ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินทุนวิจัย
เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยและพัฒนามีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และเพื่อให้การ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ตามข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา พ.ศ. 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 1) พ.ศ. 2550 จึงกาหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน
เงินทุนวิจัย ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เรือ่ ง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินทุนวิจัย
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“อธิการบดี” หมายความว่า
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
“คณาจารย์” หมายความว่า
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และอาจารย์ทที่ าหน้าทีห่ ลักด้านการสอนและการวิจัยใน
วิทยาลัย
“บุคลากร” หมายความว่า
ผู้ที่วิทยาลัยรับเข้าทางาน โดยจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
“เงินทุน” หมายความว่า
เงินสนับสนุนการทาผลงานวิจัย
“การวิจัย” หมายความว่า
การศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือ
เป็นการต่อยอดองค์ความรูเ้ ดิม โดยให้รวมถึงผลงาน
ศิลปะและสิง่ ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยมี
อาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
เป็นผูด้ าเนินการ หรือเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
บุคลากรภายนอกวิทยาลัย

หมวด 1
คณะกรรมการและอานาจหน้าที่
ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการชุดหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา” ประกอบด้วย
รองอธิการบดีเป็นประธาน หัวหน้าสาขาวิชา หรือกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ให้อาจารย์หรือบุคลากร
ของสานักวิจัยและพัฒนาเป็นเลขานุการ
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในการจัดสรรทุนทีม่ ผี ู้เสนอขอรับทุน
(2) พิจารณาระยะเวลาการทาวิจัยและการลาเพือ่ การวิจัย
(3) พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(4) ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของงานวิจัย ทีผ่ ู้วิจัยดาเนินการอยู่
(5) ประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้ขอรับทุน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินทุน
ในครั้งต่อๆ ไป
(6) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอต่ออธิการบดีทุกปีการศึกษา
ข้อ 6 การลาเพื่อการวิจัย แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้
(1) ลาเต็มเวลาปฏิบัติงาน
(2) ลาบางส่วนเวลาระหว่างการปฏิบัติงาน หรือลานอกเวลาปฏิบัติงาน
หมวด 2
เงื่อนไขในการขอรับทุนและการขอรับเงิน
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคณาจารย์หรือบุคลากรของวิทยาลัยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี เว้นแต่
เพื่อประโยชน์ของวิทยาลัย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทีจ่ ะดาเนินโครงการให้ประสบผลสาเร็จได้
(3) ไม่เป็นผู้ที่อยูร่ ะหว่างการสอบสวนทางวินัย
(4) ความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในหน้าที่การงาน
(5) ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทาวิจัย
ข้อ 8 โครงการทีจ่ ะขอรับทุนต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงทฤษฎีและประยุกต์
(2) มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคม
(3) มีความจาเป็นเร่งด่วน
(4) เป็นโครงการที่วิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 9 การเสนอโครงการ
(1) ต้องเสนอในนามคณะวิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด
(3)

ข้อ 10 การขอรับทุนจะต้องดาเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ตามแบบและจานวนทีค่ ณะกรรมการกาหนด
(2) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนตามที่คณะกรรมการกาหนด
(3) ต้องดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
(4) หลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินทุนแล้ว ให้ทาสัญญารับทุนตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
(5) ให้รายงานความก้าวหน้างานวิจัยตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
ข้อ 11 เมื่อผู้วิจัยได้รับอนุมัติโครงการวิจัยแล้ว ห้ามมิให้ผู้วิจยั เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการวิจัย เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ข้อ 12 วิทยาลัยอาจบอกเลิกสัญญาการรับทุนวิจัยแก่ผู้รบั ทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีการเปลี่ยนเรื่องวิจัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย
(2) เมื่อเวลาที่กาหนดในการทาวิจัยล่วงเลยไป โดยมีแนวโน้มทีง่ านวิจัยจะไม่เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) เมื่อผู้ได้รับทุนทางานวิจัยอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย
(4) เมื่อผู้ได้รับทุนบกพร่องในจรรยาบรรณนักวิจัย หรือกระทาผิดวินัย
หมวด 3
จานวนเงินวิจัย
ข้อ 13 ให้อธิการบดีมีอานาจพิจารณาอนุมัติจานวนเงินทุนวิจัย
ข้อ 14 จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รบั อนุมัติ ผลงานจะไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้อธิการบดีอาจพิจารณา
อนุมัติทุนวิจัยเกินกว่า 25,000 บาท ได้ ในกรณีที่ผลงานวิจยั นั้นเป็นโครงการใหญ่ที่มลี ักษณะพิเศษ
หมวด 4
การเบิกจ่ายเงินทุนและการรายงานผลการดาเนินโครงการวิจัย
ข้อ 15 การเบิกจ่ายเงินทุน ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผูเ้ ห็นชอบการเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รบั
อนุมัติจากอธิการบดี
ข้อ 16 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ขอเบิกเงินทุน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทยาลัยกาหนด
ข้อ 17 การเบิกจ่ายเงินทุน ให้แบ่งการเบิกจ่ายเป็นงวด งวดละ 3 เดือน ในอัตรางวดละเท่าๆ กัน ดังนี้
(1) งวดแรก เบิกจ่ายหลังจากทาสัญญาขอรับทุน
(2) งวดต่อๆ ไป เบิกจ่ายหลังจากคณะกรรมการได้พจิ ารณาและให้การรับรองรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา
(3) ถ้ามีรายการครุภัณฑ์ ให้หักค่าครุภัณฑ์ทงั้ หมดออกเงินอุดหนุนการวิจัยทัง้ โครงการก่อน
ส่วนงบโครงการวิจัยทีเ่ หลือให้เบิกจ่ายในรายการค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอย
และค่าวัสดุ รวมกันแล้วเฉลี่ยในอัตรางวดละเท่าๆ กัน
(4) ในกรณีที่ต้องการเบิกจ่ายนอกเหนือจากกรณีที่กล่าวมา ต้องแสดงเหตุผลและความ
จาเป็นโดยทาเป็นหนังสือเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ 18 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
(1) ให้รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อคณะกรรมการ ตามวิธีการและระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
หากผู้วจิ ัยไม่ปฏิบัติ คณะกรรมการอาจพิจารณาระงับการให้เงินทุนนั้นก็ได้
(2) เมื่อทาการวิจัยเสร็จแล้ว ให้สง่ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย จานวน 3 ฉบับ
และให้ส่งบทคัดย่อผลการวิจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 3 ฉบับ ต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่โครงการวิจัยสิ้นสุด
หมวด 5
เงื่อนไขและข้อผูกพัน
ข้อ 19 ผู้วิจัยต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อผูกพัน ดังนี้
(1) วิทยาลัยเป็นเจ้าของเครื่องมือ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ใดๆ ทีผ่ วู้ ิจัยได้จัดซื้อโดยทุนของ
วิทยาลัยจนกว่าจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
(2) ทรัพย์สินทางปัญญา หรือทรัพย์สินใดๆ ทีเ่ กิดจากการทาโครงการวิจัยที่ได้รบั ทุนตาม
ประกาศนี้ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของวิทยาลัย หรือตามที่วทิ ยาลัยกาหนด
(3) การนาทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานที่ทาขึ้น โดยใช้เงินทุนตามประกาศนี้ไปหา
ผลประโยชน์ในทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย
(4) ผู้วิจัยที่ได้รบั ทุนต้องระบุในโครงการวิจัย หรือผลงานอื่นที่เผยแพร่และตีพมิ พ์ด้วย
ข้อความว่า “ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย” ทุกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555

ดร. กษม ชนะวงศ์
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

