








เอกสารแนบหมายเลข 1 

เกณฑ์และอัตราการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย 

โครงการวิจัยทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม 

งบประมาณในแต่ละหมวด ควรมีรายละเอียด เหตุผล ความชัดเจน และสอดคล้องกับการด าเนินการโครงการ 

1. หมวดค่าใช้สอย 

 1.1 ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ สนับสนุนตามความเหมาะสมและไม่เกิน 5,000 บาท/
โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  1) สนับสนุนโครงการที่มีการศึกษาวิจัยโดยมีประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 1,000 ตัวอย่างขึ้นไป            
(การวิจัยเชิงปริมาณ) 

2)  ไม่สนับสนุนโครงการที่หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยใหม่ เนื่องจากต้องการให้นักวิจัยได้มีการพัฒนา
ตนเอง  

1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางและที่พัก ตามอัตราที่ราชการและมหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุจ านวนวัน คน         
อัตราที่จ่าย จ านวนครั้ง 

1.3 อัตราค่าวิเคราะห์สารต่าง ๆ การวิเคราะห์สารต่าง ๆ ให้ใช้บริการจากส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
ทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกเว้นงานที่ศูนย์ฯ ไม่สามารถให้บริการได้ 

 1.4 กรณีโครงการมีผู้ร่วมวิจัยจากต่างวิทยาเขต สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท าวิจัย ณ วิทยาเขต        
ต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ   

2. หมวดค่าวัสดุ 

 2.1 ค่าสารเคมี ระบุชื่อสารเคมีและราคา 

2.2 ค่าวัสดุส านักงานและค่าสาธารณูปโภคส าหรับใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ สนับสนุนตามความ
เหมาะสม ไม่เกิน 5,000 บาท/ปี 

2.3 ค่าสัตว์ทดลอง จะต้องระบุว่าสัตว์ทดลองกี่ตัว ราคา/ตัว 

3. ไม่สนับสนุนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ หมวดค่าจ้าง และหมวดค่าตอบแทน  

4.  การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ สามารถถัวเฉลี่ยระหว่างหมวดได้ไม่เกิน 20% ของหมวดที่ต้องการเพ่ิม 

5. ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในรายการต่อไปนี้  

งบส ารองจ่าย งบเบ็ดเตล็ด ค่าจัดซื้อหนังสือ/ต ารา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 
(page charge) ค่า reprint  งบที่ปรึกษาโครงการ ค่าสมนาคุณนักวิจัย 
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ข้อเสนอเชิงหลักการ (CONCEPT PAPER) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม 

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ (PROJECT MANAGER) และทีมวิจัย พร้อมเสนอรายละเอียดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของนักวิจัยแต่ละคน 

4. ที่มาและความส าคัญ 

5. วัตถุประสงค ์

6. ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ (ขอให้อธิบายสั้นๆ) 

6.1 การใช้ผลงานวิจัย ต้นแบบ และความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา 

6.2 ความพร้อมและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยในการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

6.3 ประสบการณ์ท างานของทีมวิจัยของโครงการ 

6.4 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในโครงการมีศักยภาพในการน ามาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

6.5 ผลลัพธ์ของโครงการ เช่น เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น 

7. แผนการด าเนินงานและกิจกรรม 

7.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย / ขอบเขต 

7.2 สถานที่ด าเนินงานวิจัยและรายละเอียดห้องปฏิบัติการ 

7.3 จัดท าแผนด าเนินงานโครงการในรูปแบบ PROJECT BASED MANAGEMENT 

8. งบประมาณโครงการ 

9. แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครวการวิจัยที่ได้รับทุน 

10. ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

11. ผลกระทบต่อสังคม  

11.1 เชิงคุณภาพ 

11.2 เชิงปริมาณ 

12. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการและวันเดือนปีที่เสนอขอทุน 

13. ลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/ส านัก/ศูนย์
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ตัวอย่างบันทึกข้อความ 

 

หน่วยงาน ................................................................................................  โทร .......................................... 

เลขที่  .....................................................................................วันที่ ........................................................... 

เรื่อง    การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา       

  ตามที่ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อนุมัติ โครงการเรื่อง 
............................................................... โดยมี ........................................................ เป็นหัวหน้าโครงการ นั้น 

  (ชื่อหน่วยงาน) ได้น าผลิตภัณฑ์ต้นแบบของโครงการวิจัยเรื่อง ................................................ 
ไปใช้ประโยชน์ (อธิบายการน าไปใช้ประโยชน์) .................................................................................... ............... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
  

ลายมือชื่อ ............................................................  
(ตัวบรรจง ............................................................... )       

                                                         ต าแหน่ง  ...................................................      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 (สามารถปรับใช้แบบฟอร์มได้ตามความเหมาะสม ทุกข้อที่มีประเด็นย่อย ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น)  

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

1.1 ชื่อ (ภาษาไทย) ............................................................................................................................. ........... 

1.2 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................. ..................................... 

1.3 รหัสโครงการ ............................................................................................................................. .............. 

1.4 แหล่งทุน ..................................................................................................................................................  

1.5 วัน/เดือน/ปีที่เริ่มโครงการ ......................................................................................................................  

1.6 วัน/เดือน/ปีที่สิ้นสุดโครงการ ..................................................................................................................  

1.7 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ – สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ – ต าแหน่งบุคลากร) ................................................................ 

ภาควิชา ..................................................... คณะ/หน่วยงาน .................................................. ............. 

1.8 ผู้ร่วมโครงการ / ผู้ร่วมวิจยั จ านวน ............................ คน 

2. การทดลองใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

2.1 การน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยหรือไม่/อย่างไร  

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................ ............................................................................................  

2.2  การด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา       สิทธิบัตร      อนุสิทธิบัตร    เครื่องหมายทางการค้า     

                                         ลิขสิทธิ์        อ่ืน ๆ (ระบุ)    

สถานะและการใช้ประโยชน์        ได้รับการคุ้มครองแล้ว  ได้ยื่นขอรับ ฯ แล้ว   

                                         อยู่ระหว่างเตรียมยื่นขอรับ ฯ 

         ได้ขายสิทธิ์ให้กับ ................................................................ 

 

 

 



2.3  ผลการทดลองการน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปใช้ประโยชน์  
 - วิธีวิจัย 
 - ผลการทดลอง 
 - สรุปผลการทดลอง 
2.4 หลักฐาน 
       รูปการทดลองใช้ประโยชน์ 
       อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 
 
 
 
 

        ลงนาม หัวหน้าโครงการวิจัย                            ลงนาม ผู้รับรองการน างานวิจัย ฯ ไปใช้ประโยชน์ 

 ............................................................. ............................................................. 

 (.........................................................................) (.........................................................................) 

  ต าแหน่ง ...................................................................... 

 วันที่ ............เดือน..................... พ.ศ. ............... วันที่ ............เดือน..................... พ.ศ. .............. 




