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เอกสารแนบหมายเลข 1
(แนบท้ายประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2557)

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จา่ ยโครงการวิจยั
ทุนวิจยั จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2557
-------------------------หมวดค่าจ้าง
1. การจ้างผู้ช่วยวิจัย
1.1 ควรให้ความสําคัญกับการจ้างนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขอให้ระบุ
ภาระงานของนักศึกษาที่จ้างทุกคน
1.2 ให้ผู้วิจัยเสนอรายละเอียดงานโดยคิดเป็น man/month หรือ man/day เพื่อมหาวิทยาลัยสามารถ
ประเมินความเหมาะสมของงบประมาณได้ว่าควรจะจ้างกี่เดือน กี่วัน เป็นต้น
1.3 การจ้ า งผู้ ช่ ว ยวิ จัย ที่ มิใ ช่ นัก ศึ กษาบั ณ ฑิต ศึ ก ษา สนั บสนุ นให้ จ้า งเฉพาะผู้ช่ ว ยวิ จั ยวุ ฒิ ไม่ สู ง กว่ า
ปริญญาตรี และไม่สนับสนุนให้จ้างผู้ช่วยวิจัยที่มิใช่นักศึกษา รวมถึงไม่สนับสนุนให้จ้างธุรการ/เลขานุการเต็มเวลาในกรณี
ที่จ้างบัณฑิตศึกษาแล้ว

1.4 อัตราค่าจ้าง
1.4.1 ค่าจ้างนักศึกษาทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในโครงการที่เสนอขอทุน
- นักศึกษาปริญญาเอก อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 8,000 บาท
- นักศึกษาปริญญาโท อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 6,500 บาท
1.4.2 ค่าจ้างนักศึกษาที่ไม่ได้ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน
- นักศึกษาปริญญาโท อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 4,167 บาท
- นักศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างวันละ 200 บาท
(ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก)
1.4.3 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยอื่น ๆ**
อัตรารายเดือน อัตรารายวัน
วุฒิปริญญาตรี
8,340.362.วุฒิ ปวส.
7,460.324.วุฒิ ปวท.,ปกศ.สูง
6,800.295.วุฒิ ปวช.
6,050.263.** ให้แนบภาระงาน (Job Description) ของผู้ช่วยวิจัยที่จ้างด้วย
1.4.4 ค่าจ้างคนงาน
5,340.232.2. หมวดค่าตอบแทน สนับสนุนเฉพาะค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้
2.1 อัตราค่าตอบแทน
2.1.1 วันทําการ เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 50 บาท
2.1.2 วันหยุดราชการ เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 60 บาท
2.2 ให้ตั้งได้ไม่เกิน 5% ของงบประมาณโครงการ (ไม่รวมงบครุภัณฑ์และค่าบริหารโครงการ)
2.3 เบิกจ่ายได้เฉพาะคณะผู้วิจัยและลูกจ้างรายเดือนที่มีคําสั่งจ้าง
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3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่าจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เป็นค่าจัดพิมพ์รายงาน, ค่าถ่ายสําเนา
รายงาน,ค่าเข้าปก-เย็บเล่ม รายงาน) ไม่เกิน 5,000 บาท
3.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ ้วยคอมพิวเตอร์ สนับสนุนตามความเหมาะสมและไม่เกิน
5,000 บาท/โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้
1) สนับสนุนโครงการที่มกี ารศึกษาวิจัยโดยมีประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 1,000
ตัวอย่างขึ้นไป (การวิจัยเชิงปริมาณ)
2) ไม่สนับสนุนในโครงการที่ได้จ้างผู้ช่วยวิจัยแล้ว
3) ไม่สนับสนุนโครงการที่หวั หน้าโครงการเป็นนักวิจัยใหม่ เนื่องจากต้องการให้นกั วิจัย
ได้มีการพัฒนาตนเอง
3.3 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรือเพื่อเสนอผลงานวิจัยสนับสนุน
(ค่าเดินทาง เบีย้ เลี้ยง ที่พัก) ดังนี้
- หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท
- นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในโครงการ โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท
3.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางและที่พกั ตามอัตราทีร่ าชการและมหาวิทยาลัยกําหนด
3.5 กรณีโครงการมีผู้ร่วมวิจัยจากต่างวิทยาเขต สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทําวิจัย ณ วิทยา
เขตต้นสังกัดของผอ.ชุดโครงการ/หัวหน้าโครงการ
3.6 อั ต ราค่ า วิ เ คราะห์ ส ารต่ า งๆ การวิ เ คราะห์ ส ารต่ า งๆ ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารจากศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกเว้นงานที่ศูนย์ฯ ไม่สามารถให้บริการได้
4. ค่าวัสดุสํานักงานและค่าสาธารณูปโภคสําหรับใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ สนับสนุนตามความ
เหมาะสมไม่เกิน 5,000 บาท/ปี
5. ค่าสาธารณูปโภคสําหรับการบริหารจัดการในส่วนของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน โครงการละ
10% ของงบประมาณรวมทัง้ โครงการ
6. งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ไม่สนับสนุน ยกเว้น กรณีที่มคี วามจําเป็นสามารถตัง้ ได้ โดยขอให้ชี้แจง
เหตุผลความจําเป็นของการตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าว กรณีไม่ชี้แจงเหตุผลประกอบมหาวิทยาลัยจะไม่จัดสรรเงินสนับสนุนและ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ไม่สูงกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งโครงการ และเมื่อได้รับอนุมตั ิทุน การจัดซือ้ ตรวจรับ
ลงทะเบียน และอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับครุภัณฑ์ที่จดั ซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดินอื่น ๆ
7. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ สามารถถัวเฉลี่ยระหว่างหมวดได้ไม่เกิน 20% ของหมวดทีต่ ้องการเพิ่ม
8. ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในรายการต่อไปนี้
งบสํารองจ่าย, งบเบ็ดเตล็ด, ค่าจัดซื้อหนังสือ/ตํารา, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ, ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสาร (page charge), ค่า reprint, งบที่ปรึกษาโครงการ, ค่าสมนาคุณนักวิจยั
งบประมาณแต่ ล ะหมวด ควรมี ร ายละเอี ย ด เหตุ ผ ล ความชั ด เจน และสอดคล้ อ งกั บ การดํ า เนิ น การ
โครงการ เช่น 1. ค่าสัตว์ทดลอง จะต้องระบุว่าใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว ราคา/ตัว
2. ค่าสารเคมี ระบุชื่อสารเคมีและราคา
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง/เดินทาง ในการดําเนินการวิจัย ระบุจํานวนวัน, คน อัตราที่จ่าย จํานวนครั้ง

