
(ส ำเนำ) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ  2556 

---------------------------- 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนโครงกำรวิจัยเป็น
ประจ ำทุกปี นั้น ส ำหรับในปีงบประมำณ 2556 มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดลักษณะของโครงกำรวิจัย เกณฑ์กำรให้         
ควำมสนับสนุน และรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังนี้  
 1. ลักษณะโครงการที่ให้ความสนับสนุน 
  1.1 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และหรือยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือกลุ่มเรื่องที่
ควรวิจัยเร่งด่วนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือนโยบำยรัฐบำล 
รำยละเอียดตำมภำคผนวก 2-4  มีเป้ำหมำยทีช่ัดเจน  
     1.2   โครงกำรที่มีลักษณะต่อไปนี้จะได้รับคะแนนสูงขึ้น  
                         1.2.1 โครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย   
   1.2.2 โครงกำรวิจัยที่เสนอโดยเครือข่ำยวิจัย (DoE, CoE, RC, RU) ที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกมหำวิทยำลัย และหรือคณะ/หน่วยงำน 
   1.2.3 เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษำ (ผลิตบัณฑิตศึกษำอย่ำงน้อยโครงกำรย่อย, เดี่ยว โครงกำร
ละ  1 คน)  
   1.2.4 ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยระหว่ำงวิทยำเขต/เขตกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักวิจัย
ใหม ่ 
   1.2.5 มีลักษณะเป็นชุดโครงกำร 
  1.3 เป้ำหมำยชัดเจน  วัดได้โดยพิจำรณำในประเด็น ดังนี้ 
   1) กำรน ำไปใช้ประโยชน์  เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกโครงกำร สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ท ำ
ให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพชีวิต กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือตอบปัญหำ/แก้ไขปัญหำสังคม 
ชุมชน ประเทศชำติ เป็นต้น 
   2) สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่  เช่น  กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในวำรสำรวิชำกำร  ควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำโครงกำรเพื่อขอทุนขนำดใหญ่ขึ้น เป็นต้น 
 2.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  2.1  เป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรณีผู้ขอทุนเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
และยังไม่ได้รับสัญญาจ้าง 3-5 ปี หรือเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมากกว่า 1 ปี  
คณะ/หน่วยงานจะต้องแนบค ารับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการ  
  2.2  ไม่เป็นผู้ติดค้ำงกำรส่งรำยงำนกำรวิจัย ส ำหรับโครงกำรวิจัยซึ่งสิ้นสุดระยะเวลำท ำกำรวิจัย   
ไปแล้ว ทั้งโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนงบประมำณแผ่นดิน  ทุนวิจัยจำกเงินรำยได้  ทุนวิจัยจำกโครงกำรมหำวิทยำลัย
วิจัยแห่งชำติ หรือทุนอ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยเป็นผู้จัดสรรสนับสนุน 
  2.3  ต้องไม่อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำต่อ  
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 3. งบประมาณและระยะเวลาโครงการ 
   3.1 โครงการใหม่ 
   3.1.1 โครงการชุด   ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี  จะต้องประกอบด้วยโครงกำรวิจัยย่อยตั้งแต่ 2-6 
โครงกำร และต้องมีโครงกำรย่อยอย่ำงน้อย 2 โครงกำรที่ด ำเนินกำรวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุน  สนับสนุน
โครงกำรย่อยละไม่เกิน 400,000 บำท/ปี  มีรำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่ชัดเจน 
   3.1.2 โครงการเดี่ยว สนับสนุนไม่เกิน 400,000 บำท/ปี  ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี  
                 กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ำงต้น ขอให้ชี้แจงเหตุผลโดย
จัดท ำเป็นเอกสำรแนบมำพร้อมข้อเสนอโครงกำร  เพ่ือมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำ   
  3.2 โครงการต่อเนื่อง  ขอให้จัดท ำงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่ได้เสนอไว้แล้ว  หำกประสงค์จะ
ของบประมำณเพ่ิมจำกกรอบเดิม จะต้องมีเนื้องำนเพ่ิมขึ้นพร้อมชี้แจงเหตุผล โดยจัดท ำเป็นเอกสำรแนบมำพร้อม
ข้อเสนอโครงกำร เพ่ือมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำ  
 4. การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 
  4.1 โครงการใหม่    
     4.1.1 จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร จ ำนวน 10 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน  2554 ดังนี้ 
     1) แบบฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 56 
     2) แบบวิจัย 11.1 (แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ)  
อนึ่ง  หำกประสงค์จะแจ้งชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ต้องกำรให้อ่ำนโครงกำร ขอให้ส่งเป็นเอกสำรลับ หรือส่งทำงอีเมล์ถึง 
rachada.m@psu.ac.th หรือ chirawan.l@psu.ac.th   
     3) ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด) 
     4) แบบวิจัย 16 
     5) ค ำชี้แจงกรณเีสนอของบประมำณเกนิ 400,000 บำท/ปี 
     6) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติให้ด ำเนินกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง, หนังสือ
รับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม      
     ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารตั้งแต่ 1-6 เป็นชุดเดียวกันตามล าดับ และเอกสาร
จัดพิมพ์โดยใช้กระดาษ 2 หน้า โครงการที่ส่งเอกสารไม่ครบ ภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้น  คณะกรรมการฯขอ
ปฏิเสธที่จะน าโครงการวิจัยเข้าพิจารณาในการจัดสรรทุนสนับสนุน 
   4.1.2 กรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบบริหำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(PRPM)  มีข้ันตอนด ำเนินกำร 2 รอบ คือ 
     1) รอบแรก กรอกข้อมูลโดยไม่ต้องแนบไฟล์ ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 20 
มิถุนายน 2554 
     2) รอบสอง กรอกข้อมูลโครงกำรหลังจำกได้ปรับปรุงโครงกำรตำมที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้ว พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่มีลำยเซ็นของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมเอกสำรอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้องรวมเป็น 1 ไฟล์  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 กันยายน  2554 
  4.2 โครงการต่อเนื่อง 
   ผู้เสนอโครงกำรต้องด ำเนินกำรตำมข้อ 4.2.1 -  4.2.4 ดังนี้ 
       4.2.1 จัดส่งโครงกำรวิจัยเป็นเอกสำร จ ำนวน 3 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายในวันที่ 23 
กันยายน  2554  ดังนี้ 
     1) แบบฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 56 
        2) ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด)  
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     3) แบบวิจัย 16 
     4) ค ำชี้แจงกรณีเสนอของบประมำณเกิน 400,000 บำท/ปี   
     5) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติให้ด ำเนินกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง, หนังสือ
รับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม 
     6) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  ตำมแบบ ต-1ช/ด  
     ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารตั้งแต่ 1-5 เป็นชุดเดียวกันตามล าดับ และเอกสาร
จัดพิมพ์โดยใช้กระดาษ 2 หน้า  
   4 . 2 . 2   ก ร อ ก / แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล โ ค ร ง ก ำ ร วิ จั ย ใ น ร ะ บ บ บ ริ ห ำ ร ง ำ น วิ จั ย ข อ ง
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (PRPM) ในทุกขั้นตอนตำมที่ก ำหนดไว้ในระบบ  เพ่ือมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำร
พิจำรณำจัดสรรทุนต่อเนื่อง  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  23 กันยายน  2554 
   4.2.3  กรอกข้อมูลโครงกำรวิจัย และผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยในปีที่ผ่ำนมำในระบบ
บริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRPM-Ongoing monitoring) ในทุกขั้นตอนตำมที่ก ำหนดไว้ในระบบ เพ่ือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนต่อเนื่อง 
   4.2.4   ส ำหรับโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมำณ 2555 เป็นปีแรก  ขอให้จัดส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำรอบ 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 เพ่ือ
มหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนต่อเนื่อง    
  4.3 ให้เสนอผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัดของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย/ผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำร และ
จะต้องมีค ำอนุมัติให้เข้ำร่วมโครงกำรจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงกำรวิจัยทุกคน ยกเว้นเป็นโครงกำรที่
เสนอโดยเครือข่ำยวิจัยและไม่ผ่ำนคณะ/หน่วยงำน ขอให้ส ำเนำแจ้งคณะ/หน่วยงำนด้วย 
  4.4 ต้องมีลำยมือชื่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัยทุกคน 
  4.5 ผู้เสนอโครงกำรมีสิทธิ์เสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุนจำกงบประมำณแผ่นดินในฐำนะผอ.ชุด
โครงกำรได้ปีละ 1 โครงกำร และในฐำนะหัวหน้ำโครงกำรย่อยหรือโครงกำรเดี่ยวอีกปีละ 1 โครงกำร และมีสิทธิ
รับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยในช่วงเวลำเดียวกันได้แหล่งทุนละไม่เกิน 2 โครงกำร  (ทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดิน  
เงินรำยไดม้หำวิทยำลัย และโครงกำรมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ) 
  4.6 โครงกำรวิจัยที่มีนักวิจัยชำวต่ำงประเทศเป็นหัวหน้ำโครงกำร ต้องมีบุคลำกรประจ ำของ
มหำวิทยำลัยเป็นผู้ร่วมโครงกำร 
 5. การจัดสรรทุนสนับสนุน 
  มหำวิทยำลัยใช้หลักเกณฑ์กำรจัดสรรทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัยตำมรำยละเอียดในเอกสำรแนบ
หมำยเลข 2  
 6. การรับทุน   

 ผู้รับทุนต้องท ำสัญญำรับทุนกับมหำวิทยำลัยหรือผู้ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย  และกรณีที่
โครงกำรวิจัยมีนักศึกษำบัณฑิตศึกษำเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงกำร   นักศึกษำจะต้องลงนำมในสัญญำรับทุนกับ
มหำวิทยำลัยในฐำนะผู้รับทุนด้วย 

7. การรายงานผลการวิจัย   ผู้รับทุนจะต้องน ำเสนอผลงำนและจัดส่งรำยงำนกำรวิจัย  ดังต่อไปนี้ 
         7.1   จัดส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัยต่อคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัดทุก 6 เดือนนับจำกวัน

ท ำสัญญำ ตำมแบบ ต-1ช/ด  
  7.2 จัดส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
   7.2.1 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ จ ำนวน 7 ชุด  
   7.2.2 แผ่นบันทึกข้อมูล โดยไฟล์เป็นเอกสำร PDF ที่เหมือนต้นฉบับ  จ ำนวน 1 แผ่น 
   7.2.3 ใบอนุญำตเผยแพร่ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 ฉบับ 



 4 

  7.3 ผลงำนวิจัยลักษณะอ่ืน ๆ  อย่างใดอย่างหนึ่ง จ ำนวน 7 ชุด ดังนี้ 
   7.3.1  ส ำเนำพิมพ์ (Reprint) หรือ  หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์ผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือ วำรสำรที่ได้รับกำรยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ  ตำมมำตรฐำนหลักสูตร 
   7.3.2  เอกสำรกำรยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
   7.3.3  กำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืน โดยหน่วยงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์มีเอกสำรรับรอง 
  7.4 กรอกข้อมูลในระบบ NRPM-Ongoing monitoring พร้อมแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
  ผู้รับทุนทีด่ าเนินการไม่ครบตามข้อ 7.1-7.4  จะไม่มีสิทธิเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนจนกว่าจะ
ได้ด าเนินการได้ครบถ้วน 
 8. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรบริหำรทุนอุดหนุนกำร
วิจัย พ.ศ.2547   ประกำศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน
และหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553   สัญญำรับทุนและระเบียบ/ประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อำจก ำหนดขึ้นใน
ภำยหน้ำ 
 9. ในกรณีที่มีปัญหำ ข้อสงสัยเกี่ยวกับประกำศนี้ มหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจตีควำม วินิจฉัยสั่งกำร
และให้ถือเป็นที่สุด 
 10. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ และผลประโยชน์อ่ืนใดที่
เกิดจำกผลกำรค้นคว้ำวิจัยโดยใช้เงินทุนวิจัยตำมประกำศฯ นี้  
 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 ประกำศ  ณ  วันที่    9   พฤษภำคม    พ.ศ. 2554 
 
 
 
                                                                      (ลงชื่อ)   ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 
                                                                  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล) 
                 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบัณฑิตศึกษำ 
                                                       ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
  
 
 
 
 
ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
(นำงสำวจิรำวัลย์  เหลียวพัฒนพงศ์)  จิรำวัลย์/พิมพ์ 
นักวิชำกำรศึกษำ ระดับช ำนำญกำร รัชดำ/ร่ำง/ทำน 
 
 
 
 

http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/images/stories/mleft/d2/grant/bud/2555/rule_gov.pdf
http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/images/stories/mleft/d2/grant/bud/2555/rule_gov.pdf
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เอกสารแนบหมายเลข 1 

(แนบท้ำยประกำศทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดิน 2556) 

 

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั 

ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2556 

-------------------------- 

 โครงกำรวิจัยที่ เสนอของบประมำณแผ่นดิน จะต้องจัดท ำรำยละเอียดงบประมำณโครงกำรตำม        
รำยละเอียดในแบบ ว-1 ด หรือ แบบ ว-1 ช  และเพิ่มเติมรำยละเอียด ดังนี้ 
 หมวดค่าจ้าง 
 1. การจ้างผู้ช่วยวิจัย  
  1.1  ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรจ้ำงนักศึกษำ  โดยเฉพำะนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
  1.2  ขอให้ระบุภำระงำนของนักศึกษำที่จ้ำงทุกคน 
  1.3  ให้ผู้วิจัยเสนอรำยละเอียดงำนโดยคิดเป็น man/month หรือ man/day เพื่อมหำวิทยำลัยสำมำรถ
ประเมินควำมเหมำะสมของงบประมำณได้ว่ำควรจะจ้ำงกี่เดือน กี่วัน เป็นต้น 
  1.4  กำรจ้ำงผู้ช่วยวิจัยที่มิใช่นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ สนับสนุนให้จ้ำงเฉพำะผู้ช่วยวิจัยวุฒิไม่สูงกว่ำ
ปริญญำตรี และไม่สนับสนุนให้จ้ำงผู้ช่วยวิจัยที่มิใช่นักศึกษำ รวมถึงไม่สนับสนุนให้จ้ำงธุรกำร/เลขำนุกำรเต็มเวลำในกรณี
ที่จ้ำงบัณฑิตศึกษำแล้ว 
  1.5  อัตรำค่ำจ้ำง  
 1.5.1 กรณีนักศึกษำท ำวิจัยในโครงกำรที่เสนอขอทุนฯ เพื่อวิทยำนิพนธ์ จ้ำงไม่เกินอัตรำตำมวฒุิ
ปริญญำทีน่ักศึกษำได้รบัในอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร เช่น นักศึกษำปริญญำโท จำ้งในอัตรำไม่เกิน 8,340 บำท นักศึกษำ
ปรญิญำเอก จ้ำงในอัตรำไม่เกิน 10,190 บำท  
   1.5.2 นักศึกษำที่ไมไ่ด้ท ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ จ้ำงในอัตรำไม่เกิน 50% ของวุฒิที่ได้รับในอัตรำ
ข้ำรำชกำรดังนี ้
    -  นักศึกษำปริญญำโท  อัตรำคำ่จ้ำงไม่เกิน 4,167 บำท 
    -  นักศึกษำปริญญำตรี  อัตรำค่ำจ้ำงวันละไม่เกิน 200 บำท 
   1.5.3 ค่ำจ้ำงผู้ช่วยวจิัยอื่น ๆ อัตรำรำยเดือน อัตรำรำยวัน 
    -  วุฒิ ป.ตร ี      8,340  362 
    -  วุฒิ ปวส.  7,460  324 
    -  วุฒิ ปวท.,ปกศ.สูง  6,800  295 
    -  วุฒิ ปวช.  6,050  263 
   1.5.4 ค่ำจ้ำงคนงำน   5,340               232 
 2. หมวดค่าตอบแทน    สนับสนุนเฉพาะค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้ 
  2.1 อัตรำค่ำตอบแทน   
   2.1.1 วันท ำกำร   เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง  อัตรำชั่วโมงละ 50 บำท   
   2.1.2 วันหยุดรำชกำร   เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง  อัตรำชั่วโมงละ 60 บำท     
  2.2 ให้ตั้งได้ไม่เกิน 5% ของงบประมำณโครงกำร (ไม่รวมงบครุภัณฑ์) 
  2.3 เบิกจ่ำยได้เฉพำะคณะผู้วิจัยและลูกจ้ำงรำยเดือนที่มีค ำสั่งจ้ำง    
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 3.  หมวดค่าใช้สอย 
  3.1  ค่ำจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์  (เป็นค่ำจัดพิมพ์รำยงำน, ค่ำถ่ำยส ำเนำ 
รำยงำน,ค่ำเข้ำปก-เย็บเล่ม  รำยงำน) ไม่เกิน 5,000 บำท 
 
  3.2  ค่ำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยคอมพิวเตอร์  สนับสนนุตำมควำมเหมำะสมและไม่เกิน 
5,000 บำท/โครงกำร ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
    1) สนับสนนุโครงกำรที่มีกำรศึกษำวิจัยโดยมีประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง 1,000  
ตัวอย่ำงขึ้นไป (กำรวิจัยเชิงปริมำณ) 
    2) ไม่สนบัสนุนในโครงกำรที่ได้จ้ำงผู้ช่วยวิจัยแล้ว 
    3) ไม่สนบัสนุนโครงกำรที่หัวหน้ำโครงกำรเป็นนักวิจัยใหม่ เนื่องจำกต้องกำรให้นักวิจัย 
ได้มีกำรพัฒนำตนเอง 
  3.3  ค่ำเดินทำงเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำทำงวชิำกำรหรือเพื่อเสนอผลงำนวิจัยสนับสนนุ  
(ค่ำเดินทำง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก) ดังนี้ 
    - หัวหน้ำโครงกำรวิจัย  โครงกำรละไม่เกิน 10,000 บำท 
    - นักศึกษำบัณฑิตศึกษำในโครงกำร  โครงกำรละไม่เกิน 10,000 บำท   
  3.4   ค่ำเบี้ยเลี้ยง เดินทำงและที่พัก ตำมอัตรำที่รำชกำรและมหำวิทยำลัยก ำหนด  
  3.5  กรณีโครงกำรมีผู้ร่วมวิจัยจำกต่ำงวิทยำเขต สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำท ำวิจัย ณ วิทยำ
เขตต้นสังกัดของผอ.ชุดโครงกำร/หัวหน้ำโครงกำร   
  3.6 อัตรำค่ำวิ เครำะห์สำรต่ ำงๆ กำรวิ เครำะห์สำรต่ำ งๆ ให้ ใช้บริกำรจำกศูนย์ เครื่องมือ        
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ยกเว้นงำนที่ศูนย์ฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
 4. ค่าวัสดุส านักงาน และค่าสาธารณูปโภค  สนบัสนนุตำมควำมเหมำะสมไม่เกิน 5,000 บำท/ป ี
 5. งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์   ไม่สนับสนุน  ยกเว้น กรณีที่มีควำมจ ำเป็นสำมำรถตั้งได้ โดยขอให้ชี้แจง
เหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรตั้งครุภัณฑ์ดังกล่ำว  กรณีไม่ชี้แจงเหตุผลประกอบมหำวิทยำลัยจะไม่จัดสรรเงินสนับสนุนและ
งบประมำณค่ำครุภัณฑ์ไม่สูงกว่ำร้อยละ 25 ของงบประมำณทั้งโครงกำร และเมื่อได้รับอนุมัติทุน กำรจัดซื้อ ตรวจรับ
ลงทะเบียน และอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยงบประมำณแผ่นดินอื่น ๆ 
 6. ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในรายการต่อไปนี้  
  หมวดค่ำบริหำรโครงกำร งบส ำรองจ่ำย, งบเบ็ดเตล็ด, ค่ำจัดซื้อหนังสือ/ต ำรำ, ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ, ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรตีพิมพ์   ผลงำนในวำรสำร (page charge), ค่ำ reprint,  งบที่ปรึกษำโครงกำร, ค่ำสมนำคุณนักวิจัย 
   7. .   กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับ สำมำรถถัวเฉลี่ยระหว่ำงหมวดได้ไม่เกิน 20% ของหมวดที่ต้องกำรเพิ่ม 
 
 
 
  
 
 

งบประมำณแต่ละหมวด ควรมี ร ำยละ เอี ยด  เหตุ ผล  ควำม ชัด เจน และสอดคล้องกับกำรด ำ เนินกำร  
โครงกำร เช่น 1. ค่ำสัตว์ทดลอง จะต้องระบุว่ำใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว  รำคำ/ตัว 
   2. ค่ำสำรเคมี  ระบุช่ือสำรเคมีและรำคำ 
   3. ค่ำเบี้ยเลี้ยง/เดินทำง ในกำรด ำเนินกำรวิจัย ระบุจ ำนวนวัน, คน  อัตรำที่จ่ำย  จ ำนวนครั้ง 
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 เอกสารแนบหมายเลข 2 

 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

 ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

การจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
จัดสรรทุน  ดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนโครงกำรวิจัยที่ วช.แจ้งผลกำรพิจำรณำ ว่ำ ”สนับสนุน” 
2. จัดสรรตำมล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรตำมที่ได้แจ้งไปยัง วช.(ในขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรไปยัง 

วช.) 
3. มหำวิทยำลัยจะแจ้งอนุมัติงบประมำณสนับสนุนโครงกำรวิจัยหลังจำกได้อนุมัติกรอบวงเงินจำก

ส ำนักงบประมำณแล้ว (คำดว่ำประมำณเดือนมิถุนำยน)  ดังนั้นผู้เสนอโครงกำรวิจัยขอรับทุนควรจะด ำเนินกำร
วิจัยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยอนุมัติงบประมำณสนับสนุนโครงกำรแล้ว  เนื่องจำกบำงโครงกำรอำจจะไม่ได้รับ
งบประมำณสนับสนุนกรณีท่ีมหำวิทยำลัยได้รับงบประมำณต่ ำกว่ำที่เสนอขอ 

4. ไม่จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยที่ติดค้ำงกำรส่งผลงำนกำรวิจัยตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในประกำศทุน 
5. ไม่สนับสนุนผู้ที่มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยอยู่ในมือแล้วตั้งแต่ 2 โครงกำรขึ้นไป 

(รวมโครงกำรที่ขอขยำยเวลำ) 
6. จัดสรรสนับสนุนคนละ 1 โครงกำรในฐำนะผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำร  และอีก 1 โครงกำรในฐำนะ

หัวหน้ำโครงกำรเดี่ยว/ย่อย โดยจัดสรรให้โครงกำรต่อเนื่องก่อน  
7. กำรสนับสนุนโครงกำรต่อเนื่อง  จะพิจำรณำจำกเอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำที่ผู้วิจัยจัดส่งถึง

มหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้  
8. ส ำหรับโครงกำรที่มีนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ ขอให้หัวหน้ำโครงกำรแจ้ง

ชื่อนักศึกษำ   ถึงมหำวิทยำลัยภำยในเดือนมิถุนำยน 2555 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนสนับสนุน 
9. นักวิจัยที่ก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณที่ได้รับทุน   หำกได้รับทุนสนับสนุนจะต้อง

จัดส่งผลงำนวิจัยตำมที่ได้ก ำหนดในประกำศฯทุน ภำยใน  9 เดือน   หลังเริ่มปีงบประมำณ (ประมำณเดือน
มิถุนำยน) 

10. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศฯฉบับนี้   และจัดสรรตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะท ำงำนฯ  /ผู้ทรงคุณวุฒิ  /วช.  

11. เกณฑ์อ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยอำจจะก ำหนดเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจำกเกณฑ์ที่ได้ประกำศไว้แล้ว 
โดยพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

 
 

 
 
 


