
(สําเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ 2560 

---------------------------- 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยเปน
ประจําทุกป นั้น สําหรับในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดกําหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑการให
ความสนับสนุน และรายละเอียดตาง ๆ รวมทั้งท่ีแนบทายประกาศ ดังนี้  
 1. ลักษณะโครงการที่ใหการสนับสนุน 
    1.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12   (พ.ศ. 2560 – 2564) และหรือยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2560-2564) และหรือกลุมเรื่องที่
ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2560-2564) และหรือนโยบายรัฐบาล 
รายละเอียดตามภาคผนวก 2-4 และหรือยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจําป 2560 โดยมหาวิทยาลัยจะ
สนับสนุนโครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยประมาณรอยละ 80 ของงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร  
     1.2 โครงการท่ีมีลักษณะตอไปน้ีจะไดรับคะแนนสูงขึ้น  
                      1.2.1 โครงการวิจัยที่เสนอโดยเครือขายวิจัย (CoE RC RU) ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย และหรือคณะ/หนวยงาน 
   1.2.2 เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
   1.2.3 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยระหวางวิทยาเขต โดยเฉพาะนักวิจัยใหม  
   1.2.4 มีลักษณะเปนชุดโครงการ ท่ีดําเนินการตาม roadmap ของยุทธศาสตรวิจยั
มหาวิทยาลัย 
  1.3 เปาหมายชัดเจน วัดไดโดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
   1.3.1 การนําไปใชประโยชน  เชน มีผลิตภัณฑที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่
ทําใหเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถายทอดเทคโนโลยี มีขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือตอบปญหา/แกไขปญหา
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ เชิงวิชาการ เชิงพ้ืนที่ เปนตน 
   1.3.2 สรางองคความรูใหม  เชน  การตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
ความสามารถในการพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนขนาดใหญขึ้น เปนตน 
 2.  คุณสมบัติของผูขอรับทุน 
  2.1  เปนอาจารย ขาราชการ หรือพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
    กรณีผูขอทุนเปนพนักงาน และระยะเวลาของสัญญาจางไมครอบคลุมระยะเวลาของ
โครงการวิจัย ขอใหคณะ/หนวยงานแนบเอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพรอมขอเสนอโครงการวิจัยดวย 
  2.2 ผูเสนอขอทุนท่ีมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากงบประมาณแผนดิน (รวมเงินโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยแหงชาติ) หรือเงินรายไดมหาวิทยาลัย และระยะเวลาในโครงการสิ้นสุดมาแลว 2 ปงบประมาณข้ึนไป 
จะตองสงผลงานเพ่ือปดโครงการวิจัยดังกลาวกอนรับทุนใหม 
  2.3  ไมเปนผูคางสงรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย หรือผลผลิตของโครงการวิจัย/ทุน ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
  2.4  ไมอยูในระหวางลาศึกษาตอ/ลาฝกอบรม/หรืออ่ืน ๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ยกเวน 
การลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติงานวิจัยสําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับทุนงบประมาณแผนดิน) 
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3. การจัดสรรทุนสนับสนุน 

  มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนโครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัย ประมาณ
รอยละ 80  ของงบประมาณท่ีไดรับ  สวนงบที่เหลือจะจัดสรรสําหรับโครงการวิจัยที่นักวิจัยกําหนดโจทยเอง  ตาม
หลักเกณฑในเอกสารแนบหมายเลข 3  
  4. การรับทุน   

 ผูรับทุนตองทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยหรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 5. ผูรับทุนจะตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบริหารทุนอุดหนุนการ
วิจัย พ.ศ. 2547   ประกาศฯ เร่ือง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2560 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน
และหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553   สัญญารับทุนและระเบียบ/ประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของและที่อาจกําหนดขึ้นใน
ภายหนา 
 6. ในกรณีที่มีปญหา ขอสงสัยเกี่ยวกับประกาศน้ี มหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ
และใหถือเปนที่สุด 
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทรงไวซึ่งสิทธิที่เปนทรัพยสินทางปญญา และผลประโยชนอ่ืนใดที่
เกิดจากผลการคนควาวิจัยโดยใชเงินทุนวิจัยตามประกาศฯ นี้  
 
 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่               เมษายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
                                                                             (ลงชื่อ)  พีระพงศ  ทีฆสกุล 
                                                                     (รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล) 

                                                รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา                                 
                                                ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
สําเนาถูกตอง 
 
(นางสาวจิราวัลย  เหลียวพัฒนพงศ) จิราวัลย/ราง/พิมพ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สุภาพ/ทาน 
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รายละเอียดทุนงบประมาณแผนดินประจําป 2560  แนบทายประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน 2560 

 
เอกสารแนบหมายเลข 1 

 
1. งบประมาณและระยะเวลาโครงการ 

   1.1   โครงการใหม 
     1.1.1 โครงการเดี่ยว/ยอย   มูลคาทุน มี 2 แบบ ระยะเวลาไมเกิน 2 ป/โครงการ ดังนี้ 
          แบบที่ 1  โครงการละไมเกิน 200,000 บาท/ป (รวมคาบริหารจัดการ = 220,000 
      บาท)   
          แบบที่ 2  โครงการละไมเกิน 450,000 บาท/ป (รวมคาบริหารจัดการ = 495,000 
      บาท) 
                     กรณีมีความจําเปนตองใชงบประมาณสูงกวาเกณฑที่กําหนดขางตน ขอใหชี้แจงเหตุผล
โดยจัดทําเปนเอกสารแนบมาพรอมขอเสนอโครงการ  เพื่อมหาวิทยาลัยใชประกอบการพิจารณา   
   1.1.2 โครงการชุด  สนับสนุนระยะเวลาไมเกิน 3 ป  จะตองประกอบดวยโครงการวิจัยยอย
ตั้งแต 2-6 โครงการ และตองมีโครงการยอยอยางนอย 2 โครงการที่ดําเนินการวิจัยในปแรกที่เสนอขอรับทุน      
มีรายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปที่ชัดเจน 
  1.2  โครงการตอเนื่อง  ขอใหจัดทํางบประมาณตามกรอบวงเงินที่ไดเสนอไวแลว  หากประสงคจะ
ของบประมาณเพ่ิมจากกรอบเดิม จะตองมีเนื้องานเพ่ิมขึ้นพรอมชี้แจงเหตุผล โดยจัดทําเปนเอกสารแนบมาพรอม
ขอเสนอโครงการ เพ่ือมหาวิทยาลัยใชประกอบการพิจารณา  
 2. การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 
  2.1 โครงการใหม   ดําเนินการ 2 สวน คือ จัดสงเอกสาร และกรอกขอมูลในระบบ PRPM ดังนี้ 
     2.1.1 จัดสงโครงการวิจัยเปนเอกสาร จํานวน 10 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 
2 มิถุนายน 2558 ดังน้ี 
     1) แบบฟอรม Check list/งบแผนดิน 60   
     2) แบบวิจัย 11.1 (แบบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิฯ)  
อนึ่ง  หากประสงคจะแจงชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ไมตองการใหอานโครงการ ขอใหสงเปนเอกสารลับ หรือสงทางอีเมลถึง 
suparp.n@psu.ac.th หรือ chirawan.l@psu.ac.th     
     3) ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด) 
     4) แบบวิจัย 16.1_60 
     5) เอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน หนังสืออนุมัติใหดําเนินการวิจัยในสัตวทดลอง หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม แบบฟอรมแจงการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองฯ (แบบวิจัย 19/
การใชพันธุพืช) ฯลฯ 
        ท้ังนี้ ขอใหเย็บรวมเอกสารตั้งแต 1-5 เปนชุดเดียวกันตามลําดับ และขอใหจัดพิมพ
เอกสารโดยใชกระดาษ 2 หนา  
โครงการท่ีสงเอกสารไมครบถวนภายในเวลาท่ีกําหนดขางตน  มหาวิทยาลัยขอปฏิเสธท่ีจะนําโครงการวิจัย
เขาพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนและขอสงคืน 
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   2.1.2 กรอกขอมูลโครงการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(PRPM)  มีข้ันตอนดําเนินการ 2 รอบ คือ 
     1) รอบแรก กรอกขอมูล โดยไมตองแนบไฟลโครงการ ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 
มิถุนายน 2558 
     2) รอบสอง กรอกขอมูลโครงการหลังจากไดปรับปรุงโครงการตามที่ผูทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะแลว พรอมท้ังแนบไฟลโครงการท่ีรวมเปน 1 ไฟล ซึ่งประกอบดวยขอเสนอโครงการวิจัยที่มีลายเซ็นต
ของผูที่เกี่ยวของ พรอมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (ยกเวนแบบวิจัย 6) ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 สิงหาคม  2558 
(กรณีไมกรอกขอมูลในระบบ PRPM จะถือวาไมไดเสนอโครงการขอรับทุน) 
  2.2 โครงการตอเนื่อง 
   ผูเสนอโครงการตองดําเนินการตามขอ 2.2.1 -  2.2.3 ดังนี้ 
       2.2.1 จัดสงโครงการวิจัยเปนเอกสาร จํานวน 3 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 7
กันยายน 2558  ดังน้ี 
        1) ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด)  
        2) แบบวิจัย 16.1_60 
      3) คําชี้แจงกรณีเสนอของบประมาณสูงกวาที่ไดเสนอไวแลว   
       4) เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสืออนุมัติใหดําเนินการวิจัยในสัตวทดลอง หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม แบบฟอรมแจงการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองฯ (แบบวิจัย 19/
การใชพันธุพืช) ฯลฯ     
     5) รายงานความกาวหนา  ตามแบบ ต-1ช/ด  
     ทั้งนี้ ขอใหเย็บรวมเอกสารตั้งแต 1-5 เปนชดุเดียวกันตามลําดับ และขอใหจัดพิมพ
เอกสารโดยใชกระดาษ 2 หนา  
   2.2.2 กรอก/แกไขขอมูลโครงการวิจัย ในระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร (PRPM) ในทุกข้ันตอนตามท่ีกําหนดไวในระบบใหตรงกับเอกสารโครงการ เพ่ือมหาวิทยาลัยใช
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนตอเนื่อง ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 กันยายน 2558 (กรณีไมกรอก/แกไขขอมูลใน
ระบบ PRPM จะถือวาไมไดเสนอโครงการขอรับทุน) 
   2.2.3   สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2559 เปนปแรก  ขอใหจัดสงรายงาน
ความกาวหนารอบ 6 เดือน จํานวน 1 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 เพ่ือ
มหาวิทยาลัยใชประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนตอเนื่อง    
  2.3 ใหเสนอผานหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการชุดโครงการ และ
จะตองมีคําอนุมัติใหเขารวมโครงการจากหนวยงานตนสังกัดของผูรวมโครงการวิจัยทุกคน ยกเวนเปนโครงการท่ี
เสนอโดยเครือขายวิจัยและไมผานคณะ/หนวยงาน ขอใหสําเนาแจงคณะ/หนวยงานดวย 
  2.4 ตองมีลายมือชื่อผูเกี่ยวของกับโครงการวิจัยทุกคน 
  2.5 ผูเสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนจากงบประมาณแผนดินในฐานะผอ.ชุด
โครงการไดปละ 1 โครงการ และในฐานะหัวหนาโครงการยอยหรือโครงการเด่ียวอีกปละ 1 โครงการ และมีสิทธิ
รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยในชวงเวลาเดียวกันไดแหลงทุนละไมเกิน 2 โครงการ  (ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน  
เงินรายไดมหาวิทยาลัย และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ) 
  2.6 โครงการวิจัยที่นักวิจัยชาวตางประเทศเปนหัวหนาโครงการ ตองมีบุคลากรประจําของ
มหาวิทยาลัยเปนผูรวมโครงการ 
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 3.  การจายเงินทุนสนับสนุน 
 3.1 งบครุภัณฑ  มหาวิทยาลัยจะเบิกจายใหกับบริษัท/รานคาเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ โดยจัดสง
เอกสารการจัดซื้อหลังจากจัดซื้อเสร็จสิ้นแลว ผานสํานักวิจัยและพัฒนา 
 3.2 งบดําเนินการ  คณะจายเงินใหผูรับทุน ดังนี้  
  งวดที่ 1 จายเปนจํานวน 50% ของงบประมาณที่ไดรับ หลังจากไดมีการลงนามในสัญญารับ
ทุน และไดกรอกขอมูลแผนงานวิจัยในระบบ PRPM แลว 
  งวดที่ 2 จายเปนจํานวน 40%  ของงบประมาณท่ีไดรับ เมื่อผูรับทุนสงรายงาน
ความกาวหนา และไดดําเนินการกรอกขอมูลรายงานความกาวหนาครบตามข้ันตอนท่ีกําหนดในระบบ PRPM แลว 
  งวดที่ 3 จายสวนที่เหลือ หลังจากไดดําเนินการแลว ดังนี้ 

1) กรอกขอมูลรายงานฉบับสมบูรณในระบบ PRPM ครบถวนตามข้ันตอน 
2) อัพโหลดไฟลบทคัดยอ หรือ บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
3) อัพโหลดไฟลรายงานฉบับสมบูรณที่ผานการเห็นชอบจากคณะหรือหนวยงาน

แลว 
4) จัดสงผลงานการวิจัยตามรายละเอียดในขอ 4 

4. การรายงานผลการวิจัย   ผูรับทุนจะตองนําเสนอผลงาน จัดสงรายงานผลการวิจัย ผลงานอ่ืน ๆ และ
ดําเนินการในระบบ PRPM/HR-MIS ดังน้ี 

         4.1   รายงานความกาวหนาของการวิจัยตอคณะ/หนวยงานตนสังกัดทุก 6 เดือนนับจากวันทํา
สัญญา ตามแบบ ต-1ช/ด และอัพโหลดไฟลเอกสารในระบบ PRPM เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจายเงินงวด
ตอไป 
  4.2  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และอัพโหลดไฟลเอกสารในระบบ PRPM เพ่ือปดโครงการ  
 4.2.1 เลือกจัดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบใดแบบหนึ่ง ตามรายละเอียดขอ (1) หรือ 
(2) จํานวน 6 ชุด พรอม แผนบันทึกขอมูลจํานวน 1 แผน (จัดทําเปนไฟลสกุล pdf 1 ไฟล) ใบอนุญาตเผยแพร
ผลงานวิจัย และแบบฟอรมเพ่ือประกอบการพิจารณาศักยภาพในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย 
ม.อ. อยางละจํานวน 1 ฉบับ  (ท้ังน้ี ขอใหจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ “ฉบับราง” ไมตองเย็บเลม-เขาปก จํานวน 
4 ชุด ใหคณะ/หนวยงานเจาของโครงการ พิจารณาใหความเห็นชอบกอนจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ) 

(1)    ชุดโครงการวิจัย (รวมโครงการวิจัยยอย) 
1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบที่ 1 

-  รายงานโครงการชุด (PSU Grant Report_2013(1.1)  
-  รายงานโครงการวิจัยยอย (PSU Grant Report_2013(1.2)  
หรือ 

2) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบที่ 2   
-  รายงานโครงการชุด (PSU Grant Report_2013(2.1)  
-   รายงานโครงการวิจัยยอย (PSU Grant Report_2013(2.2) 

(2)    โครงการวิจัยเดี่ยว 
1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบที่ 1  (PSU Grant Report_2013(1.2) หรือ 
2) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบที่ 2  (PSU Grant Report_2013(2.2) 

   ท้ังนี้ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบท่ี 2 เปนรายงานในรูปแบบการรวบรวมบทความที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการแลว หรือ บทความท่ีไดรับการตอบรับเพื่อตีพิมพ และ นิพนธตนฉบับที่พรอมสงไปตีพิมพ 
(กรณีที่นักวิจัยเกรงวาจะถูกลอกเลียนแบบผลงาน ขอใหจัดสงเปนนิพนธตนฉบับที่ไดสงตีพิมพแลว) และ ผลงาน



 � 
ในลักษณะอ่ืน ๆ โดยผูรับทุนตองสรุปใหเห็นความเชื่อมโยงของผลงานท้ังหมดที่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงคของ
โครงการวิจัย 
   4.2.2  อัพโหลดไฟล “ราง” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเมื่อจัดสงรายงานฉบับรางที่คณะ/
หนวยงานเจาของโครงการ  และ อัพโหลดไฟลรายงานฉบับสมบูรณเมื่อจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ ในระบบ 
PRPM  (จัดทําเปนไฟลสกุล pdf 1 ไฟล) 

 4.3 จัดสงผลงานวิจัยลักษณะอ่ืน ๆ อยางใดอยางหนึ่ง  และอัพโหลดไฟลเอกสารในระบบ    
HR-MIS เพ่ือปดโครงการอยางสมบูรณ  ภายใน 1 ปหลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยตามสัญญารับทุน หรือ ภายใน 1 
ปหลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหขยายจากมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด (กรณีเลือกสงรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณแบบท่ี 1 หรือ ผลงานวิจัยตามขอ 4.3 ยังไมรวมอยูในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบที่ 2) 
ดังนี้ 

งบประมาณ/ป  
(สูงสุดไมเกิน) 

(1) 

งบตลอด
โครงการ  

(2) 

ผลงานที่สง 

งบประมาณไมเกิน  220,000 
บาท 

220,000 บาท 
 

1)  ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. 
 หรือ สกว. ยอมรับ หรือ วารสารวิชาการ
 ระดับนานาชาติที่ไมไดอยูในฐาน ISI  หรือ 
    Scopus อยางนอย 1 ชิ้น หรือ 
2)  เอกสารการย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร อยางนอย 1 ชิ้น  

งบประมาณไมเกิน  220,000 
บาท  
(ขอ 2 ป) 

440,000 บาท  
 

1)  ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. 
 หรือ สกว. ยอมรับ หรือ วารสารวิชาการ
 ระดับนานาชาติที่ไมไดอยูในฐาน  ISI หรือ 
 Scopus อยางนอย 2 ชิ้น หรือ 
2) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ
 ฐาน ISI หรือ Scopus อยางนอย 1 ชิ้น หรือ 
3)  เอกสารการยื่นจดอนุสิทธิบัตร อยางนอย 2 ชิ้น  
 หรือ 
4)  เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร อยางนอย 1 ชิ้น หรือ 
5)  ผลงานตีพิมพในขอ 1) จํานวน 1 ชิ้น และ 
 อนุสิทธิบัตร 1 ชิ้น 

งบประมาณไมเกิน  495,000 
บาท 

495,000 บาท 
 

1) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐาน ISI หรือ Scopus อยางนอย 1 ชิ้น หรือ 

2) เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร อยางนอย 1 ชิ้น   
งบประมาณไมเกิน  495,000 
บาท  
(ขอ 2 ป) 

990,000 บาท  
 

1) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐานขอมูล ISI หรือ Scopus  อยางนอย 2 ชิ้น หรือ 

2) เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร  อยางนอย 2 ชิ้น หรือ 
3) ผลงานตีพิมพในขอ 1) จํานวน 1 ชิ้น และในขอ 2) 

จํานวน 1 ชิ้น 
หมายเหตุ    1. งบประมาณท้ังชองที่ 1 และ 2 รวมคาบริหารจัดการงานวิจัย 10 % แลว 
  2. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ ใหสงในรูปแบบ reprint   
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  3. กรณีเปนโครงการที่ขอรับทุนงบประมาณไมเกิน 220,000 บาท เปนเรื่องที่ 3 ตองสงผลงานตีพิมพในระดับ
นานาชาติหรือเอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร (โดยเริ่มนับหนึ่งตั้งแตโครงการทีไ่ดรับทุนงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2558)   
  4.4 กรอกขอมูลประเมินผลการวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ ในระบบ NRPM-Ongoing monitoring 
พรอมแนบไฟลที่เกี่ยวของ 
  ผูรับทุนจัดสงเอกสารไมครบตามขอ 4  จะไมมีสิทธิเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนจนกวาจะได
ดําเนินการไดครบถวน 
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 เอกสารแนบหมายเลข 2 
การตั้งงบประมาณคาใชจายและอัตราคาใชจายโครงการวิจัย 

ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 2560 
-------------------------- 

 1.  หมวดคาจาง 
  การจางผูชวยวิจัย  
  1.1  ควรใหความสําคัญกับการจางนักศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขอให
ระบุภาระงานของนักศึกษาท่ีจางทุกคน 
  1.2  ใหผูวิจัยเสนอรายละเอียดงานโดยคิดเปน man/month หรือ man/day เพ่ือมหาวิทยาลัย
สามารถประเมินความเหมาะสมของงบประมาณไดวาควรจะจางก่ีเดือน กี่วัน เปนตน 
  1.3  การจางผูชวยวิจัยที่มิใชนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สนับสนุนใหจางเฉพาะผูชวยวิจัยวุฒิไมสูงกวา
ปริญญาตรี และไมสนับสนุนใหจางผูชวยวิจัยที่มิใชนักศึกษา รวมถึงไมสนับสนุนใหจางธุรการ/เลขานุการเต็มเวลา
ในกรณีที่จางบัณฑิตศึกษาแลว 

1.4  อัตราคาจาง   
1. ผูชวยวิจัยท่ีเปนนักศกึษา  อัตราคาจาง ดังนี ้

1.1 นักศึกษาทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธในโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน 
 1.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ไมเกินเดือนละ 10,000 บาท 
 1.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท    ไมเกินเดือนละ   8,000 บาท 
1.2 นักศึกษาที่ไมไดทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธในโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน 
 1.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท   ไมเกินเดือนละ   4,570 บาท 
 1.2.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ไมเกินวันละ 200 บาท  (ปฏิบัติงานเต็มวัน 
      ไมนอยกวา 7 ช่ัวโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก) 

2. ผูชวยวิจัยท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา  
2.1 อัตราคาจาง ดังนี ้
 2.1.1 วุฒิปริญญาตร ี   ไมเกินเดือนละ  13,300 บาท 
 2.1.2 วุฒิ ปวส. ไมเกินเดือนละ  10,200 บาท 
 2.1.3 วุฒิ ปวท. ไมเกินเดือนละ    9,540 บาท 
 2.1.4 วุฒิ ปวช. ไมเกินเดือนละ    8,300 บาท 
 2.1.5 คนงาน ใหเปนไปตามอัตราคาจางข้ันต่ํา 
2.2 ไมสนับสนุนการจางผูชวยวิจัยท่ีคณุวุฒิสูงกวาปรญิญาตร ี

 2. หมวดคาตอบแทน     
  2.1 โครงการเดี่ยวหรือโครงการยอย   สนับสนุนเฉพาะคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหตั้งไดไมเกิน 5% ของงบประมาณโครงการ (ไมรวมงบครุภัณฑและคาบริหารโครงการ) ตามอัตราดังนี้ 
   2.1.1  วันทําการ   เบิกไดไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง  อัตราช่ัวโมงละ 50 บาท   
   2.1.2  วันหยุดราชการ   เบิกไดไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง  อัตราช่ัวโมงละ 60 บาท     
  2.2 โครงการชุด    
   2.2.1  คาตอบแทนผูอํานวยการชุดโครงการ ไมเกิน 5,000 บาท/ป/โครงการยอย 
   2.2.2   คาตอบแทนผูประสานงานโครงการ ไมเกิน 10,000 บาท/ป/ชุดโครงการ 
  2.3 เบิกจายไดเฉพาะคณะผูวิจัยและลูกจางรายเดือนที่มีคําส่ังจาง    



 	 
 3.  หมวดคาใชสอย 
  3.1  คาจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  (เปนคาจัดพิมพรายงาน คาถายสําเนา 
รายงาน คาเขาปก-เย็บเลมรายงาน) ไมเกิน 5,000 บาท 
  3.2  คาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร  สนับสนุนตามความเหมาะสมและไมเกิน 
5,000 บาท/โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
    1) สนับสนุนโครงการที่มีการศึกษาวิจัยโดยมีประชากรหรือกลุมตัวอยาง 1,000  
ตัวอยางขึ้นไป (การวิจัยเชิงปริมาณ) 
    2) ไมสนับสนุนในโครงการที่ไดจางผูชวยวิจัยแลว 
    3) ไมสนับสนุนโครงการที่หัวหนาโครงการเปนนกัวิจัยใหม เนื่องจากตองการใหนักวิจัย 
ไดมีการพัฒนาตนเอง 
  3.3  คาเดินทางเขารวมประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรือเพ่ือเสนอผลงานวิจัยสนับสนุน  
(คาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก) ดังน้ี 

� หัวหนาโครงการวิจัย  โครงการละไมเกิน 10,000 บาท 
� นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในโครงการ  โครงการละไมเกิน 10,000 บาท   

  3.4   คาเบี้ยเล้ียง เดินทางและที่พัก ตามอัตราท่ีราชการและมหาวิทยาลัยกําหนด  
  3.5  กรณีโครงการมีผูรวมวิจัยจากตางวิทยาเขต  สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางมาทําวิจัย  
ณ วิทยาเขตตนสังกัดของผอ.ชุดโครงการ/หัวหนาโครงการ   
  3.6 อัตราคาวิเคราะหสารตาง ๆ การวิเคราะหสารตาง ๆ ใหใชบริการจากศูนยเคร่ืองมือ        
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ยกเวนงานที่ศูนยฯ ไมสามารถใหบริการได 
 4. คาวัสดุสํานักงานและคาสาธารณูปโภคสําหรับใชจายในการดําเนินการโครงการ  สนับสนุนตาม
ความเหมาะสมไมเกิน 5,000 บาท/ป 
 5. คาบริหารจดัการทุนอุดหนุนการวิจัย ในสวนของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ/หนวยงาน 
โครงการละ 10% ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ 
 6. งบประมาณในหมวดครุภัณฑไมสนับสนุน ยกเวนกรณีท่ีมีความจําเปน สามารถต้ังไดไมเกิน    
รอยละ 25 ของงบประมาณท้ังโครงการ กรณีเปนชุดโครงการสามารถตั้งงบประมาณไดรอยละ 25 ของ
งบประมาณรวมทั้งชุดโครงการ โดยขอใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนของการต้ังครุภัณฑดังกลาว กรณีไมชี้แจง
เหตุผลประกอบ มหาวิทยาลัยจะไมจัดสรรเงินสนับสนุน และเมื่อไดรับอนุมัติทุน การจัดซื้อ ตรวจรับลงทะเบียน 
และอ่ืน ๆ จะตองปฏิบัติเชนเดียวกับครุภัณฑที่จัดซื้อดวยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ 
   7.   การใชจายงบประมาณท่ีไดรับ สามารถถัวเฉลี่ยระหวางหมวดไดไมเกิน 20% ของหมวดที่ตองการ
เพ่ิม 
 8. ไมสนับสนุนใหตั้งงบประมาณในรายการตอไปนี้  
  งบสํารองจาย งบเบ็ดเตล็ด คาจัดซื้อหนังสือ/ตํารา คาใชจายอ่ืน ๆ คาใชจายในการตีพิมพผลงาน
ในวารสาร (page charge) คา reprint  งบท่ีปรึกษาโครงการ คาสมนาคุณนักวิจัย 
 
 
 
  
 
 

งบประมาณแตละหมวด ควรมี ร ายละ เ อียด  เห ตุผล  ความ ชัด เจน และสอดคลองกับการดํ า เนินการ 
โครงการ เชน 1. คาสัตวทดลอง จะตองระบุวาใชสัตวทดลองกี่ตัว  ราคา/ตัว 
   2. คาสารเคมี  ระบุช่ือสารเคมีและราคา 
   3. คาเบ้ียเลี้ยง/เดินทาง ในการดําเนินการวิจัย ระบุจํานวนวัน คน  อัตราที่จาย  จํานวนคร้ัง 



 
� 
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หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 
 

การจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน  ปงบประมาณ 2560  มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑการพิจารณา
จัดสรรทุน  ดังตอไปนี้ 

1.  สนับสนุนโครงการวิจัยที่ วช.แจงผลการพิจารณา วา ”สนับสนุน” 
2. จัดสรรตามลําดับความสําคัญของโครงการตามท่ีไดแจงไปยัง วช. (ในขั้นตอนการเสนอโครงการไปยัง 

วช.) 
3. มหาวิทยาลัยจะแจงอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยหลังจากไดรับอนุมัติกรอบวงเงินจาก

สํานักงบประมาณแลว (คาดวาประมาณเดือนมิถุนายน)  ดังนั้นผูเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนควรจะดําเนินการ
วิจัยหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการแลว  เน่ืองจากบางโครงการอาจจะไมไดรับ
งบประมาณสนับสนุนกรณีที่มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณตํ่ากวาที่เสนอขอ 

4. ไมจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยที่ติดคางการสงผลงานการวิจัยตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศทุน 
5. ไมสนับสนุนผูที่มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยอยูในมือแลวต้ังแต 2 โครงการข้ึนไป 

(รวมโครงการทีไ่ดรับอนุมัติใหขยายเวลา) 
6. จัดสรรสนับสนุนคนละ 1 โครงการในฐานะผูอํานวยการชุดโครงการ  และอีก 1 โครงการในฐานะ

หัวหนาโครงการเดี่ยว/ยอย กรณีท่ีมีโครงการตอเนื่อง จะจัดสรรใหโครงการตอเนื่องกอน  
7. การสนับสนุนโครงการตอเน่ือง  จะพิจารณาจากเอกสารรายงานความกาวหนาที่ผูวิจัยจัดสงถึง

มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศทุนฯ 
8. สําหรับโครงการที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ขอใหหัวหนาโครงการแจง

ชื่อนักศึกษา ถึงมหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคม 2559 เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน 
9. นักวิจัยที่กําหนดเกษียณอายุราชการในปงบประมาณที่ไดรับทุน   หากไดรับทุนสนับสนุนจะตอง

จัดสงผลงานวิจัยตามท่ีไดกําหนดในประกาศฯทุน ภายใน  9 เดือน   หลังเร่ิมปงบประมาณ (ประมาณเดือน
มิถุนายน) 

10. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามเกณฑทีก่ําหนดในประกาศฯ ฉบับนี้   และจัดสรรตามขอเสนอแนะ
ของคณะทํางานฯ/ผูทรงคุณวุฒิ /วช.  

11. สนับสนุนโครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัย ประมาณรอยละ 80 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

12. เกณฑอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยอาจจะกําหนดเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากเกณฑที่ไดประกาศไวแลว 
โดยพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม 
 
 


