
(ร่าง)  
เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย 

ทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
****************************************** 

 

1. หมวดค่าจ้างบุคลากร  
การจ้างผู้ช่วยวิจัย เป็นการจ้างบุคคลรายเดือนที่มีระยะเวลาไม่ต่่ากว่า 6 เดือน หลักการจ้างผู้ช่วยวิจัย  

1. ให้ความส่าคัญกับการจ้างนิสิตโดยเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
2. ผู้ช่วยวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกสนับสนุนวุฒิไม่สูงกว่าปริญญาตรี  
3 .สนับสนุนค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ไม่เกินร้อยละ 20 ของด่าเนินการ โดยให้ระบุรายละเอียดลักษณะ

งานที่จ้างอัตราจ้างและระยะเวลาในการจ้างให้ครบถ้วน  
4.อัตราค่าจ้างจ่ายได้ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 
 2. หมวดค่าตอบแทน  
 

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
1. ค่าตอบแทนนักวิจัย  ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนทั้งคณะ 

โดยใช้ระดับต่าแหน่งของหัวหน้า
โครงการวิจัยเป็นเกณฑ์  ดังนี้ 
- ศาสตราจารย์ ไม่เกินปีละ 
200,000 บาท ต่อโครงการต่อคณะ
นักวิจัย  
- รองศาสตราจารย์ไม่เกินปีละ 
150,000 บาท ต่อโครงการต่อคณะ
นักวิจัย  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่เกินปีละ 

ก่าหนดค่าตอบแทนคณะนักวิจัย 
(ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ
โครงการ ไม่รวมครุภัณฑ์และ
ค่าธรรมเนียมอุดหนุน สถาบัน) 
หากค่านวณแล้วไม่ถึง 30,000 
บาท ให้ขั้นต่่า 30,000 บาท และ
ต้องไม่เกินอัตราตามระดับต่าแหน่ง  

ค่าจ้างนิสิตช่วยงานวิจัย 
ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก 
(สนับสนุนวุฒิไม่สูงกว่าปรญิญาตรี) 

- นิสิตปริญญาเอกไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท  
- นิสิตปริญญาโทไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท  
- นิสิตปริญญาตรีไม่เกินเดือนละ 8,000 บาท 

- วุฒิปริญญาตรีอัตราไม่เกินเดือนละ16,500 บาท  
- วุฒิอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอัตราไม่เกินเดือนละ 
11,550 บาท  
- วุฒิ ปวช. อัตราไม่เกินเดือนละ 9,900 บาท  
- ค่าจ้างคนงานอัตราไม่เกินเดือนละ 9,120 บาท 

เอกสารแนบ 



รายการ อัตรา หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
120,000 บาท ต่อโครงการต่อคณะ
นักวิจัย  
- อาจารย์หรือข้าราชการ/พนักงาน 
ไม่เกินปีละ 80,000 บาท ต่อ
โครงการต่อคณะนักวิจัย 

2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ  ไม่เกิน 10,000 บาท/โครงการ - ต้องมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่
ปรึกษา  
- ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการท่ีส่าคัญของโครงการ
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การ
ท่างาน  คุณวุฒิ 

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา (OT)  

- วันปกติปฏิบัติงานไม่ต่่ากว่า 3 
ชม. ครึ่งอัตราวันละ 200 บาทหาก
น้อย กว่า 3 ชม.ครึ่งคิดอัตราชม.ละ
50 บาท  
- วันหยุดปฏิบัติงานเต็มวัน (7 ชม.) 
อัตราชั่วโมงละ 60 บาทวันละ 420 
บาท 

- การตั้งค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ให้
ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ5 ของ
งบด่าเนินการโครงการ  
- จ่ายได้เฉพาะคณะผู้ร่วมวิจัย และ 
ผู้ช่วยวิจัยในโครงการ 

4. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 300 บาท/วัน  
 
3. หมวดค่าใช้สอย  
 

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคล)  ตามความเหมาะสมของ 

โครงการวิจัย 
เป็นการจ้างเหมาบุคคลมา
ปฏิบัติงาน เฉพาะของโครงการวิจัย
ฯ ให้จ้างเหมาได้ ตามความจ่าเป็น 
ในอัตราที่เหมาะสม และแนบ
รายละเอียดการจ้างให้ชัดเจน 

2. ค่าจ้าเหมาบริการอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมของ 
โครงการวิจัย 

3. ค่าจัดท่ารายงานการวิจัยฉบับ 
สมบูรณ์  

ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ  เป็นค่าจัดพิมพ์รายงาน ค่าถ่าย
ส่าเนา รายงาน ค่าเข้าปกเย็บเล่ม
รายงานฯ 

4. ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ  จะไม่สนับสนุนในโครงการวิจัยที่มี



รายการ อัตรา หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
คอมพิวเตอร์  การ จ้างผู้ช่วยวิจัยแล้ว 
5. ค่าใช้จ่ายในการน่าเสนอ 
ผลงานวิจัยสนับสนุน  

ไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ  

6. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรม  

- ให้ใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ
ส่วน ราชการ โดยระบุว่าประเภท
ค่าใช้จ่าย วงเงิน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ระบุ จ่านวนวิทยากร 
จ่านวนวัน/คน อัตรา ค่าตอบ 
แทน/ชม./คน และต้องมี 
ก่าหนดการของโครงการที่ชัดเจน 
ฯลฯ 

 
4. หมวดค่าวัสดุ จัดซื้อ/จ้างได้ตามความจ่าเป็นและเหมาะสม ชัดเจนมีการตรวจนับและลงนามรับรองโดยคณะ
นักวิจัยในโครงการ  
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
1. ค่าโทรศัพท,์ ไปรษณีย์  ไม่เกิน 3,000 บาท/ปี  
2. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน  ร้อยละ 10 ของงบด่าเนินการ  ให้ทุกโครงการที่ เสนอของบตั้ ง 

งบประมาณส่วนนี้ ไว้ เป็น “ค่ า
สาธารณูปโภคมหาวิทยาลัย” 

 
6. หมวดครุภัณฑ์   

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
ครุภัณฑ์เพ่ือการวิจัย ไม่เกิน 100,000 บาท/ชิ้น - ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง  ว ช .  ไ ม่

สนับสนุน ค่ าครุภัณฑ์การวิจั ย
ยกเว้น มีความจ่าเป็นที่ต้องจัดซื้อ
ค รุ ภั ณ ฑ์  เ พ ร า ะ ไ ม่  ส า ม า ร ถ
ด่าเนินการวิจัยได้ โดยให้นักวิจัย
เสนอของบประมาณในเป้าที่ 4 
 

 



 
 
7. อ่ืนๆ 
 

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
1. งบประมาณรวมของชุดโครงการวิจัย (ข้อ 16.1) ให้รวมงบประมาณโครงการวิจัยย่อยทุกโครงการ + งบ 
บริหารงานแผนงานวิจัย ในแต่ละปีท่ีเสนอของบประมาณ 
2. ค่าบริหารแผนงานวิจัย (ข้อ 
16.2) สามารถตั้ งได้ในกรณีชุด 
โครงการวิจัยเท่านั้น  

ร้อยละ 5 ของงบด่าเนินการวิจัย 
ทั้งหมด  

งบด่าเนินการวิจัยทั้งหมด คิดจาก 
งบประมาณรวมของทุกโครงการ
ย่อย แต่ไม่นับรวมค่าครุภัณฑ์ 

3. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานใน 
ว า ร ส า ร (page charge), ค่ า 
reprint งบส่ารองจ่ายงบเบ็ดเตล็ด 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ไม่สนับสนุน  

 


