เกณฑและอัตราการตั้งงบประมาณคาใชจายโครงการวิจัย
ทุนวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปงบประมาณ 2564
@@@@@@@@@@
1. งบประมาณโครงการ
ใหแยกประเภทเปนหมวดอยางชัดเจน คือ หมวดคาจาง, หมวดคาตอบแทน, หมวดคาใชสอย,
หมวดวัสดุ, หมวดครุภัณฑ
2. อัตราคาใชจาย
2.1 หมวดคาจาง
2.1.1 การจางผูชวยวิจัย
1) ควรใหความสําคัญกับการจางนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระบุ
ภาระงานของนักศึกษาที่จางทุกคน
2) ให ผู วิ จั ย เสนอรายละเอี ย ดงานโดยคิ ด เป น man/month หรื อ man/day เพื่ อ
มหาวิทยาลัยสามารถประเมินความเหมาะสมของงบประมาณไดวาควรจะจางกี่เดือน กี่วัน เปนตน
3) การจางผูชวยวิจัยที่มิใชนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3.1) ใหจางเฉพาะผูชวยวิจัยวุฒิไมสูงกวาปริญญาตรี
3.2) ใหแนบภาระงาน (Job Description) ของผูชวยวิจัยที่จางดวย
3.3) ไม ส นั บ สนุ น ให จ า งผู ช ว ยวิ จั ย /ธุ ร การ/เลขานุ ก ารเต็ ม เวลาในกรณี ที่ จ า ง
บัณฑิตศึกษาแลว
4) อัตราคาจาง
4.1) ผูชวยวิจัยที่เปนนักศึกษา อัตราคาจาง ดังนี้
4.1.1) นักศึกษาทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธในโครงการวิจัย
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ไมเกินเดือนละ 10,000 บาท
- นักศึกษาปริญญาโท
ไมเกินเดือนละ 8,000 บาท
4.1.2) นักศึกษาทีไ่ มไดทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธในโครงการวิจัย
- นักศึกษาระดับปริญญาโท
ไมเกินเดือนละ 4,570 บาท
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไมเกินวันละ 200 บาท
(ปฏิบัติงานเต็มวันไมนอยกวา 7 ชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
และไมเกิน 3 วันตอสัปดาห)
4.2) ผูชวยวิจัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
4.2.1) อัตราคาจาง ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี ไมเกินเดือนละ 15,000 บาท
- วุฒิ ปวส.
ไมเกินเดือนละ 11,500 บาท
- วุฒิ ปวท.
ไมเกินเดือนละ 10,840 บาท
- วุฒิ ปวช.
ไมเกินเดือนละ 9,400 บาท
- คนงาน
ใหเปนไปตามอัตราคาจางขั้นต่ํา
4.2.2) ไมสนับสนุนการจางผูชวยวิจัยที่คุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรี
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2.2 หมวดคาตอบแทน
2.2.1 สนับสนุนเฉพาะคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหตั้งไดไมเกิน 5% ของงบประมาณโครงการ
(ไมรวมคาครุภัณฑ) ตามอัตรา ดังนี้
1) วันทําการ เบิกไดไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 50 บาท
2) วันหยุดราชการ เบิกไดไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 60 บาท
3) เบิกจายไดเฉพาะคณะผูวิจัยและลูกจางรายเดือนที่มีคําสั่งจาง
2.2.2 ไมสนับสนุนคาตอบแทนหรือคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในโครงการที่เสนอขอ
ทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม
2.3 หมวดคาใชสอย
2.3.1 คาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร สนับสนุนตามความเหมาะสมและไมเกิน 5,000
บาทตอโครงการ ดังนี้
1) สนับสนุนโครงการที่มีการศึกษาวิจัยโดยมีประชากรหรือกลุมตัวอยาง 1,000 ตัวอยาง
ขึ้นไป (การวิจัยเชิงปริมาณ)
2) ไมสนับสนุนในโครงการที่ไดจางผูชวยวิจัยแลว
3) ไมสนับสนุนโครงการที่หัวหนาโครงการเปนนักวิจัยใหม เนื่องจากตองการใหนักวิจัย
ไดมีการพัฒนาตนเอง
2.3.2 คาเดินทางเขารวมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ สนับสนุน (คาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก) ดังนี้
- หัวหนาโครงการวิจยั /นักวิจัยในโครงการ ไมเกิน 10,000 บาท/โครงการ
- นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในโครงการ ไมเกิน 10,000 บาท/โครงการ
2.3.3 คาเบี้ยเลี้ยง เดินทางและที่พัก ในการเก็บขอมูล, ดําเนินการวิจัย สนับสนุนตามอัตราที่ราชการ
และมหาวิทยาลัยกําหนด
2.3.4 กรณีโครงการวิจัยมีผูรวมวิจัยจากตางวิทยาเขต สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางมาทําวิจัย
ณ ตางวิทยาเขตตนสังกัดของหัวหนาโครงการ
2.3.5 อัตราคาวิเคราะหสารตางๆ การวิเคราะหสารตางๆ ใหใชบริการจากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ยกเวนงานที่ศูนยฯ ไมสามารถใหบริการได
2.3.6 คาวัสดุสํานักงาน และคาสาธารณูปโภคสําหรับใชจายในการดําเนินการโครงการ สนับสนุนตาม
ความเหมาะสมไมเกิน 5,000 บาทตอป
2.4 หมวดครุภัณฑ กรณีโครงการวิจัยมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ ขอใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
โดยละเอียดชัดเจน
และหากไดรับอนุมัติขอใหดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ โดยตรวจรับลงทะเบียน
เปนครุภัณฑของคณะ/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยจะเบิกจายงบประมาณสวนนี้ใหกับบริษัท/รานคาเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ โดยผูรับทุน
จัดสงเอกสารการจัดซื้อหลังจากจัดซื้อเสร็จสิ้นแลว ผานสํานักวิจัยและพัฒนา
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3. ไมสนับสนุนใหตั้งงบประมาณในรายการตอไปนี้
- คาบริหารโครงการ
- งบสํารองจาย
- งบเบ็ดเตล็ด
- คาจัดซื้อหนังสือ/ตํารา
- คาใชจายอื่นๆ
- คาจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
- คาใชจายในการตีพิมพผลงานในวารสาร (page charge)
- คา reprint
- คาสมนาคุณนักวิจัย
- งบประมาณสําหรับที่ปรึกษาโครงการ (ยกเวนทุนประเภทพัฒนานักวิจัย สามารถตั้งงบประมาณสําหรับ
ที่ปรึกษาโครงการได)
4. การใช จ า ยงบป ระมาณ ที่ ไ ด รั บ สามารถถั ว เฉลี่ ย ระห ว า งหมวดได ไ ม เ กิ น 20% ของห มวด
ทีต่ องการเพิ่ม
งบประมาณแตละหมวด ควรมีรายละเอียด เหตุผล ความชัดเจน และสอดคลองกับการดําเนินการ
โครงการ เชน
1. คาสัตวทดลอง จะตองระบุวาใชสัตวทดลองกี่ตัว ราคา/ตัว
2. คาสารเคมี ระบุชื่อสารเคมีและราคา
3. คาเบี้ยเลี้ยง/เดินทางเพื่อดําเนินการวิจัย, เก็บตัวอยาง ระบุจํานวนวัน, คน อัตราที่จาย
จํานวนครั้ง

