเดิม โดยมีระยะเวลาเท่าวาระที่เหลืออยู่     
ของผู้ซึ่งตนแทน 
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ข้อ ๘  คณะกรรมการ  มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
   (๑)  ก ากับดูแล และบริหารกองทุนวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย 
(๒)  ก าหนดนโยบายการบริหาร หลักเกณฑ์  มาตรการ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ      

การวิจัย  และการบริหารกองทุนวิจัย 
(๓)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปี การใช้เงินสะสมของกองทุน และพิจารณา

จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัย 
(๔)  พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยและอนุมัติเงินจากกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัย  

โดยการเสนอความเห็นจากคณะอนุกรรมการ 
(๕)  พิจารณาอนุญาตการขยายเวลาด าเนินการวิจัยหรือระงับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
(๖)  ออกประกาศ หรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการวิจัย 
(๗)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่ง    

อย่างใด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัย 
(๘)  ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี   

มอบหมาย 

ข้อ ๙  การประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐  รายได้ของกองทุนวิจัย มีดังนี้ 
(๑) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ประจ าปี 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๓) เงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกหรือจากการรับท าวิจัย 
(๔) ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินกองทุน 
(๕) รายไดห้รือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๑  ค่าใช้จ่ายของกองทุนวิจัย มีดังนี้ 
(๑)  ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒)  ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
(๓)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

ข้อ ๑๒ รายได้ของกองทุนวิจัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 
การบริหารงานงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยเปิดบัญชี เงินฝากกองทุนไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์      
ของมหาวิทยาลัย ในนาม “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ” และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  
มีอ านาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๔ ให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเงินและการบัญชี         
ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับ - จ่าย จัดท าบัญชี และออกรายงาน ของกองทุนตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องตามหลักการบัญชีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ ๑๕ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบปี          
ที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภาวิชาการ 

ข้อ ๑๖ ให้มีการตรวจสอบบัญชี  หลักฐาน และเอกสารการเงิน และทรัพย์สินทุกประเภท          
ของกองทุนโดยผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย              
การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๗ วิธีการ  หลักการ และหลักฐานการจ่ายส าหรับการท าวิจัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน และงบประมาณทั้งหมดของกองทุนที่ได้จัดตั้งขึ้น          
ก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับมาเป็นของกองทุนตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

                                                                                                 
                                              (ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ  จันทลักขณา) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 


