
(ส ำเนำ) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ  2558 

---------------------------- 
 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนโครงกำรวิจัยเป็น
ประจ ำทุกปี นั้น ส ำหรับในปีงบประมำณ 2558 มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดลักษณะของโครงกำรวิจัย เกณฑ์กำรให้
ควำมสนับสนุน และรำยละเอียดต่ำง ๆ รวมทั้งที่แนบท้ำยประกำศ ดังนี้  
 1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 11   (พ.ศ. 2555 – 2559) และหรือยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือกลุ่มเรื่องที่
ควรวิจัยเร่งด่วนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือนโยบำยรัฐบำล 
รำยละเอียดตำมภำคผนวก 2-4 และหรือยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยจะสนับสนุน
โครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัยประมำณร้อยละ 80 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  
     1.2 โครงกำรที่มีลักษณะต่อไปนี้จะได้รับคะแนนสูงขึ้น  
                      1.2.1 โครงกำรวิจัยที่เสนอโดยเครือข่ำยวิจัย (DoE, CoE, RC, RU) ที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกมหำวิทยำลัย และหรือคณะ/หน่วยงำน 
   1.2.2 เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษำ 
   1.2.3 ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยระหว่ำงวิทยำเขต/เขตกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักวิจัย
ใหม่  
   1.2.4 มีลักษณะเป็นชุดโครงกำร ที่ด ำเนินกำรตำม roadmap ของยุทธศำสตร์วิจัย
มหำวิทยำลัย 
  1.3 เป้ำหมำยชัดเจน  วัดได้โดยพิจำรณำในประเด็น ดังนี้ 
   1) กำรน ำไปใช้ประโยชน์  เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกโครงกำร สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ท ำ
ให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพชีวิต กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือตอบปัญหำ/แก้ไขปัญหำสังคม 
ชุมชน ประเทศชำติ เชิงวิชำกำร เชิงพ้ืนที่ เป็นต้น 
   2) สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่  เช่น  กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในวำรสำรวิชำกำร  ควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำโครงกำรเพื่อขอทุนขนำดใหญ่ขึ้น เป็นต้น 
 2.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  2.1  เป็นอำจำรย์ ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนสังกัดมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
    กรณผีู้ขอทุนเป็นพนักงำน และระยะเวลำของสัญญำจ้ำงไม่ครอบคลุมระยะเวลำของ
โครงกำรวิจัย ขอให้คณะ/หน่วยงำนแนบเอกสำรรับรองกำรติดตำมผลงำนมำพร้อมข้อเสนอโครงกำรวิจัยด้วย 
  2.2  ไม่เป็นผู้ติดค้ำงกำรส่งรำยงำนวิจัยและผลงำนวิจัยส ำหรับโครงกำรวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลำ
ด ำเนินกำรวิจัยแล้ว ทั้งโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนงบประมำณแผ่นดิน  ทุนวิจัยจำกเงินรำยได้  ทุนวิจัยจำกโครงกำร
มหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ หรือทุนอ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยเป็นผู้จัดสรรสนับสนุน 
  2.3  ไม่อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำต่อ/ลำฝึกอบรม หรืออ่ืน ๆ ที่มีระยะเวลำ 6 เดือนขึ้นไป 
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3. การจัดสรรทุนสนับสนุน 
  มหำวิทยำลัยจะสนับสนุนโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัย ประมำณ
ร้อยละ 80  ของงบประมำณที่ได้รับ  ส่วนงบที่เหลือจะจัดสรรส ำหรับโครงกำรวิจัยที่นักวิจัยก ำหนดโจทย์เอง  ตำม
หลักเกณฑใ์นเอกสำรแนบหมำยเลข 3  
  4. การรับทุน   

 ผู้รับทุนต้องท ำสัญญำรับทุนกับมหำวิทยำลัยหรือผู้ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย  และกรณีที่
โครงกำรวิจัยมีนักศึกษำบัณฑิตศึกษำเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงกำร   นักศึกษำจะต้องลงนำมในสัญญำรับทุนกับ
มหำวิทยำลัยในฐำนะผู้รับทุนด้วย 
 5. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรบริหำรทุนอุดหนุนกำร
วิจัย พ.ศ.2547   ประกำศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน
และหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553   สัญญำรับทุนและระเบียบ/ประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อำจก ำหนดขึ้นใน
ภำยหน้ำ 
 6. ในกรณีที่มีปัญหำ ข้อสงสัยเกี่ยวกับประกำศนี้ มหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจตีควำม วินิจฉัยสั่งกำร
และให้ถือเป็นที่สุด 
 7. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ และผลประโยชน์อ่ืนใดที่
เกิดจำกผลกำรค้นคว้ำวิจัยโดยใช้เงินทุนวิจัยตำมประกำศฯ นี้  
 
 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 
 ประกำศ  ณ  วันที่           เมษำยน  พ.ศ. 2556 
 
 
 
                                                                      (ลงชื่อ)  พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
                                                                  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล) 

                                                รองอธิกำรบดีฝ่ำยระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษำ                                                                                     
                                                ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำเนำถูกต้อง 
 
(นำงสำวจิรำวัลย์  เหลียวพัฒนพงศ์)  จิรำวัลย์/พิมพ์ 
นักวิชำกำรศึกษำช 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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รายละเอียดทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2558  แนบท้ายประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2558 
 

เอกสำรแนบหมำยเลข 1 
 
1. งบประมาณและระยะเวลาโครงการ 

   1.1   โครงการใหม่ 
     1.1.1 โครงการเดี่ยว/ย่อย   มูลค่าทุน มี 2 แบบ ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี/โครงกำร ดังนี้ 
          แบบที่ 1  โครงกำรละไม่เกิน 200,000 บำท/ปี (รวมค่ำบริหำรจัดกำร = 220,000 
      บำท)   
          แบบที่ 2  โครงกำรละไม่เกิน 450,000 บำท/ปี (รวมค่ำบริหำรจัดกำร = 495,000 
      บำท) 
                     กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ำงต้น ขอให้ชี้แจงเหตุผล
โดยจัดท ำเป็นเอกสำรแนบมำพร้อมข้อเสนอโครงกำร  เพื่อมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำ   
   1.1.2 โครงการชุด  สนับสนุนระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี  จะต้องประกอบด้วยโครงกำรวิจัยย่อย
ตั้งแต่ 2-6 โครงกำร และต้องมีโครงกำรย่อยอย่ำงน้อย 2 โครงกำรที่ด ำเนินกำรวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุน  มี
รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่ชัดเจน 
  1.2  โครงการต่อเนื่อง  ขอให้จัดท ำงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่ได้เสนอไว้แล้ว  หำกประสงค์จะ
ของบประมำณเพ่ิมจำกกรอบเดิม จะต้องมีเนื้องำนเพ่ิมขึ้นพร้อมชี้แจงเหตุผล โดยจัดท ำเป็นเอกสำรแนบมำพร้อม
ข้อเสนอโครงกำร เพ่ือมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำ  
 2. การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 
  2.1 โครงการใหม่   ด ำเนินกำร 2 ส่วน คือ จัดส่งเอกสำร และกรอกข้อมูลในระบบ PRPM ดังนี้ 
     2.1.1 จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร จ ำนวน 10 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายในวันที่ 
7 มิถุนายน 2556 ดังนี้ 
     1) แบบฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 58   
     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 16.1_58 
     5) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติให้ด ำเนินกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง หนังสือ
รับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม แบบฟอร์มแจ้งกำรเก็บ จัดหำ หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองฯ (แบบวิจัย 19/
กำรใช้พันธุ์พืช) ฯลฯ 
        ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารตั้งแต่ 1-5 เป็นชุดเดียวกันตามล าดับ และขอให้จัดพิมพ์
เอกสารโดยใช้กระดาษ 2 หน้า โครงการที่ส่งเอกสารไม่ครบ ภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้น  คณะกรรมการฯขอ
ปฏิเสธที่จะน าโครงการวิจัยเข้าพิจารณาในการจัดสรรทุนสนับสนุน 

mailto:rachada.m@psu.ac.th
mailto:chirawan.l@psu.ac.th
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   2.1.2 กรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบบริหำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(PRPM)  มีข้ันตอนด ำเนินกำร 2 รอบ คือ 
     1) รอบแรก กรอกข้อมูลโดยไม่ต้องแนบไฟล์ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 มิถุนายน 
2556 
     2) รอบสอง กรอกข้อมูลโครงกำรหลังจำกได้ปรับปรุงโครงกำรตำมที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะแล้ว พร้อมทั้ง แนบไฟล์เพียง 1 ไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่มีลำยเซ็นต์ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ยกเว้นแบบวิจัย 6)  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 กันยายน 2556 
  2.2 โครงการต่อเนื่อง 
   ผู้เสนอโครงกำรต้องด ำเนินกำรตำมข้อ 2.2.1 -  2.2.3 ดังนี้ 
       2.2.1 จัดส่งโครงกำรวิจัยเป็นเอกสำร จ ำนวน 3 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายในวันที่ 23
กันยายน 2556  ดังนี้ 
        1) ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด)  
        2) แบบวิจัย 16.1_58 
      3) ค ำชี้แจงกรณีเสนอของบประมำณสูงกว่ำที่ได้เสนอไว้แล้ว   
       4) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติให้ด ำเนินกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง หนังสือ
รับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม แบบฟอร์มแจ้งกำรเก็บ จัดหำ หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองฯ (แบบวิจัย 19/
กำรใช้พันธุ์พืช) ฯลฯ     
     5) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  ตำมแบบ ต-1ช/ด  
     ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารตั้งแต่ 1-5 เป็นชุดเดียวกันตามล าดับ และขอให้จัดพิมพ์
เอกสารโดยใช้กระดาษ 2 หน้า  
   2.2.2 กรอก/แก้ไขข้อมูลโครงกำรวิจัย ในระบบบริหำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำ-
นครินทร์ (PRPM) ในทุกขั้นตอนตำมที่ก ำหนดไว้ในระบบ  เพ่ือมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุน
ต่อเนื่อง  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  23 กันยายน 2556 
   2.2.3   ส ำหรับโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมำณ 2557 เป็นปีแรก  ขอให้จัดส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำรอบ 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เพ่ือ
มหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนต่อเนื่อง    
  2.3 ให้เสนอผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัดของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย/ผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำร และ
จะต้องมีค ำอนุมัติให้เข้ำร่วมโครงกำรจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงกำรวิจัยทุกคน  ยกเว้นเป็นโครงกำรที่
เสนอโดยเครือข่ำยวิจัยและไม่ผ่ำนคณะ/หน่วยงำน ขอให้ส ำเนำแจ้งคณะ/หน่วยงำนด้วย 
  2.4 ต้องมีลำยมือชื่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัยทุกคน 
  2.5 ผู้เสนอโครงกำรมีสิทธิ์เสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุนจำกงบประมำณแผ่นดินในฐำนะผอ.ชุด
โครงกำรได้ปีละ 1 โครงกำร และในฐำนะหัวหน้ำโครงกำรย่อยหรือโครงกำรเดี่ยวอีกปีละ 1 โครงกำร และมีสิทธิ
รับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยในช่วงเวลำเดียวกันได้แหล่งทุนละไม่เกิน 2 โครงกำร  (ทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดิน  
เงินรำยได้มหำวิทยำลัย และโครงกำรมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ) 
  2.6 โครงกำรวิจัยที่นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเป็นหัวหน้ำโครงกำร ต้องมีบุคลำกรประจ ำของ
มหำวิทยำลัยเป็นผู้ร่วมโครงกำร 
 3.  การจ่ายเงินทุนสนับสนุน 
 3.1 งบครุภัณฑ์  มหำวิทยำลัยจะเบิกจ่ำยให้กับบริษัท/ร้ำนค้ำเมื่อหนี้ถึงก ำหนดช ำระ โดยจัดส่ง
เอกสำรกำรจัดซื้อหลังจำกจัดซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ผ่ำนส ำนักวิจัยและพัฒนำ 
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 3.2 งบด าเนินการ  คณะจ่ำยเงินให้ผู้รับทุน ดังนี้  
  งวดที่ 1 จ่ำยเป็นจ ำนวน 50% ของงบประมำณที่ได้รับ หลังจำกได้มีกำรลงนำมในสัญญำรับ
ทุน และได้กรอกข้อมูลแผนงำนวิจัยในระบบ NRPM แล้ว 
  งวดที่ 2 จ่ำยเป็นจ ำนวน 40%  ของงบประมำณท่ีได้รับ เมื่อผู้รับทุนส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ และได้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครบตำมขั้นตอนที่ก ำหนดในระบบ NRPM 
แล้ว 
  งวดที่ 3 จ่ำยส่วนที่เหลือ หลังจำกได้ด ำเนินกำรแล้ว ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลรำยงำนฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRPM ครบถ้วนตำมขั้นตอน 
2) Upload file บทคัดย่อ หรือ บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
3) Upload รำยงำนฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะหรือหน่วยงำนแล้ว 
4) จัดส่งผลงำนกำรวิจัยตำมรำยละเอียดในข้อ 4 

4. การรายงานผลการวิจัย   ผู้รับทุนจะต้องน ำเสนอผลงำนและจัดส่งรำยงำนกำรวิจัย  ดังต่อไปนี้ 
         4.1   จัดส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัยต่อคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัดทุก 6 เดือนนับจำกวัน

ท ำสัญญำ ตำมแบบ ต-1ช/ด  
  4.2  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   
   ผู้รับทุนสำมำรถเลือกจัดส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ 2 แบบ โดยรำยงำนแบบใด   
แบบหนึ่งตำมรำยละเอียดในข้อ 4.2.1 หรือ 4.2.2 จ ำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 แผ่น 
ใบอนุญำตเผยแพร่ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 ฉบับ และ upload ไฟล์เอกสำรรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เพียง 1 ไฟล์ใน
ระบบ PRPM (ผู้รับทุนส่ง “ร่ำง” รำยงำนกำรวิจัย ไม่ต้องเย็บเล่ม-เข้ำปก จ ำนวน 4 ชุด ให้ผู้ให้ทุนเพ่ือประเมิน
คุณภำพก่อนจัดท ำรำยงำนฉบับจริง)        
   4.2.1 ชุดโครงการ 

1) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 1  (PSU Grant Report_2013(1.1) และ 
(PSU Grant Report_2013(1.2) หรือ 

2) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2  (PSU Grant Report_2013(2.1) และ 
(PSU Grant Report_2013(2.2) 

 4.2.2 โครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อย 
1) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 1  (PSU Grant Report_2013(1.2) หรือ 
2) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2  (PSU Grant Report_2013(2.2) 

  4.3 ผลงำนวิจัยลักษณะอ่ืน ๆ  จ ำนวน 7 ชุด ตำมที่ commit ไว้ในโครงกำร  ภำยใน 1 ปีหลัง
สิ้นสุดระยะเวลำกำรวิจัยตำมสัญญำรับทุน หรือ ภำยใน 1 ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลำกำรวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ขยำย
จำกมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 

งบประมาณ/ปี  
(สูงสุดไม่เกิน) 

(1) 

งบตลอด
โครงการ  

(2) 

ผลงานที่ส่ง 

งบประมำณไม่เกิน  220,000 
บำท 

220,000 บำท 
 

1)  ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่ สกอ. 
 หรือ สกว.ยอมรับ หรือ วำรสำรวิชำกำร ระดับ
 นำนำชำติที่ไม่ได้อยู่ในฐำน ISI หรือ  Scopus 
 อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
2)  เอกสำรกำรยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น  
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งบประมาณ/ปี 
(สูงสุดไม่เกิน) 

(1) 

งบตลอด
โครงการ 

(2) 

ผลงานที่ส่ง 

งบประมำณไม่เกิน  220,000 
บำท  
(ขอ 2 ปี) 

440,000 บำท  
 

1)  ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่ สกอ. 
 หรือ สกว.ยอมรับ หรือวำรสำรวิชำกำร ระดับ
 นำนำชำติที่ไม่ได้อยู่ ในฐำน  ISI หรือ  Scopus  
 อย่ำงน้อย 2 ชิ้น หรือ 
2) ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ นำนำชำติ
 ฐำน ISI หรือ Scopus อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
3)  เอกสำรกำรยื่นจดอนุสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 2 ชิ้น  
 หรือ 
4)  เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
5)  ผลงำนตีพิมพ์ในข้อ 1) จ ำนวน 1 ชิ้น และ 
 อนุสิทธิบัตร 1 ชิ้น 

งบประมำณไม่เกิน  495,000 
บำท 

495,000 บำท 
 

1) ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
ฐำน ISI หรือ Scopus อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 

2) เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น   
งบประมำณไม่เกิน  495,000 
บำท  
(ขอ 2 ปี) 

990,000 บำท  
 

1) ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
ฐำนข้อมูล ISI หรือ Scopus  อย่ำงน้อย 2 ชิ้น หรือ 

2) เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร  อย่ำงน้อย 2 ชิ้น หรือ 
3) ผลงำนตีพิมพ์ในข้อ 1) จ ำนวน 1 ชิ้น และในข้อ 2) 

จ ำนวน 1 ชิ้น 
หมายเหต ุ   1. งบประมำณท้ังช่องที่ 1 และ 2 รวมค่ำบริหำรจัดกำรงำนวิจัย 10 % แล้ว 
  2. ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ให้ส่งในรูปแบบ reprint   
  3. กรณีเป็นโครงการที่ขอรับทุนงบประมาณไม่เกิน 220,000 บาท เป็นเรื่องที่ 3 ต้อง commit ผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติหรือเอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร (นับโครงการที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยเริ่มนับหนึ่ง
ตั้งแต่โครงการที่เสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2558 นับโครงการที่ 2 เมื่อนักวิจัยขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจ าปี 2557)   
  4.4 กรอกข้อมูลในระบบ NRPM-Ongoing monitoring พร้อมแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
  ผู้รับทุนจัดส่งเอกสารไม่ครบตามข้อ 4  จะไม่มีสิทธิเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนจนกว่าจะได้
ด าเนินการได้ครบถ้วน 
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 เอกสารแนบหมายเลข 2 

 

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย 

ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2558 

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

 1.  หมวดค่าจ้าง 
  การจ้างผู้ช่วยวิจัย  
  1.1  ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรจ้ำงนักศึกษำ  โดยเฉพำะนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และขอให้
ระบุภำระงำนของนักศึกษำที่จ้ำงทุกคน 
  1.2  ให้ผู้วิจัยเสนอรำยละเอียดงำนโดยคิดเป็น man/month หรือ man/day เพ่ือมหำวิทยำลัย
สำมำรถประเมินควำมเหมำะสมของงบประมำณได้ว่ำควรจะจ้ำงก่ีเดือน กี่วัน เป็นต้น 
  1.3  กำรจ้ำงผู้ช่วยวิจัยที่มิใช่นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ สนับสนุนให้จ้ำงเฉพำะผู้ช่วยวิจัยวุฒิไม่สูงกว่ำ
ปริญญำตรี และไม่สนับสนุนให้จ้ำงผู้ช่วยวิจัยที่มิใช่นักศึกษำ รวมถึงไม่สนับสนุนให้จ้ำงธุรกำร/เลขำนุกำรเต็มเวลำ
ในกรณีที่จ้ำงบัณฑิตศึกษำแล้ว 
  1.4  อัตรำค่ำจ้ำง  ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
 2. หมวดค่าตอบแทน     
  2.1 โครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อย   สนับสนุนเฉพำะค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร ให้ตั้งได้ไม่เกิน 5% ของงบประมำณโครงกำร (ไม่รวมงบครุภัณฑ์และค่ำบริหำรโครงกำร) ตำมอัตรำดังนี้ 
   2.1.1  วันท ำกำร   เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง  อัตรำชั่วโมงละ 50 บำท   
   2.1.2  วันหยุดรำชกำร   เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง  อัตรำชั่วโมงละ 60 บำท     
  2.2 โครงการชุด    
   2.2.1  ค่ำตอบแทนผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำร ไม่เกิน 5,000 บำท/ปี/โครงกำรย่อย 
   2.2.2   ค่ำตอบแทนผู้ประสำนงำนโครงกำร ไม่เกิน 10,000 บำท/ปี/ชุดโครงกำร 
  2.3 เบิกจ่ำยได้เฉพำะคณะผู้วิจัยและลูกจ้ำงรำยเดือนที่มีค ำสั่งจ้ำง    
 3.  หมวดค่าใช้สอย 
  3.1  ค่ำจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์  (เป็นค่ำจัดพิมพ์รำยงำน ค่ำถ่ำยส ำเนำ 
รำยงำน ค่ำเข้ำปก-เย็บเล่มรำยงำน) ไม่เกิน 5,000 บำท 
  3.2  ค่ำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยคอมพิวเตอร์  สนับสนุนตำมควำมเหมำะสมและไม่เกิน 
5,000 บำท/โครงกำร ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
    1) สนับสนุนโครงกำรที่มีกำรศึกษำวิจัยโดยมีประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง 1,000  
ตัวอย่ำงขึ้นไป (กำรวิจัยเชิงปริมำณ) 
    2) ไม่สนับสนุนในโครงกำรที่ได้จ้ำงผู้ช่วยวิจัยแล้ว 
    3) ไม่สนับสนุนโครงกำรที่หัวหน้ำโครงกำรเป็นนักวิจัยใหม่ เนื่องจำกต้องกำรให้นักวิจัย 
ได้มีกำรพัฒนำตนเอง 
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  3.3  ค่ำเดินทำงเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำทำงวิชำกำรหรือเพ่ือเสนอผลงำนวิจัยสนับสนุน  
(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 วิทยำเขตต้นสังกัดของผอ.ชุดโครงกำร/หัวหน้ำโครงกำร   
  3.6 อัตรำค่ำวิเครำะห์สำรต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์สำรต่ำง ๆ ให้ใช้บริกำรจำกศูนย์เครื่องมือ        
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ยกเว้นงำนที่ศูนย์ฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
 4. ค่ำวัสดุส ำนักงำนและค่ำสำธำรณูปโภคส ำหรับใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร  สนับสนุนตำม
ควำมเหมำะสมไม่เกิน 5,000 บำท/ปี 
 5. ค่ำบริหำรจัดกำรทุนอุดหนุนกำรวิจัย ในส่วนของมหำวิทยำลัย วิทยำเขต และคณะ/หน่วยงำน 
โครงกำรละ 10% ของงบประมำณรวมทั้งโครงกำร 
 6. งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ไม่สนับสนุน ยกเว้นกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น สำมำรถตั้งได้ไม่เกิน    
ร้อยละ 25 ของงบประมำณท้ังโครงกำร กรณีเป็นชุดโครงกำรสำมำรถตั้งงบประมำณได้ร้อยละ 25 ของ
งบประมำณรวมทั้งชุดโครงกำร โดยขอให้ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรตั้งครุภัณฑ์ดังกล่ำว กรณีไม่ชี้แจง
เหตุผลประกอบ มหำวิทยำลัยจะไม่จัดสรรเงินสนับสนุน และเมื่อได้รับอนุมัติทุน กำรจัดซื้อ ตรวจรับลงทะเบียน 
และอ่ืน ๆ จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยงบประมำณแผ่นดินอื่น ๆ 
   7.   กำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับ สำมำรถถัวเฉลี่ยระหว่ำงหมวดได้ไม่เกิน 20% ของหมวดที่ต้องกำร
เพ่ิม 
 8. ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในรายการต่อไปนี้  
  งบส ำรองจ่ำย งบเบ็ดเตล็ด ค่ำจัดซื้อหนังสือ/ต ำรำ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตีพิมพ์ผลงำน
ในวำรสำร (page charge) ค่ำ reprint  งบที่ปรึกษำโครงกำร ค่ำสมนำคุณนักวิจัย 
 
 
 
  
 
 

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

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

การจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
จัดสรรทุน  ดังต่อไปนี้ 

1.  สนับสนุนโครงกำรวิจัยที่ วช.แจ้งผลกำรพิจำรณำ ว่ำ ”สนับสนุน” 
2. จัดสรรตำมล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรตำมท่ีได้แจ้งไปยัง วช. (ในขัน้ตอนกำรเสนอโครงกำรไปยัง 

วช.) 
3. มหำวิทยำลัยจะแจ้งอนุมัติงบประมำณสนับสนุนโครงกำรวิจัยหลังจำกได้รับอนุมัติกรอบวงเงินจำก

ส ำนักงบประมำณแล้ว (คำดว่ำประมำณเดือนมิถุนำยน)  ดังนั้นผู้เสนอโครงกำรวิจัยขอรับทุนควรจะด ำเนินกำร
วิจัยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยอนุมัติงบประมำณสนับสนุนโครงกำรแล้ว  เนื่องจำกบำงโครงกำรอำจจะไม่ได้รับ
งบประมำณสนับสนุนกรณีที่มหำวิทยำลัยได้รับงบประมำณต่ ำกว่ำที่เสนอขอ 

4. ไม่จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยที่ติดค้ำงกำรส่งผลงำนกำรวิจัยตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในประกำศทุน 
5. ไม่สนับสนุนผู้ที่มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยอยู่ในมือแล้วตั้งแต่ 2 โครงกำรขึ้นไป 

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

หัวหน้ำโครงกำรเดี่ยว/ย่อย กรณีท่ีมีโครงกำรต่อเนื่อง จะจัดสรรให้โครงกำรต่อเนื่องก่อน  
7. กำรสนับสนุนโครงกำรต่อเนื่อง  จะพิจำรณำจำกเอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำที่ผู้วิจัยจัดส่งถึง

มหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในประกำศทุนฯ 
8. ส ำหรับโครงกำรที่มีนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ ขอให้หัวหน้ำโครงกำรแจ้ง

ชื่อนักศึกษำ ถึงมหำวิทยำลัยภำยในเดือนมิถุนำยน 2557 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนสนับสนุน 
9. นักวิจัยที่ก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณที่ได้รับทุน   หำกได้รับทุนสนับสนุนจะต้อง

จัดส่งผลงำนวิจัยตำมที่ได้ก ำหนดในประกำศฯทุน ภำยใน  9 เดือน   หลังเริ่มปีงบประมำณ (ประมำณเดือน
มิถุนำยน) 

10. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดในประกำศฯ ฉบับนี้   และจัดสรรตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะท ำงำนฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ /วช.  

11. สนับสนุนโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัย ประมำณร้อยละ 80 ของ
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  

12. เกณฑ์อ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยอำจจะก ำหนดเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจำกเกณฑ์ที่ได้ประกำศไว้แล้ว 
โดยพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 
 


