ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑๘.๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหาร
การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุน
วิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
“สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสํานัก ทั้ งนี้ ไม่รวมถึงสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงาน
มหาวิทยาลัย และสํานักงานวิทยาเขต
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“ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน
รัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและส่วนงาน
และทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากบุคคลหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัยในลักษณะโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ทั้งนี้
ไม่รวมกรณีการว่าจ้างทําวิจัย
“ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย” หมายความว่า นักวิจัยหรือผู้ดําเนินการวิจัย
หรือผู้ บริหารโครงการวิจั ย ที่ เป็นผู้ รั บผิ ดชอบในการรับทุนในลักษณะชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิ จั ย
และดําเนินการวิจัยตลอดโครงการ ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
และพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย
“หัวหน้าโครงการวิจัย” หมายความว่า นักวิจัยหรื อผู้ดําเนินการวิจัย ที่เป็นผู้ รับผิดชอบ
ในการรับทุน และดําเนินการวิจัยตลอดโครงการวิจัย ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย
“นักวิจัย” หมายความว่า ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็น
ที่ส งสั ย โดยมี ร ะเบีย บวิ ธี อัน เป็ นที่ ย อมรับในแต่ ล ะศาสตร์ที่เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ง แนวคิ ด มโนทั ศ น์
และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และให้หมายความ
รวมถึงนักวิจัยชาวไทยและต่างชาติที่เป็นบุคคลภายนอก
“โครงการวิจัย” หมายความว่า รูปการที่กําหนดหรือคิดไว้ในการดําเนินการวิจัย โดยมี
แผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบที่แน่นอน ซึ่งหน่วยงาน
หนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นโครงการวิจัย
ซึ่งได้รับอนุมัติงบให้ดําเนินการและให้หมายความรวมถึงชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้วย
“แผนงานวิจัย” หมายความว่า แผนซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย
โครงการวิจัย (research project) หลายๆ โครงการวิจัย หรืออาจเรียกว่าชุดโครงการวิจัย โดยมีความสัมพันธ์
หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ทําให้เกิดองค์รวม (holistic ideology)
เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดยมีเป้าหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะทําให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ รวมทั้ง
เพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
“ใบสําคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารรับรอง
การจ่ายเงิน หรือหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้รับที่ธนาคารและให้รวมถึงใบนําส่งเงินต่อคลังด้วย หรือหลักฐานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“ชีววัตถุ” (Biological product) หมายความว่า สาร ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ คู่มือ และข้อกําหนดอื่นๆ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่จําเป็นต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิจัยจากทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
เป็นผู้กําหนด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนําไปใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย
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และนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายหรือเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤต
ของประเทศ และการวิ จั ย ในสาขาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางด้ า นการเกษตร นวั ต กรรม
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการหรือ
ตีความตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๗ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
๗.๑ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้
๗.๒ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและส่วนงาน
๗.๓ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ รั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากแหล่งเงินที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยในลักษณะเป็นการว่าจ้างให้ทําวิจัยตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน
ข้อ ๘ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
๘.๑ เพื่อให้การบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ดําเนินไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โปร่งใส ควบคุมและตรวจสอบได้
๘.๒ เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการวิจัย
๘.๓ เพื่อให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และแหล่งทุน สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายทุนอุดหนุน
วิจัยมหาวิทยาลัย ติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
และข้อตกลงของโครงการวิจัยนั้น
๘.๔ เพื่อให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานมีข้อมูลการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยที่เป็น
ระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็งและมีความ
โดดเด่นในเชิงวิชาการสู่ความเป็นเลิศและการยอมรับในระดับสากล
ข้ อ ๙ นั ก วิ จั ย ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของนั ก วิ จั ย และแนวทางปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆ
ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
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หมวด ๒
การงบประมาณ การจัดสรรทุน การรับทุนและเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๐ การจัดทํางบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการดังนี้
๑๐.๑ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้
ให้นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ ตามแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
กํ า หนด โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มก. จะเป็ น ผู้ จั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอมหาวิ ท ยาลัย พิจ ารณาจัดทํ างบประมาณ และเสนอเจ้ า ภาพแผนบูร ณาการวิ จั ย และ
นวัตกรรมดําเนินการตรวจสอบและจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล
และเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ เพื่อให้นักวิจัยดําเนินงานวิจัยต่อไป
๑๐.๒ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดทํางบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานจัดทํางบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ส่วนงาน
๑๐.๓ ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดทํางบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๑๐.๔ เมื่อดําเนินการจัดทํางบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัย
จัดทํา คําของบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี เพื่อ เสนอขออนุ มั ติง บประมาณจากรัฐ บาล และจากแหล่งทุ น
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการดังนี้
๑๑.๑ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และส่วนงาน จัดทําหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย และการจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย โดยออกเป็นประกาศของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. หรือของส่วนงาน
แล้วแต่กรณี
๑๑.๒ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และส่วนงาน โอนเงินทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ที่จัดสรรให้แต่ละโครงการวิจัยเข้าบัญชีนักวิจัยโดยตรง ทั้งนี้ หากเป็นโครงการวิจัยของส่วนงานที่บริหารจัดการ
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเอง ให้โอนเข้าบัญชีทุนอุดหนุนวิจัยของส่วนงาน แต่หากเป็นโครงการวิจัยร่วม
ของหลายส่วนงานที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารทุนอุดหนุนวิจัย ให้โอนเข้าบัญชีทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ วิธีการรับทุนและเบิกจ่ายเงินวิจัยจากทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการดังนี้
๑๒.๑ ให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยจัดทํา
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ในลักษณะชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว
โดยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กําหนด
๑๒.๒ ให้ ผู้ อํ า นวยการชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ แผนงานวิ จั ย หรื อ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินวิจัย ใช้จ่ายเงินวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามหมวด
รายจ่ า ยในงบประมาณของโครงการวิ จั ย และเป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญารั บ ทุ น โดยผู้ อํ า นวยการ
ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยจัดทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินวิจัยประจํางวด
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โดยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินวิจัยให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุน
วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กําหนด โดยสอดคล้องและเป็นไปตาม
แนวทางและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ การกําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าอํานวยการโครงการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการบริ ห ารโครงการวิ จั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย โดยอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย เว้นแต่ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการตกลงกันไว้
ระหว่างมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขระหว่าง
มหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ ให้ ค รุ ภั ณ ฑ์ หรื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต รวมถึ ง ชี ว วั ต ถุ และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ที่ เ กิ ด จาก
ทุนอุดหนุนวิจั ยมหาวิ ทยาลัย ตกเป็ นทรัพย์ สินของมหาวิท ยาลัย เว้นแต่แ หล่งทุ นกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ให้เป็นไปตามที่แหล่งทุนกําหนดตามสัดส่วนของการให้ทุน
หมวด ๓
การดําเนินงานและการรายงาน
ข้ อ ๑๕ ให้สถาบั นวิ จั ยและพัฒนาแห่ง มก. และส่ วนงาน จัดให้มี การควบคุมดูแลให้การ
เบิกจ่ายทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนอื่นๆ และให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย
รายงานผลการใช้จ่ายเงินจริง เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. หรือส่วนงาน แล้วแต่กรณี เมื่อใช้จ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยครบถ้วนตามจํานวนที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือเมื่อครบกําหนดขยายเวลาการใช้จ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยของปีงบประมาณนั้นๆ โดยผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยหรือ
หัวหน้าโครงการวิจัยต้องจัดเก็บใบสําคัญคู่จ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ข้อ ๑๖ ให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยจัดทํา
และจัดส่งรายงานการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย โดยขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการจัดทําและจัดส่ง
รายงานการวิจัยให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มก. กํ า หนด เว้ น แต่ ก ารจั ด ทํ า และจั ด ส่ ง รายงานการวิ จั ย ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย
มหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการตามที่แหล่งทุนกําหนด
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานวิจัยตามวรรคหนึ่งเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ ๑๗ หากผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ไม่อาจ
ดํ าเนินโครงการวิ จัย ให้ เป็ นไปตามพั นธะกรณี หรือขอยุติโครงการวิจั ยก่ อ นการดําเนิ นงานวิจัย เสร็ จสิ้ น
ให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบ
ภายใน ๗ วัน และให้หัวหน้าส่วนงานแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทราบภายใน ๑๔ วัน นับจากวันที่
ทราบถึงเหตุดังกล่าว

-๖-

การขอยุติโครงการวิจัยก่อนการดําเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามความในวรรคหนึ่ง หรือถูกสั่งให้
ยุติการดําเนินงานวิจัยจากผู้ให้ทุนภายหลังได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ผู้อํานวยการ
ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย จัดทําสรุปผลการดําเนินงานวิจัยในรูปแบบการ
จั ด ทํ า รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ ท่ า ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การวิ จั ย มาแล้ ว และรายงานต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นงาน
และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตามความในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๘ หากโครงการวิจัยสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานโครงการวิจัย หรือเมื่อครบกําหนดขยาย
เวลาการใช้ จ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยของปีงบประมาณนั้นๆ แล้ว ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย
หรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ไม่ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติปิดโครงการวิจัย
ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ครบกําหนดการส่งรายงานการวิจัย ให้หัวหน้าส่วนงานที่ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย
หรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด มีหน้าที่เสนอรายงานต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
เพื่อให้ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ชดใช้เงินหรือทําหนังสือ
รับสภาพหนี้ตามจํานวนเงินทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยที่เบิกจ่ายไปแล้ว ยกเว้นค่าอํานวยการโครงการวิจัย
และหากผู้ อํ านวยการชุ ดโครงการวิ จั ยหรื อแผนงานวิ จั ย หรื อหั วหน้ าโครงการวิ จั ยรายใดไม่ ยอมชดใช้ เงิ น
หรือทําหนังสือรับสภาพหนี้ ก็ให้ดําเนินการทางวินัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
หากหั ว หน้ า ส่ ว นงานที่ ผู้ อํ า นวยการชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ แผนงานวิ จั ย หรื อ หั ว หน้ า
โครงการวิจัยสังกัด มิได้ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบ
ร่ ว มกั บ ผู้ อํ า นวยการชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ แผนงานวิ จั ย หรื อ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ในการชดใช้ เ งิ น
หรือทําหนังสือรับสภาพหนี้ด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๙ โครงการวิจัยใดที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการวิจัยก่อน
ข้ อบั งคั บนี้ ใช้ บั งคั บและยั งไม่ แล้ วเสร็ จ ให้ โครงการวิ จั ยดํ าเนิ นการต่ อไปตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี จนกระทั่ง
แล้วเสร็จ และให้ถือว่าการดําเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวนั้นถูกต้องตามข้อบังคับนี้

