คลังควำมรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนกำรวิจัย : กำรบริหำรโครงกำรวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรในการ
สร้ างสรรค์งานวิจั ย ที่มี คุณ ภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้ บรรลุ ทั้งประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลและเป็น ที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนและ
การผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีความเป็ น เลิ ศทางวิช าการ จึงมี การพัฒ นางานวิจัยให้ ส อดคล้ องกับ แนวทางปฏิ บั ติ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารโครงการวิจัย”
แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรวิจัย : เทคนิคกำรบริหำรโครงกำรวิจัย
โครงกำรวิจัยงบประมำณแผ่นดิน/งบประมำณเงินรำยได้/งบภำยนอก
1. ดาเนินการทาสัญญารับทุน เพื่อรับทุนตามที่ได้รับจัดสรร เอกสารประกอบการทาสัญญา มีดังนี้
1.1 สัญญา ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 2 ชุด ประกอบด้วยผู้รับทุน
คือนักวิจัย ผู้ให้ทุน คือ อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และพยานจานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะในการดูแลงานวิจัย
1.2 จัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน (วจ.1ด/ช) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 1
ชุด โดยแยกหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้
- งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
- งบดาเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทนนักวิจัย (ไม่เกิน 10% จากงบดาเนินการ) ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค (10% จากงบดาเนินการ)
- งบลงทุน* ได้แก่ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง กรณีงานวิจัยที่มีแผนการดาเนินงานเป็นการ
สร้างเครื่อง หรือจ้างทาเครื่อง โดยการซื้อวัสดุมาประกอบ หรือจ้างทาทั้งหมด ให้ยึด
ผลลัพธ์ว่าเป็นครุภัณฑ์หรือไม่ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องระบุในหมวดงบลงทุน
1.3 แผนการดาเนินงาน (วจ.3ด/ช) ดาเนินการกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เช่น
งบประมาณ ประจาปี 2561 กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
และให้ระบุกิจกรรม และระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ละเอียด จานวน 1 ชุด
1.4 ข้อเสนอโครงการ ที่ปรับแก้งบประมาณและข้อเสนอตามที่ผู้ทรงคุณแนะนา จานวน 1 ชุด
1.5. CD ข้อมูลของเอกสาร ลาดับที่ 1-4 จานวน 1 แผ่น เพื่อนาข้อมูลเข้าระบบ RISS ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
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2. เบิกงบประมาณงวดที่ 1 (โดยแนบ เอกสารตามข้อที่ 1-5)
3. ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
4. กรณีมีงบลงทุนรายการต่ากว่า 100,000 บาท นักวิจัยสามารถดาเนินการได้เลย ถ้างบประมาณ
มากกว่า 100,000 บาท จะต้องดาเนินการผ่านกระบวนการพัสดุ
5. ดาเนินการเคลียร์บิลงวดที่ 1
6. ดาเนินการรายงานความก้าวหน้า เมื่อครบระยะดาเนินงานวิจัย 6 เดือน
7. เบิกงวดที่ 2 (โดยแนบ บันทึกขอเบิกงวด รายงานความก้าวหน้า แบบประเมินรายงาน
ความก้าวหน้า)
8. ดาเนินการเคลียร์บิลงานวิจัยงวดที่สอง
9. จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 6 เล่ม และ CD ข้อมูล จานวน 1 แผ่น
10. เบิกงบประมาณงวดสุดท้าย (โดยแนบบันทึกการส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
11. ดาเนินการเคลียร์บิลงานวิจัยงวดสุดท้าย (โดยแนบ วจ.2 ด สรุปแผนค่าใช้จ่าย )
12. ส่งผลผลิตการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตาม
ประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561
แนวทำงกำรกำรจัดซื้อวัสดุ
รายการจัดซื้อวัสดุ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานถึงจะสามารถดาเนินการจัดซื้อได้ กรณี
ที่ราคาวัสดุมีการปรับขึ้นลงตามกลไกการตลาด แนะนาให้ท่านระบุราคาต่อหน่วยโดยใช้คาว่า “ไม่เกิน”
เช่น กระดาษ A4 จานวน 10 รีมๆละไม่เกิน 130 บาท เป็นจานวนเงิน 1,300 บาท
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป หมดสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพดี
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินได้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมแซมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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แนวทำงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
กรณีเป็นครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชารุด
เสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้คงเดิม รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง ให้จ่ายได้เฉพาะรายการ
ที่ได้รับอนุมัติในโครงการวิจัย หรือเงินประจางวด การจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างรายการที่มีวงเงินเกิน
กว่าหนึ่งแสนบาท เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่ วยงานในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ให้ดาเนินการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ผู้อานวยการหรือหัวหน้าโครงการต้องแจ้งรายละเอียด รายการครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง มูลค่าที่จัดหา วันเดือนปีทีได้มา ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน เพื่อจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง และต้องส่งมอบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานเมื่อการวิจัยสิ้นสุดลงหรือส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว
กรณี ครุภัณ ฑ์ที่น าไปประกอบสิ่ งประดิษฐ์ ให้ ห มายเหตุไว้ในทะเบียนครุภัณ ฑ์ว่านาไปประกอบ
สิ่งประดิษฐ์รายการใด
แนวทำงกำรจัดจ้ำง
ให้จ่ายตามลักษณะของรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยผู้อานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยอาจกาหนด
ค่าใช้จ่ายเป็นอัตราเหมาจ่ายตามปริมาณงานหรือระยะเวลา หรือกาหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
ไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งนี้อัตราการจ่ายควรเป็นอัตราที่จ่ายเป็นปกติทั่วไป
สาหรับรายจ่ายประเภทนั้นๆ
แนวทำงกำรขอไปรำชกำร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายให้ใช้หลักเกณฑ์/อัตราค่าใช้จ่าย/หลักฐานการ
จ่ายเงิน ตามกฎหมายและระเบียบการคลังที่เกี่ยวข้อง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กรณี โครงกำรวิจัยมีแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/กำรประชุมเวทีชุมชน
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*************************************************
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