
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ 

สำหรับทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล 
และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี ๒๙๖๑ 

กลุ่มเร่ือง นวัตกรรมทางความรู้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี (ปีท่ี ๒)

ตามท่ีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบข.) ได้จัดสรรทุนวิจัยในกลุ่มเร่ืองนวัตกรรมเพ่ือ 
การพัฒนาพ้ืนท่ี แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในลักษณะทุนสมทบ (^ล^เาเก5 โนทป) และ 
ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปีนผู้บริหาร จัดการทุน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานใน 
๒ ด้านหลัก คือ ๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยของ มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
๒. การสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมท่ีตอบสนองโจทย์การพัฒนาของพ้ืนท่ี กลุ่มเร่ืองนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี

เพ่ือให้การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย กลุ่มเร่ืองนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการ งานวิจัยของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จีงประกาศกฎเกณฑ์ ระเบียบ การเงิน และ 
การบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย กลุ่มเร่ืองนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยมี 
รายละเอียดดังต่อไปน้ี

ในประกาศฉบับน้ี
“หัวหน้าขุดโครงการ” หมายถึง ผู้เป็นหัวหน้ารับผิดขอบขุดโครงการหรือกลุ่มงานวิจัย ท่ีควบคุมและ 

กำกับโครงการวิจัยย่อย ท่ีมีซ่ือและวัตถุประสงค์โดยเฉพาะต้ังแต่๒โครงการข้ึนไป มีผู้ร่วมวิจัยแยกในแต่ละ 
โครงการย่อย เพ่ือใช้วิชาการและทักษะวิชาชีพร่วมทำงานวิจัยตามแผนและกระบวนการวิจัย จนแต่ละ 
โครงการสัมถุทธ้ีผลและได้รายงานผลการวิจัยออกเผยแพร่ หัวหน้าขุดโครงการวิจัยต้องเป็นนักวิจัยหลักอย่าง 
น้อย ๑ โครงการ

“หัวหน้าโครงการวิจัย” หมายถึง นักวิจัยหลักผู้เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ท่ีมีบทบาทและความรับผิดขอบ 
สำคัญในการคิดริเร่ิม ออกแบบและวางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการให้ข้อ 
เสนอแนะในรายงานผลการวิจัย รวมท้ังการบริหารโครงการวิจัยให้ลัมฤทธ้ิผลตามกรอบเวลาท่ีกำหนดอีกด้วย

“นักวิจัย” หมายถึง ผู้ใข้ความรู้ทางวิฃาการและวิชาชีพดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ และ 
ตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย ท่ีเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้คำตอบในเร่ืองหรือ



ประเด็นท่ีสงสัย นักวิจัยต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา ได้รับการศึกษาอบรมอย่างเพียงพอ 
มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาวิชาชีพวิจัย งานสำคัญท่ีนักวิจัยต้องรับผิดขอบคือ 
การออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย รวมท้ังดำเนินงานวิจัยจนเสร็จส้ินได้ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่ 
สาธารณะ

๑. กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย กลุ่มเร่ือง 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี ให้เป็นไปตามคู่มีอนักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัยฉบับปรับปรุง 
กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒. หมวดค่าตอบแทนให้กับนักวิจัย ให้ใช้คู่มือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย 
(ปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๕๘) คือ ค่าตอบแทนนักวิจัย ให้จ่ายได็ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินอุดหนุน 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

๓. ยกเว้นการเรียกเก็บในหมวดค่าสาธารณูปโภค หรือค่าตอบแทนหน่วยงาน เน่ืองจากเป็น โครงการ 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราซกัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณแน่งเป็น ๓ งวด 
งวดท่ี ๑ ร้อยละ ๖๐ 
งวดท่ี ๒ ร้อยละ ๓๐ 
งวดท่ี ๓ ร้อยละ ๑๐

๕. ระบบบัญชี หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะดูแลระบบการเงินและบัญชี ให้ถูกต้อง 
และหัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งใบเสร็จรับเงินและบันทึกรายการรับ - จ่ายเงินชองโครงการมายัง สถาบันวิจัย 
และพัฒนา เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและคืนกลับให้หัวหน้าโครงการวิจัยเก็บไว้เอง เพ่ือรอให้สำนักงานตรวจ 
เงินแผ่นดินเรียกตรวจ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖. งบประมาณในหมวดค่าตอบแทนและค่าจ้างถัวจ่ายข้ามหมวดไม่ได้ หมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอย 
สามารถข้ามหมวดกันเองได้ และข้ามไปหมวดค่าตอบแทนได้ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ชองหมวดท่ีโอนไป และ 
ต้องทำบันทึกข้อความแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา

๗. การจัดซ้ือจัดจ้างในวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าโครงการลงนามรับรอง
๘. การจัดซ้ือจัดจ้างในวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต้องมีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ๓ คน ลงนามรับรอง
๙. ในการจัดซ้ือหมวดค่าวัสดุ กรณีผู้ชายหรือผู้รับจ้างไม่มีใบเสร็จและอยู่ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

ให้นักวิจัยใชีใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชองผู้ชายหรือผู้รับจ้าง
๑๐. การให้ค่าตอบแทน

๑๐.๑ ท่ีปรึกษา ควรจ่ายเป็น คน-วัน (เทลก-ชล7ร) ตามงานท่ีทำจริง เข่น เม่ือไปเย่ียม 
โครงการ หรือมาประชุมกับโครงการ หรือเม่ือทำงานบางช้ินให้กับโครงการสำเร็จ โดยใช้อัตราไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท



\
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๑๐.๒ เบ้ียประขุมของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราฃภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ืองอัตราการจ่ายเบ้ียประขุม และเร่ืองอัตราการจ่ายเบ้ียประขุม (ฉบับท่ี ๒)

V

๑๐.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย 
- อ่านโครงการวิจัย ไม่เกิน ๗๐๐ บาท ต่อคน ต่อโครงการ

V,

- ประเมินรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อคน ต่อโครงการ
- ประเมินรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรืองานคิดค้นหรือส่ิงประดิษฐ์ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

ต่อคน ต่อโครงการ
๑๐.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอ่ืน  ๆไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อโครงการ

๑๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย หรือ ค่าจ้าง 
เพ่ือความเหมาะสมของแต่ละโครงการวิจัยได้

๑๒. ใบเสร็จรับเงินต้องเขียนให้ถูกต้อง สำหรับนามผู้ซ้ีอหรือผู้จ้างให้เขียนเน้นสัญญาของนักวิจัย เข่น 
80661^0037/01-01

๑๒. ผลสำเร็จโครงการ
๑๒.๑ โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับการเผยแพร่สู่ 

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใน 
ระดับสถาบันเน้นข้ันต่ํา กรณีเน้นผลงานสร้างสรรค์

๑๒.๒ โครงการวิจัยท่ีได้รับทุบอุดหนุนเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ต้องมีบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับการตีพิมพัในรายงานิสืบเน่ืองจากการประขุมระดับนานาชาติหรือวารสารท่ี 
มีข่ืออยู่ใน 761 กลุ่ม ๒ เน้นข้ันต่ํา หรือมีผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร กรณีเน้นผลงานทางวิชาการ หรือมี 
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ กรณีเน้นผลงานสร้างสรรค์

๑๒.๓ โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องมีบทความท่ีได้รับการ 
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยู่ใน 70 กลุ่ม ๑ เน้นข้ันต่ํา หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ 
ผลงาบทางวิชาการ กรณีเน้นผลงานทางวิชาการ หรือมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรณีเน้นผลงานสร้างสรรค์

๑๒.๔ ทุกโครงการวิจัย ต้องจัดทำเอกสารการจัดการองค์ความรู้ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา
กำหนด

๑๒.๕ กรณีขุดโครงการ ต้องจัดทำรายงานการวิจัยท่ีมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการวิจัย 
ของโครงการย่อยภายใต้ขุดโครงการ และรายละเอียดเพ่ือตอบผลสำเร็จภายใต้ขุดโครงการ

ประกาศ ณ วันท่ี

(ผู้ข่ายคิวหลราจารย่ ดร.สินดา เกณ-;
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