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เกณฑการพิจารณางบประมาณวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย 

รายการ งบประมาณ หมายเหตุ (เง่ือนไข) 

1. งบบุคลากร (ใหเขียนเฉพาะรายการที่มี)   

  1.1 

 

 

 

 

คาจางผูชวยนักวิจัย 

- เชน นักศึกษา 200 บาท x 10 คน x 30 

วัน 

 

อัตราการจางผูชวยนักวิจัย 

200 บาท/คน/วัน 

1. การจายคาจางใหจายไดตามความ 

2. กรณีผูชวยนักวิจัยเปนนักศึกษา คนละ

ไมเกิน 200 บาท/คน/วัน ไมเกิน 30 วัน/

โครงการ 

3. กรณีมี คาจางผูชวยนักวิจัยไมสามารถ

เบิกคาจางอื่นๆไดเชน คาพิมพงาน คา

ถอดเทป คาเก็บ/ลงขอมูล คาประมวลผล

SPSS 

2. งบดําเนินการ (คาตอบแทนคาใชสอย คาวัสดุ)   

  2.1 คาตอบแทน   

   - คาตอบแทนคณะวิจัย 

 

 

 

 

 

 

อัตราการจายคาตอบแทน 

1. ผูบริหารแผน/หัวหนา

โครงการวิจัย 

อ.   2,000 บาท 

ผศ. 3,000 บาท 

รศ. 4,000 บาท 

ศ.  5,000 บาท 

2. ผูวิจัยรวมคนละไมเกิน 

1,000 บาท (ทุกตําแหนงทาง

วิชาการ) 

1. ผูวิจัยรวม 

- จํานวนผูวิจัยรวมไมเกิน 3 คน โดยเปน

บุคคลภายในหรือภายนอกสังกัด

หนวยงานรัฐ/เอกชน  

2. กรณีเปนผูบริหารแผนงานวิจัยสามารถ

เปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดอีก 1

โครงการเทาน้ันและมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนทั้ง 2 สถานะ แตรวมแลวตอง

ไมเกินอัตราตามระดับตําแหนง 

   - คาตอบแทนปฏิบัติงานลวงเวลา 

จํานวน …คน x …ชั่วโมง x ...บาท 

อัตราการจายคาตอบแทน 

1. วันทําการปกติ 50 บาท/

ชั่วโมง ไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง  

2. วันหยุดราชการ 60 บาท/

ชั่วโมง ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง  

การเบิกจายเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

 

   - คาตอบแทนวิทยากรในการ

ประชุมสัมมนาและฝกอบรม 

อัตราการจายคาตอบแทน 

1.วิทยากรที่เปนเจาหนาที่ของ

รัฐใหจายไมเกิน 600 บาท/

ชั่วโมง 

2.นอกเหนือจากขอ 1. ใหจายไม

การเบิกจายเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

 



176 
                     คูมือนักวิจัย  
                      Researcher Guideline 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
               Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat Universi 

เกิน 1,200 /ชั่วโมง 

  - คาตอบแทนผูทรงตรวจเครื่องมือ อัตราการจายคาตอบแทน 

คนละไมเกิน 3,000 บาท   

จํานวนไมเกิน 3 คน/โครงการ 

  - คาตอบแทนผูใหขอมูล (ผูตอบ

แบบสอบถาม/สัมภาษณ/ประชุมกลุมยอย

ฯลฯ) 

อัตราการจายคาตอบแทน 

คนละไมเกิน 100 บาท  

 

  2.2 คาใชสอย   

   - คาที่พัก อัตราการจายคาที่พัก 

1. กรณีพักเดี่ยวระดับ 8 ลงมา

คนละไมเกิน 750 บาท  

2. กรณีพักเดี่ยวระดับ 9 ขึ้นไป

คนละไมเกิน 1,200 บาท  

3. กรณีพักคู/เศษ 1,500 บาท 

การเบิกจายเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

   - คาใชจายในการประชุมสัมมนาและ

ฝกอบรม 

 

- คาเดินทางมาประชุม 

 

- คาเชาสถานที่ 

อัตราการจาย 

คาอาหาร 300 บาท/มื้อ/คน 

อาหารวาง 25 บาท/มื้อ/คน 

คาพาหนะของผูเขาประชุม 

ไมเกิน 200 บาท/คน  

สถานที่ไมเกินวันละ 1,500 บาท 

ไมสามารถเบิกจายคาของที่ระลึกให

ผูเขารวมประชุม 

 

 

 

เปนไปตามความเหมาะสมของ

โครงการวิจัย 

  - คาเอกสารประกอบการประชุม/ฝกอบรม อัตราการจาย 

ชุดละไมเกิน 50  บาท  

(เหมาจาย) 

  - คาถายเอกสาร อัตราการจาย 

ไมเกิน 5,000 บาท  

(เหมาจาย) 

  - คาเชารถตู  

 

อัตราการจาย 

1.กรุงเทพและปริมณฑล วันละ 

1,500 บาท  

2.ตางจังหวัดวันละ 1,800 บาท  

 

  - คาจางทํารายงานความกาวหนา 3 บท

และเลมสมบูรณ  

ไมเกิน 7,000 บาท  (เหมาจาย) 

  - คาจางเหมาทําเวปไซต  

 

 

อัตราการจายไมเกิน 40,000 

บาท  

 

กรณีผูวิจัยเปนผูสอนดาน IT /การ

ออกแบบ / วิทยาศาสตร ใหถือวาสวน

หนึ่งของการปฏิบัติงาน (ไมสามารถ

เบิกจายคาจางได) 
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   - คาจางจัดทําตนแบบผลิตภัณฑได 

 

อัตราการจายตนแบบละไมเกิน 

6,000 บาท 

 

  - คาใชสอยอ่ืนๆ (จางเหมาบริการ,คาแรง, 

เงินประกันสังคม) 

กรณีคาแรงรายวัน 300 บาท/

คน/วัน ไมเกิน 30 วัน 

ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 

  2.3 คาวัสดุ   

   - คาวัสดุสํานักงาน 

- คาวัสดุในการฝกอบรม 

อัตราการจายไมเกิน 10,000 

บาท ทั้งแผนงานวิจัย/

โครงการวิจัยเดี่ยว 

จายตามความจําเปนเหมาะสม 

กรณีจํานวนเงินเกิน 10,000 บาทพรอม

ใบเสนอราคา 

  - คาวัสดุคอมพิวเตอร ไมเกิน 10,000 บาท กรณีจํานวนเงินเกิน 10,000 บาทพรอม

ใบเสนอราคา 

   - คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  

 

กิโลเมตรละ 4 บาท x จํานวน

ระยะทาง  

จัดทํารายละเอียดระยะทางที่เดินทาง

ตลอดโครงการไป-กลับ......กม. จํานวน.....

ครั้ง  

   - คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (ปายเวที/ไว

นิล) 

อัตราการจายไมเกิน 1,000 

บาท 

 

   - คาวัสดุตนแบบในกรณีที่มีตนแบบ 

- คาวัสดุ(เฉพาะดาน) 

จายตามจริง โดยแยก

รายละเอียดตอหนวย 

กรณีจํานวนเงินเกิน 10,000 บาทพรอม

ใบเสนอราคา 

  2.4 คาสาธารณูปโภค   

   - คาบริการโทรศัพท คาไปรษณีย ไมเกิน 3,000 บาท (เหมาจาย) 

3. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั   

รวมงบประมาณที่เสนอขอ   
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เกณฑการพิจารณางบประมาณวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบประมาณแผนดิน (ผาน วช.) 

รายการ งบประมาณ หมายเหตุ (เง่ือนไข) 

1. งบบุคลากร (ใหเขียนเฉพาะรายการที่มี)   

  1.1 

 

 

 

 

 

คาจางช่ัวคราว 

- เชน วุฒิปริญญาตรี 13,300 บาท x 1 คน x 

8 เดือน 

 

 

อัตราการจางลูกจางชั่วคราว 

ป.เอก 20,000 บาท 

ป.โท 16,400 บาท 

ป.ตรี 13,300 บาท 

ปวส. 10,200 บาท 

ปวช. 8,300 บาท 

 

1. การจายคาจางใหจายไดตามความ

เหมาะสมและจางไดไมเกิน 8 เดือน 

2. กรณีผูชวยนักวิจัยเปนนักศึกษา ไดคน

ละไมเกิน 200 บาท/คน/วัน ไมเกิน 30 

วัน/โครงการ 

3. กรณีมีคาจางชั่วคราว / คาจางผูชวย

นักวิจัยไมสามารถเบิกคาจางอื่นๆไดเชน 

คาพิมพงาน คาถอดเทป คาเก็บ/ลงขอมูล 

คาประมวลผลSPSS 

 1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย 

200 บาท x 5 คน x 30 วัน 

อัตราการจางผูชวยนักวิจัย 

200 บาท/คน/วัน 

 

2. งบดําเนินการ (คาตอบแทนคาใชสอย คาวัสดุ)   

  2.1 คาตอบแทน   

   - คาตอบแทนคณะวิจัย 

 

 

 

 

 

 

อัตราการจายคาตอบแทน 

1. ผูบริหารแผน/หัวหนา

โครงการวิจัย 

อ.   20,000 บาท 

ผศ. 30,000 บาท 

รศ. 40,000 บาท 

ศ.  50,000 บาท 

2. ผูวิจัยรวมคนละไมเกิน 

10,000 บาท (ทุกตําแหนงทาง

วิชาการ) 

1. ผูวิจัยรวม 

- จํานวนผูวิจัยรวมไมเกิน 3 คน โดยเปน

บุคคลภายในหรือภายนอกสังกัด

หนวยงานรัฐ/เอกชน  

2. กรณีเปนผูบริหารแผนงานวิจัยสามารถ

เปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดอีก 1

โครงการเทาน้ันและมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนทั้ง 2 สถานะ แตรวมแลวตอง

ไมเกินอัตราตามระดับตําแหนง 

   - คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ โครงการละ 10,000 บาท 

 

แสดงหนังสือยืนยันตอบรับจากที่ปรึกษา

โดยแสดงประวัติความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาที่สําคัญของโครงการ ไมเกิน 3

คน/โครงการ 

   - คาตอบแทนปฏิบัติงานลวงเวลา 

จํานวน …คน x …ชั่วโมง x ...บาท 

อัตราการจายคาตอบแทน 

1. วันทําการปกติ 50 บาท/

ชั่วโมง ไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง  

2. วันหยุดราชการ 60 บาท/

ชั่วโมง ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง  

 การเบิกจายเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 
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   - คาตอบแทนวิทยากรในการประชุมสัมมนา

และฝกอบรม 

อัตราการจายคาตอบแทน 

1.วิทยากรที่เปนเจาหนาที่ของ

รัฐใหจายไมเกิน 600 บาท/

ชั่วโมง 

2.นอกเหนือจากขอ 1. ใหจาย

ไมเกิน 1,200 /ชั่วโมง 

การเบิกจายเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

 

  - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

เครื่องมือ 

อัตราการจายคาตอบแทน 

คนละไมเกิน 3,000 บาท   

จํานวนไมเกิน 3 คน/โครงการ 

     

  - คาตอบแทนผูใหขอมูล (ผูตอบ

แบบสอบถาม/สัมภาษณ/ประชุมกลุมยอย

ฯลฯ) 

อัตราการจายคาตอบแทน 

คนละไมเกิน 300 บาท  

 

  2.2 คาใชสอย   

   - คาที่พัก อัตราการจายคาที่พัก 

1. กรณีพักเดี่ยวระดับ 8 ลงมา

คนละไมเกิน 750 บาท  

2. กรณีพักเดี่ยวระดับ 9 ขึ้นไป

คนละไมเกิน 1,200 บาท  

3. กรณีพักคู/เศษ 1,500 บาท 

การเบิกจายเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

   - คาใชจายในการประชุมสัมมนาและ

ฝกอบรม 

 

อัตราการจาย 

คาอาหาร 300 บาท/มื้อ/คน 

อาหารวาง 25 บาท/มื้อ/คน 

ไมสามารถเบิกจายคาของที่ระลึกให

ผูเขารวมประชุม 

 

  - คาเดินทางมาประชุม 

 

คาพาหนะของผูเขาประชุม 

ไมเกิน 200 บาท/คน 

 

  - คาเชาสถานที่ สถานที่ไมเกินวันละ 1,500 

บาท 

เปนไปตามความเหมาะสมของ

โครงการวิจัย 

  - คาเอกสารประกอบการประชุม/ฝกอบรม 

 

อัตราการจาย 

ชุดละไมเกิน 50  บาท  

(เหมาจาย) 

  - คาถายเอกสาร อัตราการจาย 

ไมเกิน 5,000 บาท  

(เหมาจาย) 

  - คาเชารถตู  

 

อัตราการจาย 

1.กรุงเทพและปริมณฑล วัน

ละ 1,500 บาท  

2.ตางจังหวัดวันละ 1,800 

บาท  

 

  - คาจางทํารายงานความกาวหนา 3 บทและ

เลมสมบูรณ  

ไมเกิน 7,000 บาท  (เหมาจาย) 
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  - คาจางเหมาทําเวปไซต  

 

 

 

ไมเกิน 40,000 บาท  

 

 

กรณีผูวิจัยเปนผูสอนดาน IT /การ

ออกแบบ / วิทยาศาสตร ใหถือวาสวน

หนึ่งของการปฏิบัติงาน (ไมสามารถ

เบิกจายคาจางได) 

  - คาจางจัดทําตนแบบผลิตภัณฑได 

 

อัตราการจายตนแบบละไม

เกิน 6,000 บาท 

 

  - คาจางวิเคราะห/ทดสอบ จายตามจริง กรณีที่นักวิจัยไมสามารถปฏิบัติเองได 

   - คาใชสอยอ่ืนๆ (จางเหมาบริการ,คาแรง, 

เงินประกันสังคม) 

กรณีคาแรงรายวัน 300 บาท/

คน/วัน ไมเกิน 30 วัน 

ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 

  2.3 คาวัสดุ   

   - คาวัสดุสํานักงาน 

- คาวัสดุในการฝกอบรม 

อัตราการจายไมเกิน 10,000 

บาท ทั้งแผนงานวิจัย/

โครงการวิจัยเดี่ยว 

จายตามความจําเปนเหมาะสม 

กรณีจํานวนเงินเกิน 10,000 บาทพรอม

ใบเสนอราคา 

  - คาวัสดุคอมพิวเตอร ไมเกิน 10,000 บาท กรณีจํานวนเงินเกิน 10,000 บาทพรอม

ใบเสนอราคา 

   - คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  

 

กิโลเมตรละ 4 บาท x จํานวน

ระยะทาง  

จัดทํารายละเอียดระยะทางที่เดินทาง

ตลอดโครงการไป-กลับ......กม. จํานวน.....

ครั้ง  

   - คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (ปายเวที/ไว

นิล) 

อัตราการจายไมเกิน 1,000 

บาท 

 

  - คาวัสดุตนแบบในกรณีที่มีตนแบบ 

- คาวัสดุ(เฉพาะดาน) 

จายตามจริง โดยแยก

รายละเอียดตอหนวย 

กรณีจํานวนเงินเกิน 10,000 บาทพรอม

ใบเสนอราคา 

   - คาวัสดุอื่นๆ  จายตามจริง (ระบุรายการที่ชัดเจน) 

  2.4 คาสาธารณูปโภค   

   - คาบริการโทรศัพท คาไปรษณีย อัตราการจายไมเกิน 3,000 

บาท 

(เหมาจาย) 

3. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั   

รวมงบประมาณที่เสนอขอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


