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ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง   ระเบียบวาดวยกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 อนุสนธิอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพิจารณาอนุมัติจัดตั้งกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น 

เพ่ือใหการจัดตั้งกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยกองทุนของ สวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ; ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ; ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ครั้งท่ี  
๓/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงใหวางระเบียบไว ดังนี้ 

ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓   ใหยกเลิกระเบียบวาดวยกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.  
๒๕๕๖ และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔   ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
“สวนงาน”  หมายความวา  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
“สวนงานยอย”  หมายความวา  สํานักงานเลขานุการ / ฝาย   ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
“รองผูอํานวยการ”  หมายความวา  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 
“ผูชวยผูอํานวยการ” หมายความวา  ผูชวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
“หัวหนาสวนงานยอย”  หมายความวา  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ หัวหนาฝาย ในสังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

 



๒ 

 

 “บคุลากร”  หมายความวา  ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ในสังกัดสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จัดตั้งข้ึนตามระเบียบวาดวยการจัดตั้งกองทุนของสวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

“ทุน”  หมายความวา  เงินหรือทรัพยสินท่ีกองทุนมอบใหตามวัตถุประสงคในขอ ๗ 
“ผูขอรับทุน”  หมายความวา  ผูมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณา เพ่ือขอรับทุนจากกองทุนสถาบันวิจัย 

และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
“ผูรับทุน” หมายความวา ผูท่ีไดรับทุนจากกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขอ ๕   ใหผูอํานวยการ เปน ผูมีอํานาจอนุมัติในการจายเงินกองทุน 

ขอ ๖   ใหผูอํานวยการ เปน ผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค และรายไดของกองทุน 

ขอ ๗   กองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
๗.๑   ดานการพัฒนาการวิจัย ไดแก 

๗.๑.๑  สนับสนุนการทําวิจัย 
๗.๑.๒  สนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย ไดแก 
          ๗.๑.๒.๑  โครงการวิจัยเฉพาะทาง 
          ๗.๑.๒.๒  โครงการวิจัยสถาบัน/พัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R to R) 
๗.๑.๓  สนับสนุนและเสริมสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับ 

และ/หรือ แสดงศักยภาพทางการวิจัยในระดับสูง 
          ๗.๒   ดานการพัฒนาบุคลากร ไดแก 

๗.๒.๑  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๗.๒.๒  สนับสนุนและเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดน 

๗.๓  ดานสวสัดิการบุคลากร  ไดแก 
๗.๓.๑  เสริมสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรโดยการใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตร 

และใหรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรผูปฏิบัติงานไมนอยกวา ๒๕ ป 
๗.๓.๒  ชวยเหลือบุคลากรท่ีไดรับผลกระทบรุนแรงจากภัยพิบัติและ/หรือ กรณี

เจ็บปวยรายแรง  
๗.๔   ดานสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานและสงัคม  

ขอ ๘   เงินและทรัพยสนิของกองทุน ประกอบดวย 
๘.๑   เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหเพ่ือสมทบเขากองทุน 
๘.๒   รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินการตางๆ 
๘.๓   ดอกผลของกองทุน 
 
 



๓ 

 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการกองทุน 

ขอ ๙   ใหมีคณะกรรมการ “คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
ประกอบดวยบุคลากร จํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๑๕ คน โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๙.๑   ผูอํานวยการ เปนประธาน 
๙.๒   รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการและหัวหนาสวนงานยอย  

ท่ีผูอํานวยการเห็นชอบ จํานวนไมเกิน ๑๒ คน เปนกรรมการ 
๙.๓   หวัหนางานคลัง ของหนวยงานเปนกรรมการและเหรัญญิก 
๙.๔   หวัหนาสํานักงานเลขานุการของหนวยงานเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๑๐  คณะกรรมการมีหนาท่ีกํากับดูแลบริหารท่ัวไปเก่ียวกับกองทุนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจ
หนาท่ีตอไปนี้ดวย ไดแก 

๑๐.๑  กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ และดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 

๑๐.๒   พิจารณาการใชเงินและทรัพยสินของกองทุน 
๑๐.๓   พิจารณาและเสนอความเห็นการใหทุน 
๑๐.๔   พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับรายละเอียดเง่ือนไขการใหทุน 
๑๐.๕   พิจารณาดําเนินงานเก่ียวกับการจัดหารายไดหรือผลประโยชนเขากองทุน 
๑๐.๖   วิเคราะหผลการดําเนินงาน พิจารณางบการเงิน รายงานการเงินของกองทุนและ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปใหมหาวิทยาลัยทราบ 
๑๐.๗   รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบทันที  เม่ือมีเหตุอันเกิดความเสียหายแกกองทุน 

ขอ ๑๑  การเปลี่ยนแปลงใดๆ  เก่ียวกับรายละเอียดเง่ือนไขภายหลังท่ีไดรับทุนแลว ผูรับทุนจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนกอน จึงจะดําเนินการตอไปได 

 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑการใชเงินกองทุน 

ขอ ๑๒  เงินและทรัพยสินของกองทุน ใหใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนหรือของผูบริจาค 

ขอ ๑๓  การซ้ือทรัพยสิน หรือการจางทําของท่ีจะตองกอหนี้ผูกพัน ดําเนินการไดตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ขอ ๑๔  ทรัพยสินใดท่ีเกิดข้ึนจากเงินและทรัพยสินของกองทุน ท่ีมีผลทําใหคาใชจายของสวนงาน
เพ่ิมข้ึนนั้น ใหจัดสรรเงินของกองทุนเปนคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

ขอ ๑๕  คาใชจายใดๆ ท่ีเกิดจากการบริหารกองทุน ใหจายเงินจากผลประโยชนท่ีเกิดจากการบริหาร
กองทุนเทานั้น 

ขอ ๑๖ การรับเงิน การจายเงินและการเก็บรักษาเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด 



๔ 

 

เงินกองทุนใหนําฝากธนาคารพาณิชย หรือสหกรณออมทรัพยของมหาวิทยาลัย โดยใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
               ใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจอนุมัติดําเนินการและสั่งจายตามวัตถุประสงคในหมวด ๑ ท่ีระเบียบ 
กําหนดไวในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ขอ ๑๗  สวนงานตองจัดทํารายงานบัญชีของกองทุน พรอมท้ังรายงานการใชจายเงินผลประโยชนของ
กองทุนทุกป ตามปงบประมาณของมหาวทิยาลัย 

ใหผูอํานวยการ เปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุน เปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีและการเงินของกองทุน  

 

หมวด ๔ 
การเลิกกองทุน 

ขอ ๑๘  การเลิกกองทุน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เงินและทรัพยสินท่ีคงเหลือ 
ภายหลังจากการเลิกกองทุน ใหสวนงานพิจารณานําไปใชใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุนตามท่ี
เห็นสมควร แลวรายงานใหมหาวิทยาลัย ทราบ  

 
                                          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖   ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๙   
 
 
 
 
                                                                    (รองศาสตราจารย ดร. ธงชัย สุวรรณสชิณน) 
                                                     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 


