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เอกสารแนบหมายเลข 3

แนบท้ำยประกำศ ทุนสนับสนุนกำรวิจัย จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน
แผนบูรณำกำรกำรวิจัยและนวัตกรรม สำหรับเป้ำหมำยที่ 3 ปีงบประมำณ 2563
การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
---------------------------1. หมวดค่าจ้าง
การจ้างผู้ช่วยวิจัย
1.1 ควรให้ควำมสำคัญกับกำรจ้ำงนักศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และขอให้ระบุภำระ
งำนของนักศึกษำที่จ้ำงทุกคน
1.2 ให้ผู้วิจัยเสนอรำยละเอียดงำนโดยคิดเป็น man/month หรือ man/day เพื่อมหำวิทยำลัยสำมำรถ
ประเมินควำมเหมำะสมของงบประมำณได้ว่ำควรจะจ้ำงกี่เดือน กี่วัน เป็นต้น
1.3 กำรจ้ำงผู้ช่วยวิจัยที่มิใช่นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ สนับสนุนให้จ้ำงเฉพำะผู้ช่วยวิจัยวุฒิไม่สูงกว่ำปริญญำตรี
และไม่ ส นั บ สนุ น ให้ จ้ำงผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ที่ มิ ใช่ นั ก ศึ ก ษำ รวมถึ ง ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ จ้ ำ งธุ ร กำร/เลขำนุ ก ำรเต็ ม เวลำในกรณี ที่ จ้ ำ ง
บัณฑิตศึกษำแล้ว
1.4 อัตราค่าจ้าง
1. ผู้ช่วยวิจัยที่เป็นนักศึกษา อัตรำค่ำจ้ำง ดังนี้
1.1 นักศึกษำทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในโครงกำรวิจัยที่เสนอขอทุน
1.1.1 นักศึกษำระดับปริญญำเอก
ไม่เกินเดือนละ 10,000 บำท
1.1.2 นักศึกษำระดับปริญญำโท
ไม่เกินเดือนละ 8,000 บำท
1.2 นักศึกษำที่ไม่ได้ทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในโครงกำรวิจัยที่เสนอขอทุน
1.2.1 นักศึกษำระดับปริญญำโท
ไม่เกินเดือนละ 4,570 บำท
1.2.2 นักศึกษำระดับปริญญำตรี
ไม่เกินวันละ 200 บำท (ปฏิบัติงำนเต็มวัน
ไม่น้อยกว่ำ 7 ชัว่ โมง ไม่รวมเวลำหยุดพัก)
1.3 โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนตั้งแต่ 400,000 บำทขึ้นไป และมีผู้ช่วยวิจัยที่เป็นบัณฑิตศึกษำใน
หลักสูตรปกติ สำมำรถขอรับทุนค่ำเล่ำเรียนได้เต็มจำนวน ตลอดระยะเวลำของหลักสูตร ตำมที่แต่ละคณะ/หน่วยงำนตันสังกัด
ผู้ได้รับทุนกำหนด ซึ่งจะประกำศรำยละเอียดต่อไป
2. ผู้ช่วยวิจัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
2.1 อัตรำค่ำจ้ำง ดังนี้
2.1.1 วุฒิปริญญำตรี ไม่เกินเดือนละ 13,300 บำท
2.1.2 วุฒิ ปวส.
ไม่เกินเดือนละ 10,200 บำท
2.1.3 วุฒิ ปวท.
ไม่เกินเดือนละ 9,540 บำท
2.1.4 วุฒิ ปวช.
ไม่เกินเดือนละ 8,300 บำท
2.1.5 คนงำน
ให้เป็นไปตำมอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
2.2 ไม่สนับสนุนกำรจ้ำงผู้ชว่ ยวิจัยที่คณ
ุ วุฒิสูงกว่ำปริญญำตรี
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 โครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อย สนับสนุนเฉพำะค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้ตั้ง
ได้ไม่เกิน 5% ของงบประมำณโครงกำร (ไม่รวมงบครุภัณฑ์และค่ำบริหำรโครงกำร) ตำมอัตรำดังนี้
2.1.1 วันทำกำร เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง อัตรำชั่วโมงละ 50 บำท
2.1.2 วันหยุดรำชกำร เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง อัตรำชั่วโมงละ 60 บำท

11

2.2 ชุดโครงการวิจัย
2.2.1 ค่ำตอบแทนผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย ไม่เกิน 5,000 บำท/ปี/โครงกำรย่อย
2.2.2 ค่ำตอบแทนผู้ประสำนงำนโครงกำร ไม่เกิน 10,000 บำท/ปี/แผนงำนวิจัย
2.3 เบิกจ่ำยได้เฉพำะคณะผู้วิจัยและลูกจ้ำงรำยเดือนที่มีคำสั่งจ้ำง
3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่ำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ สนับสนุนตำมควำมเหมำะสมและไม่เกิน 5,000 บำท
โครงกำร ตำมรำยละเอียด ดังนี้
1) สนับสนุนโครงกำรที่มีกำรศึกษำวิจัยโดยมีประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง 1,000
ตัวอย่ำงขึ้นไป (กำรวิจัยเชิงปริมำณ)
2) ไม่สนับสนุนในโครงกำรที่ได้จ้ำงผูช้ ่วยวิจัยแล้ว
3) ไม่สนับสนุนโครงกำรที่หวั หน้ำโครงกำรเป็นนักวิจัยใหม่ เนื่องจำกต้องกำรให้นักวิจัยได้มี
กำรพัฒนำตนเอง
3.2 ค่ำเดินทำงเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำทำงวิชำกำรหรือเพื่อเสนอผลงำนวิจัยสนับสนุน (ค่ำเดินทำง
เบี้ยเลี้ยง ที่พัก) ดังนี้
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย โครงกำรละไม่เกิน 10,000 บำท
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำในโครงกำร โครงกำรละไม่เกิน 10,000 บำท
3.3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง เดินทำงและที่พัก ตำมอัตรำที่รำชกำรและมหำวิทยำลัยกำหนด
3.4 กรณีโครงกำรมีผู้ร่วมวิจัยจำกต่ำงวิทยำเขต สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำทำวิจัย ณ วิทยำเขต
ต้นสังกัดของผอ.แผนงำนวิจัย/หัวหน้ำโครงกำร
3.5 อัตรำค่ำวิเครำะห์สำรต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์สำรต่ำง ๆ ให้ใช้บริกำรจำกศูนย์เครือ่ งมือวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ยกเว้นงำนที่ศนู ย์ฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้
4. ค่ำวัสดุสำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย์ เป็นต้น สำหรับใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
โครงกำร สนับสนุนตำมควำมเหมำะสมไม่เกิน 5,000 บำท/ปี

5. ขอให้ตั้ง “ค่ำบริหำรจัดกำรทุนอุดหนุนกำรวิจัย” โครงกำรละไม่น้อยกว่ำ 10% ของงบประมำณ
รวมทั้งโครงกำร โดยตั้งเป็นรำยกำร “ค่ำสำธำรณูปโภค”
6. หมวดครุภัณฑ์ กรณีที่มีควำมจำเป็น สำมำรถตั้งได้เป็นครุภัณฑ์ที่มีรำคำรวมไม่เกิน 100,000
บำท/ชิ้น ไม่จำกัดจำนวนชิ้น/โครงกำร กรณีครุภัณฑ์มูลค่ำสูงกว่ำ 100,000 บำท ให้ตั้งแยกต่ำงหำกโดยจัดทำเป็น
ข้อเสนอโครงกำรไว้ในเป้ำหมำยที่ 4 พร้อมทั้งแสดงควำมเชื่อมโยงกับโครงกำรในเป้ำหมำยอื่นที่ต้องกำรครุภัณฑ์
โดยขอให้ชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นของกำรตั้งครุภัณฑ์ดังกล่ำว กรณีไม่ชแี้ จงเหตุผลประกอบ มหำวิทยำลัยจะไม่จัดสรรเงิน
สนับสนุน และเมื่อได้รับอนุมัติทุน กำรจัดซื้อ ตรวจรับลงทะเบียน และอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วย
งบประมำณแผ่นดินอื่น ๆ
7. กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รบั สำมำรถถัวเฉลี่ยระหว่ำงหมวดได้ไม่เกิน 20% ของหมวดที่ต้องกำรเพิ่ม
8. ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในรายการต่อไปนี้
ค่ำจัดท ำรำยงำนวิจัยฉบั บ สมบู ร ณ์ งบส ำรองจ่ำย งบเบ็ ดเตล็ด ค่ ำจัดซื้ อ หนั งสื อ /ตำรำ ค่ ำ ใช้ จ่ำ ยอื่ น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำร (page charge) ค่ำ reprint งบที่ปรึกษำโครงกำร ค่ำสมนำคุณนักวิจัย ค่ำตอบแทน
นักวิจัย ค่ำจัดทำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
งบ ป ระ ม ำณ แ ต่ ล ะห ม วด ค ว รมี รำย ล ะ เอี ย ด เห ตุ ผ ล ค วำม ชั ด เจ น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก ำรด ำเนิ น ก ำร
โครงกำร เช่น 1. ค่ำสัตว์ทดลอง จะต้องระบุว่ำใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว รำคำ/ตัว 2. ค่ ำ สำรเคมี ระบุ ชื่ อ สำรเคมี แ ละรำคำ
3. ค่ำเบี้ยเลี้ยง/เดินทำง ในกำรดำเนินกำรวิจัย ระบุจำนวนวัน คน อัตรำที่จ่ำย จำนวนครั้ง

