
เกณฑการใชจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
      

 

เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยา 
นิพนธระดับบัณฑิตศึกษาและมีมาตรฐานเดียวกัน ที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 และแกไข
เพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 จึงไดกําหนดเกณฑการใชจายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

หลักการเบื้องตน 
1. สนับสนุนเปนคาใชจายตางๆเพื่อ การทําโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธโดยตรง ตามการใช

จายจริงและเปนไปดวยความประหยัดและมีคุณภาพ ตามวงเงินที่กําหนดไวในระเบียบ 
2. ตองแจกแจงรายละเอียดคาใชจายใหชัดเจนแยกตามรายการ (ไมใชเขียนเหมารวมเชน คาวัสดุ

การทดลอง ตองระบุลงไปใหชัดเจนวาวัสดุที่จะใชเพื่อการทดลองนั้นเปนวัสดุอะไร ปริมาณ
เทาไร มูลคาเทาไร และตองไมระบุเปนคาใชจายอื่นๆ เปนตน) 

3. ไมสนับสนนุใหซ้ือครุภัณฑ (ยกเวนมเีหตุผลเพียงพอ) 
4. ไมสนับสนนุรายการใชจายเปนคาจาง คาตอบแทน ท่ีนกัศึกษาสามารถทําเองไดหรือนักศกึษา

จําเปนตองทํา เพื่อพัฒนาทกัษะทางการเรยีนรูและการศึกษา 
5. เบิกจายไดตามรายการที่เสนออนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงตองไดรับอนุมัติจากคณะทํางานฯ 

และในหมวดเดียวกันสามารถถัวจายได 
 

ตัวอยางรายการที่สามารถเบิกคาใชจายไดและเบิกไมได 
(1)  ทุนอุดหนนุโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ 
 

ลําดับ รายการ เบิกได เบิกไมได 
1 คาจาง 

คาตอบแทน 
- คาจางแรงงาน ที่นักศกึษาไมสามารถ
ทําไดดวยตวัเอง  เชนคาแรงงานใน
แปลงทดลองทางการเกษตรที่ใช
แรงงานคนมาก  คาจางผูชวยสํารวจ
ขอมูลที่ตองใชคนจํานวนมาก คาจางใน
การเก็บตวัอยางการวิจยัจํานวนมาก 
คาจางในการทําวัสดุเพื่อประกอบในการ
ทดลองเพื่อการวิจัย คาจางแรงงานใน  

- คาจางที่นักศกึษาสามารถทําไดดวย
ตัวเอง เชน คาจางผูชวยวิจยั คาจางที่
ปรึกษา คาจาง Reader 
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ลําดับ รายการ เบิกได เบิกไมได 
  การกอสราง เพื่อการวิจยั เปนตน  
   - คาตอบแทนนักวจิัย หรือผูชวยวิจยั 
2 คาใชสอย และ

วัสด ุ
- คาวัสดุเกีย่วกับการวจิัย หรือวัสดุ
ทางการทดลอง อุปกรณที่ใชในการวิจัย 
ที่มหาวิทยาลัยไมมีใหบริการ เชน 

- คาวัสดุที่ไมเกี่ยวกับงานวิจยั หรือ
วัสดุที่ซ้ือโดยงบประมาณจาก
โครงการอื่น เชนเครื่องแกวหรือวัสด ุ

  สารเคมีตางๆ  คาสัตวทดลอง คา
เครื่องมือตรวจวิเคราะหชนดิสําเร็จรูปที่
ใชไดในครั้งเดียว หรือใชแลวหมดไป  
คาชิ้นสวนทางอิเลกโทรนิก ที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการวิจยั  คาวัสดุทาง
การเกษตรเพื่อการวิจยั คาวัสดุเกี่ยวกบั
การกอสราง หรือวัสดุที่เกีย่วกับการ
ประดิษฐในงานวิจยั  เปนตน 

อ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยมีใหบริการแลว 

  - คาวัสดุสํานกังานที่เกีย่วกบั
กระบวนการวจิัยโดยตรง  ใชตลอด
กระบวนการวจิัย และใหระบุ
รายละเอียดใหชัดเจนวาเปนวัสดุอะไร 
เชนกระดาษ A4 Diskette  แผนซีดี ฟลม
ถายรูป กาว เทปกาว กรรไก มีดคัตเตอร 
เชือกปอฟาง ฯลฯ เปนตน 

- คาวัสดุที่ไมระบุรายละเอยีด หรือ
วัสดุที่เกีย่วหรืออาจจะเกี่ยวกบั
งานวิจยัแตใชเพียงชั่วคร้ังชัว่คราว 
หรือใชเพยีงเลก็นอย หรือ
มหาวิทยาลัยมใีหบริการเชนเครื่อง
เขียนซีดี  Hard disk ที่เย็บกระดาษ 
เครื่องเจาะกระดาษ เปนตน 

  - คาจางเหมาพาหนะเดินทางที่
จําเปนตองขนอุปกรณการวจิัย เพื่อนํา
ทีมวิจัยลงเก็บขอมูลหรืออ่ืนๆที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมการวจิัยโดยตรง  หรือคาจาง
เหมาพาหนะเพื่อพาทีมวิจยัเพื่อเก็บ
ขอมูลหรือปฏิบัติงานวิจยั เปนตน 

- คาจางเหมาพาหนะเดินทางที่ไม
เกี่ยวกับกิจกรรมการวิจยัโดยตรง 
เชน คาจางเหมาไปประชุมทาง
วิชาการ หรือนักวจิัยเดินทางไปคน
เดียวเพื่อเก็บขอมูลตางจังหวดั ควร
ใชจายเปนคาพาหนะเดนิทาง ไมใช
จางเหมา  เปนตน 

  - คาพาหนะเดนิทางไปสํารวจขอมูล ใน
งานวิจยัเชิงสํารวจ หรือคาเดนิทางไป
เกี่ยวกับการทดลองหรือทําการวิจัย หรือ
คนควาหาขอมูลภายในประเทศหากใช 

- คาพาหนะเดนิทางไปตางประเทศ
เพื่อปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและหรือ
อาจารยที่ ปรึกษารวม 
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ลําดับ รายการ เบิกได เบิกไมได 
  รถสวนตัวใหใชเกณฑเดยีวกบัที่

มหาวิทยาลัยกาํหนดสําหรับบุคคลากร 
 

  - คาพาหนะเดนิทางปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาและหรืออาจารยที่ปรึกษารวม 

- คาพาหนะเดนิทางปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาและหรืออาจารยที่ปรึกษารวม 

  ตางสถาบัน ไมเกินรอยละ 30 ของเงินที่
ไดรับอนุมัต ิ

ตางสถาบัน สวนที่เกินรอยละ 30 
ของเงินที่ไดรับอนุมัติ 

  - คาถายเอกสารหรือคาบริการจากการ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานวิจยัที่หนวย
บริการสืบคนขอมูลกําหนด   คาถาย
เอกสารแบบสํารวจการวิจัย  คาถาย
เอกสารผลการทดลอง เปนตน 

- คาถายเอกสารเอกสารอางอิง คาถาย
เอกสารงานวิจยัฉบับสมบูรณ คาถาย
เอกสารหนังสอื ตํารา เปนตน 

  -  คาจางวิเคราะหขอมูลตามเกณฑการ
จัดเก็บคาวิเคราะหของหนวยบริการ
วิเคราะหขอมูล เชน คาจางวเิคราะหที่
จายใหศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มทส. เปนตน 

- คาวิเคราะหขอมูลผลการทดลอง 
(ปกตินกัศึกษาตองทําเองอยูแลวเพื่อ
การเรียนรู) 

  - คาที่พัก ในการเดินทางเก็บขอมูลการ
วิจัย  หรือลงพืน้ที่เพื่อปฏิบัตงิานวิจยั 
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- คาที่พักที่ไมใชวันที่ทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการวจิัย หรือคาที่พกัในพืน้ที่
อําเภอเมืองนครราชสีมา เปนตน 

  - คาติดตอส่ือสารที่เกี่ยวกับงานวิจยั
โดยตรง เชนคาสง จดหมาย 
แบบสอบถาม  คาโทรศัพท  เปนตน 

- คาติดตอส่ือสารที่ไมเกี่ยวกับ
งานวิจยัโดยตรง 

  - คาลางอัดรูป ที่เกี่ยวกับงานวิจัย - คาลางอัดรูป ที่ไมเกี่ยวเกี่ยวกับ
งานวิจยั 

  - คาทําสําเนาแผน CD และ DVD ใน
งานวิจยัที่เกีย่วกับ software  

- คาทําสําเนาแผน CD และ DVD 
เพื่อนําเสนอผลงาน หรือสําเนาเพื่อ
การจัดเก็บขอมูลที่ไมเกี่ยวกบัเนื้อ
งานวิจยั 

  - คาสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการวิจยั 
เชนคาน้ํา คาไฟ ในหองปฏบิัติงานวิจยั 
เปนตน 

- คาสาธารณูปโภคที่ไมเกีย่วกับการ
วิจัยโดยตรง 
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ลําดับ รายการ เบิกได เบิกไมได 
  - คาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบขุางตน ให

อยูในดุลยพินจิของคณะทํางานฯ 
- คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับงานวิจัย
โดยตรง  เชน 

   • คาเขาเลมวิทยานิพนธ 
   • คาจางพิมพวิทยานิพนธ  
   • คาจางแปลภาษา 
   • คาใชจายเบด็เตล็ดที่ไมระบุ

รายละเอียดการใชจาย 
   • คาใชจายอื่นๆ ที่ไมระบุ

รายละเอียดการใชจาย 
3 ครุภัณฑ - ครุภัณฑหรือบางสวนของครุภัณฑที่

จําเปนตองานวิจัย ตองชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนทั้งในงานวิจยันีแ้ละประโยชนที่
จะเกดิหลังการใชงานครุภัณฑเมื่อเสร็จ
ส้ินการวิจยั และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะทํางาน เชนเครื่องคอมพิวเตอร 
ที่เปนสวนหนึง่ของการทําวจิัย  เปนตน 

- ครุภัณฑ ที่มหาวิทยาลัยมีอยูแลว 
หรือครุภัณฑสามารถใชบริการที่
หนวยบริการอืน่ๆไดหรือครุภัณฑที่
คณะทํางานเหน็วาไมมีความจําเปน 
เชนคอมพิวเตอรที่ซ้ือเพื่อใชสําหรับ
พิมพรายงานการวิจัยแตไมใชเปน
สวนหนึ่งของการวิจยั 

  - วัสดุที่จดัซื้อมารายชิ้น ที่เกีย่วกับ
กระบวนการวจิัย เพื่อประกอบเสร็จ เปน
ครุภัณฑโดยสภาพ  เชน ซ้ือช้ินสวน      
อิเลกโทรนิก เหล็ก และวัสดตุางๆ เพื่อ
ประกอบเปนเครื่องจักรกล เปนตน 

 

 

(2)  ทุนการนาํเสนอผลงาน 
 มีแนวทางโดยสรุปดังนี้ 

1. กรณีที่นักศึกษาตั้งแตสองคนขึ้นไปไปนําเสนอผลงานที่เดียวกัน สามารถใชหลักฐานการ
จายเงินรวมกันได ตามการใชจายจริง ทั้งนี้ไมเกินวงเงินที่ไดรับการอนุมัติ 

2. เสนอขอปละกี่คร้ังก็ได แตรวมกันแลวไมเกิน 3,000 บาทตอคนตอป  และตองไมใชผลงาน
เร่ืองเดียวกับที่เคยไดรับเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานไปแลว และสามารถขอไดกอนสอบ
หัวขอวิทยานิพนธ 

3. ตองสงในสมัครกอนการไปนําเสนอผลงาน 
4. เกณฑการใชจายเงินการนําเสนอผลงาน ใหเบิกได 4 รายการดังนี ้ 
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(1)  คาลงทะเบียน เบกิจายตามจริง 
(2)  คาพาหนะเดินทาง ใหเบกิจายดังนี ้

-  ระยะทางระหวางจังหวัด ใหเบิกจายตามอัตราคารถโดยสารประจําทางประเภท
รถทัวร 

-  คาพาหนะเดนิทางเหมาจายในพื้นที่ คร้ังละ 300 บาท 
 (3)  คาที่พักใหเบิกจายตามจริง ทั้งนี้ในอตัราไมเกินคืนละ 1,000  บาท 
 (4)  คาโปสเตอร เหมาจายครั้งละ 800 บาท 

 

หมายเหต ุ    1)  รายการใดที่ไมอาจจําแนกไดวาสามารถเบิกไดหรือเบิกไมได ใหอยูในดุลยพินจิของ 
        คณะทํางานพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธระดับ 
         บัณฑิตศึกษา  และขอวินิจฉัยของคณะทํางานฯ  ถือวาสิ้นสุด    
  2)  ใหมีผลตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2550   เปนตนไป 

       


