
เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัย (CoE, RC) 
--------------------------------------------------- 

 

 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย ที่
ผ่านเกณฑ ์การพิจารณาในรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ก. รายการและอัตราการสนับสนุน 
1. กรณีขอจัดตั้งศูนย์วิจัย (RC) 

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ผู้ช่วยวิจัย (เต็มเวลา) และเจ้าหน้าที่ธุรการหรือการเงิน 
อัตราค่าจ้าง ไมเ่กิน 15,000 บาท/เดือน ตามระยะเวลาของโครงการ 

1.2 ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา  
1.2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา แสดงรายละเอียดดังนี้ 

1) จ านวนนักศึกษาที่รับทุน 
2) ระดับท่ีศึกษา/หลักสูตร 
3) งบประมาณท่ีสนับสนุน (สนับสนุนตามระยะเวลาของหลักสูตร) 

1.2.2 ค่าจ้างนักศึกษา (สนับสนุนตามระยะเวลาของโครงการ) 
1) ค่าจ้างนักศึกษาท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในขอบเขตที่เสนอขอทุน 

- นักศึกษาปริญญาเอก อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท 
- นักศึกษาปริญญาโท  อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 8,000 บาท    

2) ค่าจ้างนักศึกษาท่ีไม่ได้ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในขอบเขตที่เสนอขอทุน 
- นักศึกษาปริญญาโท อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 4,570 บาท 
- นักศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างวันละ 200 บาท 

(ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก)  
ทั้งนี้เครือข่ายวิจัยจะต้องตั้งงบประมาณในส่วนทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาให้ชัดเจน โดยแยก

งบประมาณออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าจ้าง 
1.3 ค่าใช้สอย   

1.3.1 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าไปรษณีย์  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
1.3.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปเสนอผลงานหรือการไปประชุมวิชาการในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
1.3.3 ค่าใช้จ่ายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  เช่น  การฝึกอบรม

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
1.4 ค่าวัสดุ  ได้แก่  วัสดุส านักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  เครื่องแก้ว  เป็น

ต้น ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 

2. กรณีขอจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (CoE) 
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 

2.1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (เต็มเวลา) และเจ้าหน้าที่ธุรการหรือการเงิน อัตราค่าจ้างไม่
เกิน 15,000 บาท/เดือน ตามระยะเวลาของโครงการ 
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2.1.2 เงิน สมทบ เงิน เดื อนส าห รับนั ก วิ จั ยหลั งปริญ ญ าเอก  (Postdoctoral 
Researcher)  จ านวน 1-2 คน ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน/คน 

2.2 ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา  
2.2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา แสดงรายละเอียดดังนี้ 

1) จ านวนนักศึกษาท่ีรับทุน 
2) ระดับท่ีศึกษา/หลักสูตร 
3) งบประมาณท่ีสนับสนุน (สนับสนุนตามระยะเวลาของหลักสูตร) 

2.2.2 ค่าจ้างนักศึกษา (สนับสนุนตามระยะเวลาของโครงการ) 
1) ค่าจ้างนักศึกษาท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในขอบเขตที่เสนอขอทุน 

- นักศึกษาปริญญาเอก อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท 
- นักศึกษาปริญญาโท  อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 8,000 บาท    

2) ค่าจ้างนักศกึษาที่ไม่ได้ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในขอบเขตที่เสนอขอทุน 
- นักศึกษาปริญญาโท อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 4,570 บาท 
- นักศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างวันละ 200 บาท 

(ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก)  
 ทั้งนี้เครือข่ายวิจัยจะต้องตั้งงบประมาณในส่วนทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาให้ชัดเจน โดยแยก
งบประมาณออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าจ้าง 

2.3 ค่าตอบแทน ผู้อ านวยการเครือข่ายวิจัย อัตราค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท 
โดยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะสามารถเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อศูนย์วิจัยความเป็นเลิศมีผลการประเมิน
ประจ าปีไม่น้อยกว่า 90%  

2.4 ค่าใช้สอย   
2.4.1 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไปรษณีย์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
2.4.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปเสนอผลงานหรือการไปประชุมวิชาการในประเทศหรือ

ต่างประเทศไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
2.4.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เช่น การฝึกอบรมภายใน 

ประเทศหรือ ต่างประเทศไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี    
2.5 ค่าวัสดุ  ได้แก่  วัสดุส านักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  เครื่องแก้ว  

เป็นต้น 
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 

2.6 ครุภัณฑ์ สนับสนุนตามความจ าเป็นและเหมาะสมไม่เกิน 20% ของวงเงินสนับสนุนทั้ง
โครงการ ทั้งนี้ต้องมีค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอตั้งงบประมาณพร้อมใบเสนอราคาประกอบการ
พิจารณา 

ข. การจ่ายเงินสนับสนุน แบ่งจ่ายเป็นงวด ดังนี้ 

1. งวดแรก ร้อยละ 50 ของงบประมาณปีที่ 1 หลังจากลงนามในบันทึกข้อตกลง 
2. งวดต่อไป ร้อยละ 50 ของงบประมาณรายปี เมื่อรายงานผลการด าเนินงาน 6 เดือน หรือรายงาน

ประจ าปีที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และเงินในบัญชีของเครือข่ายวิจัยคงเหลือต่ ากว่า 
300,000 บาท 
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ค. การใช้จ่ายงบประมาณ 
1. การถัวเฉลี่ยจ่ายเงินทุนที่ได้รับ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างหมวดได้  ไม่เกิน  20% ของ

หมวดเงินที่ต้องการเพิ่ม กรณีที่มีการใช้จ่ายเงินทุนเกิน 20% ในแต่ละหมวด ขอให้เครือข่ายวิจัยท าเรื่องขอ
อนุมัติการใช้เงินทุนมายังมหาวิทยาลัย 

2. กรณีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนหรือเกณฑ์ที่ก าหนด เครือข่ายวิจัยจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีโครงการสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน จะ
ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้และต้องส่งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ 

3. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าที่ธุรการ ในช่วงที่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
และอยู่ระหว่างการพิจารณา/ประเมินผลการด าเนินการเพ่ือให้การสนับสนุนต่อในระยะถัดไป เครือข่ายวิจัย
สามารถกันเงินไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยขออนุมัติยังมหาวิทยาลัยล่วงหน้า 6 เดือน ก่อน
สิ้นสุดโครงการ 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายวิจัย กรณีการเดินทาง
เกิดข้ึนหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ อนุมัติภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ทุกข้อ) 

4.1 ด าเนินการขออนุมัติภายในระยะเวลา ก่อนสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
4.2 เครือข่ายวิจัยยังไม่ได้ใช้งบประมาณในรายการดังกล่าวในปีนั้น  
4.3 จะต้องใช้จ่ายงบประมาณภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ 

5. ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา กรณีท่ีเครือข่ายวิจัยสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 
5.1 นักศึกษารับทุนในลักษณะค่าจ้าง ทุนจะสิ้นสุดพร้อมโครงการ 
5.2 นักศึกษารับทุนในลักษณะของค่าเทอม จะสนับสนุนตามระยะเวลาของหลักสูตร และ

ตามกรอบงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติแล้ว 
6. การจัดซื้อครุภัณฑ์ 

6.1 ต้องเป็นเครือข่ายวิจัยประเภทศูนย์วิจัยความเป็นเลิศและในช่วงที่จัดซื้อต้องมีระยะเวลา
ด าเนินการคงเหลือไม่น้อยกว่า  1 ปี   

6.2 จะต้องท าหนังสือขออนุมัติไปยังมหาวิทยาลัยและให้ระบุว่าหน่วยงานใดจะ เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลครุภัณฑ์นั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการจัดซื้อ    
 
 

                                                                         ส านักวิจัยและพัฒนา 
                                                                                        7 ก.ค. 64 


