ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วน
ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก
อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 และข้อ 22 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วย
การวิจัย พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช เรื่อง หลั กเกณฑ์วิธีการรับ
งานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัย
ภายนอก พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วน
ของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.
2558
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“โครงการวิจัย” หมายความว่า เค้าโครงสาระสาคัญในการศึกษา ค้นคว้า สารวจ วิเ คราะห์และ
หรือทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ใหม่ในทุกสาขาวิชารวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม
“ทุน วิจั ย ภายนอก” หมายความว่า เงิน และหรือทรัพ ย์สิ น อย่างอื่นที่ ห น่ว ยงานหรือองค์การ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการวิจัย
“เงินทุนวิจัยภายนอก” หมายความว่า เงินที่หน่วยงานหรือองค์การภายนอกมหาวิทยาลัยให้การ
สนับสนุนโครงการวิจัย
“แหล่งทุนภายนอก” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์การภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนวิจัย
ข้อ 5 หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย
ให้หัวหน้าโครงการวิจัย ทุกโครงการที่ได้รับทุนวิจัยภายนอก เสนอโครงการวิจั ยพร้อมรายการ
งบประมาณ และสัญญาของโครงการวิจัย ผ่านตามลาดับจากหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนงาน ก่อนที่จะเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้
ลงนามในสัญญา

- ๒ข้อ 6 อัตราสัดส่วนค่าธรรมเนียม
ให้มหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 20 ของงบประมาณโครงการวิจัยทั้งหมด
และแบ่งสัดส่วนให้มหาวิทยาลัยและส่วนงาน ในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 15 ของงบประมาณโครงการวิจัย
ทั้งหมด
กรณีที่แหล่งทุนภายนอกมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถจัดสรรค่าธรรมเนียมในอัตราที่กาหนดในวรรคแรก
ให้จัดสรรค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของแหล่งทุนภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ข้อ 7 การรับ/จ่ายเงินทุนวิจัยภายนอก จากแหล่งทุนภายนอก เป็นดังนี้
(1) การรับเงิน
ก. ให้ แ หล่ ง ทุ น ภายนอกน าเงิ น ทุ น วิ จั ย ภายนอกเข้ า บั ญ ชี “กองทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย
นวมินทราธิราช” (Navamindradhiraj University Research Fund)
ข. ให้ หั ว หน้ าโครงการวิจั ย เปิ ด บั ญ ชี ธ นาคาร ตามที่ แ หล่ งทุ น ภายนอกก าหนด โดยระบุ ชื่ อ
“โครงการวิจัย............. ตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และชื่อส่วนงาน” โดยกาหนดผู้มีอานาจสั่งจ่ายไม่น้อย
กว่าสองในสามคน
ค. ให้ เจ้ าหน้ าที่ การคลั งกองทุน วิจัย มหาวิทยาลั ยนวมิน ทราธิราช โอนเงินทุ นวิจัยภายนอก
หลังจากหักค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 แล้ว เข้าบัญชีธนาคารตามข้อ ข. และโอนค่าธรรมเนียมของส่วนงานเข้าบัญชี
รายได้หรือกองทุนของส่วนงานตามที่ ส่วนงานกาหนด ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หัวหน้าโครงการวิจัยหรือส่วนงานอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัดเป็นผู้บริหารเงินทุน
วิจัยภายนอกแทนก็ได้
(2) การจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยภายนอกดังกล่าว ให้เบิกจ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในงบประมาณ
ของโครงการวิจัย โดยให้ หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามงวดที่ระบุใน
สัญญาทั้งจานวน และให้หัวหน้าโครงการวิจัย รวบรวมใบสาคัญคู่จ่ายทั้งหมดหรือสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
กรณี สิ้ น สุ ดโครงการวิจั ย แล้ ว หากปรากฏว่า มี เงิน ทุ น วิจั ย ภายนอกคงเหลื อในบั ญ ชีเงิน ฝาก
ธนาคาร ให้หัวหน้าโครงการวิจัยนาเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้ามี) และสมุดบัญชีเงินฝาก (ต้นฉบับ) ส่งหน่วยงาน
ที่ส่วนงานกาหนดภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดโครงการวิจัย เพื่อทาการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทารายงาน
เสนอส่วนงานและมหาวิทยาลัย และดาเนินการส่งเงิน เหลือจ่ายหลังสิ้นสุดการวิจัยเข้าบัญชีรายได้หรือกองทุนของ
ส่วนงานตามที่ส่วนงานกาหนด
ข้อ 8 ในกรณีที่โครงการวิจัยมีการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับใช้ในโครงการวิจัย ให้ทาการขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์ไว้กับส่วนงาน และเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณากาหนดหน่วยงานภายใน
ที่จะใช้ ควบคุมดูแล และบารุงรักษาครุภัณฑ์นั้น
ข้อ 9 ในกรณี ที่ หั ว หน้ า โครงการวิจั ย ไม่ ส ามารถท าการวิจั ย ต่ อ ไปได้ ให้ รายงานต่ อ หั ว หน้ า
ส่ ว นงานภายในเจ็ ด วัน นั บ ตั้งแต่ วัน ที่ ท ราบว่าไม่ ส ามารถด าเนิ น การต่ อไปได้ เพื่ อพิ จารณาสั่ งการตามความ
เหมาะสม และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว

- ๓ในกรณี ที่ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ไม่ ส ามารถรายงานต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นงานภายในระยะเวลาที่
กาหนดให้ผู้ร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้รายงานหัวหน้าส่วนงานแทน
ข้อ 10 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยจั ดทารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รายงานผลการวิจัย
และสรุปค่าใช้จ่ายส่งให้ส่วนงานและมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่แหล่งทุนวิจัยภายนอกกาหนด
ข้อ 11 ให้ อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มีปัญ หาเกี่ ยวกับการดาเนินการตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ลงนาม นายพิจิตต รัตตกุล
(นายพิจิตต รัตตกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

