เกณฑการใชจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใหการใชจายเงินเป นไปตามวัตถุประสงคของโครงการอุ ดหนุนโครงการวิ จัยเพื่อทําวิ ทยา
นิ พ นธ ร ะดั บบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาและมี มาตรฐานเดี ย วกั น ที่ ป ระชุ ม คณะทํ างานพิ จารณาจั ดสรรทุ น อุ ด หนุ น
โครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 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. ไมสนับสนุนใหซื้อครุภัณฑ (ยกเวนมีเหตุผลเพียงพอ)
4. ไมสนับสนุนรายการใชจายเปนคาจาง คาตอบแทน ที่นกั ศึกษาสามารถทําเองไดหรือนักศึกษา
จําเปนตองทํา เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรูและการศึกษา
5. เบิกจายไดตามรายการที่เสนออนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงตองไดรบั อนุมัติจากคณะทํางานฯ
และในหมวดเดียวกันสามารถถัวจายได
ตัวอยางรายการที่สามารถเบิกคาใชจายไดและเบิกไมได
(1) ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ
ลําดับ
1

รายการ
คาจาง
คาตอบแทน

เบิกได

เบิกไมได

- คาจางแรงงาน ที่นักศึกษาไมสามารถ - คาจางที่นักศึกษาสามารถทําไดดว ย
ทําไดดว ยตัวเอง เชนคาแรงงานใน
ตัวเอง เชน คาจางผูชว ยวิจยั คาจางที่
แปลงทดลองทางการเกษตรที่ใช
ปรึกษา คาจาง Reader
แรงงานคนมาก คาจางผูชวยสํารวจ
ขอมูลที่ตองใชคนจํานวนมาก คาจางใน
การเก็บตัวอยางการวิจยั จํานวนมาก
คาจางในการทําวัสดุเพื่อประกอบในการ
ทดลองเพื่อการวิจัย คาจางแรงงานใน

2

ลําดับ

2

รายการ

คาใชสอย และ
วัสดุ

เบิกได
การกอสราง เพื่อการวิจยั เปนตน
- คาวัสดุเกีย่ วกับการวิจัย หรือวัสดุ
ทางการทดลอง อุปกรณที่ใชในการวิจัย
ที่มหาวิทยาลัยไมมีใหบริการ เชน
สารเคมีตางๆ คาสัตวทดลอง คา
เครื่องมือตรวจวิเคราะหชนิดสําเร็จรูปที่
ใชไดในครั้งเดียว หรือใชแลวหมดไป
คาชิ้นสวนทางอิเลกโทรนิก ที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการวิจยั คาวัสดุทาง
การเกษตรเพื่อการวิจยั คาวัสดุเกี่ยวกับ
การกอสราง หรือวัสดุที่เกีย่ วกับการ
ประดิษฐในงานวิจยั เปนตน
- คาวัสดุสํานักงานที่เกีย่ วกับ
กระบวนการวิจัยโดยตรง ใชตลอด
กระบวนการวิจัย และใหระบุ
รายละเอียดใหชัดเจนวาเปนวัสดุอะไร
เชนกระดาษ A4 Diskette แผนซีดี ฟลม
ถายรูป กาว เทปกาว กรรไก มีดคัตเตอร
เชือกปอฟาง ฯลฯ เปนตน
- คาจางเหมาพาหนะเดินทางที่
จําเปนตองขนอุปกรณการวิจัย เพื่อนํา
ทีมวิจัยลงเก็บขอมูลหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมการวิจัยโดยตรง หรือคาจาง
เหมาพาหนะเพื่อพาทีมวิจยั เพื่อเก็บ
ขอมูลหรือปฏิบัติงานวิจยั เปนตน
- คาพาหนะเดินทางไปสํารวจขอมูล ใน
งานวิจยั เชิงสํารวจ หรือคาเดินทางไป
เกี่ยวกับการทดลองหรือทําการวิจัย หรือ
คนควาหาขอมูลภายในประเทศหากใช
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เบิกไมได
- คาตอบแทนนักวิจัย หรือผูชวยวิจยั
- คาวัสดุที่ไมเกี่ยวกับงานวิจยั หรือ
วัสดุที่ซื้อโดยงบประมาณจาก
โครงการอื่น เชนเครื่องแกวหรือวัสดุ
อื่นๆที่มหาวิทยาลัยมีใหบริการแลว

- คาวัสดุที่ไมระบุรายละเอียด หรือ
วัสดุที่เกีย่ วหรืออาจจะเกี่ยวกับ
งานวิจยั แตใชเพียงชั่วครั้งชัว่ คราว
หรือใชเพียงเล็กนอย หรือ
มหาวิทยาลัยมีใหบริการเชนเครื่อง
เขียนซีดี Hard disk ที่เย็บกระดาษ
เครื่องเจาะกระดาษ เปนตน
- คาจางเหมาพาหนะเดินทางที่ไม
เกี่ยวกับกิจกรรมการวิจยั โดยตรง
เชน คาจางเหมาไปประชุมทาง
วิชาการ หรือนักวิจัยเดินทางไปคน
เดียวเพื่อเก็บขอมูลตางจังหวัด ควร
ใชจายเปนคาพาหนะเดินทาง ไมใช
จางเหมา เปนตน
- คาพาหนะเดินทางไปตางประเทศ
เพื่อปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและหรือ
อาจารยที่ ปรึกษารวม

3

ลําดับ

รายการ

เบิกได
รถสวนตัวใหใชเกณฑเดียวกับที่
มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับบุคคลากร
- คาพาหนะเดินทางปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาและหรืออาจารยที่ปรึกษารวม
ตางสถาบัน ไมเกินรอยละ 30 ของเงินที่
ไดรับอนุมัติ
- คาถายเอกสารหรือคาบริการจากการ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานวิจยั ที่หนวย
บริการสืบคนขอมูลกําหนด คาถาย
เอกสารแบบสํารวจการวิจัย คาถาย
เอกสารผลการทดลอง เปนตน
- คาจางวิเคราะหขอมูลตามเกณฑการ
จัดเก็บคาวิเคราะหของหนวยบริการ
วิเคราะหขอมูล เชน คาจางวิเคราะหที่
จายใหศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มทส. เปนตน
- คาที่พัก ในการเดินทางเก็บขอมูลการ
วิจัย หรือลงพืน้ ที่เพื่อปฏิบัตงิ านวิจยั
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- คาติดตอสื่อสารที่เกี่ยวกับงานวิจยั
โดยตรง เชนคาสง จดหมาย
แบบสอบถาม คาโทรศัพท เปนตน
- คาลางอัดรูป ที่เกี่ยวกับงานวิจัย
- คาทําสําเนาแผน CD และ DVD ใน
งานวิจยั ที่เกีย่ วกับ software

- คาสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการวิจยั
เชนคาน้ํา คาไฟ ในหองปฏิบัติงานวิจยั
เปนตน
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เบิกไมได

- คาพาหนะเดินทางปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาและหรืออาจารยที่ปรึกษารวม
ตางสถาบัน สวนที่เกินรอยละ 30
ของเงินที่ไดรบั อนุมัติ
- คาถายเอกสารเอกสารอางอิง คาถาย
เอกสารงานวิจยั ฉบับสมบูรณ คาถาย
เอกสารหนังสือ ตํารา เปนตน

- คาวิเคราะหขอ มูลผลการทดลอง
(ปกตินกั ศึกษาตองทําเองอยูแลวเพื่อ
การเรียนรู)

- คาที่พักที่ไมใชวันที่ทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการวิจัย หรือคาที่พกั ในพืน้ ที่
อําเภอเมืองนครราชสีมา เปนตน
- คาติดตอสื่อสารที่ไมเกี่ยวกับ
งานวิจยั โดยตรง
- คาลางอัดรูป ที่ไมเกี่ยวเกี่ยวกับ
งานวิจยั
- คาทําสําเนาแผน CD และ DVD
เพื่อนําเสนอผลงาน หรือสําเนาเพื่อ
การจัดเก็บขอมูลที่ไมเกี่ยวกับเนื้อ
งานวิจยั
- คาสาธารณูปโภคที่ไมเกีย่ วกับการ
วิจัยโดยตรง

4

ลําดับ

3

รายการ

ครุภัณฑ

เบิกได
- คาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุขางตน ให
อยูในดุลยพินจิ ของคณะทํางานฯ

เบิกไมได
- คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับงานวิจัย
โดยตรง เชน
• คาเขาเลมวิทยานิพนธ
• คาจางพิมพวิทยานิพนธ
• คาจางแปลภาษา
• คาใชจายเบ็ดเตล็ดที่ไมระบุ
รายละเอียดการใชจาย
• คาใชจายอื่นๆ ที่ไมระบุ
รายละเอียดการใชจาย
- ครุภัณฑหรือบางสวนของครุภัณฑที่
- ครุภัณฑ ที่มหาวิทยาลัยมีอยูแลว
จําเปนตองานวิจัย ตองชี้แจงเหตุผลความ หรือครุภัณฑสามารถใชบริการที่
จําเปนทั้งในงานวิจยั นีแ้ ละประโยชนที่ หนวยบริการอืน่ ๆไดหรือครุภัณฑที่
จะเกิดหลังการใชงานครุภัณฑเมื่อเสร็จ คณะทํางานเห็นวาไมมีความจําเปน
สิ้นการวิจยั และไดรับความเห็นชอบ
เชนคอมพิวเตอรที่ซื้อเพื่อใชสําหรับ
จากคณะทํางาน เชนเครื่องคอมพิวเตอร พิมพรายงานการวิจัยแตไมใชเปน
ที่เปนสวนหนึง่ ของการทําวิจัย เปนตน สวนหนึ่งของการวิจยั
- วัสดุที่จดั ซื้อมารายชิ้น ที่เกีย่ วกับ
กระบวนการวิจัย เพื่อประกอบเสร็จ เปน
ครุภัณฑโดยสภาพ เชน ซื้อชิ้นสวน
อิเลกโทรนิก เหล็ก และวัสดุตางๆ เพื่อ
ประกอบเปนเครื่องจักรกล เปนตน

(2) ทุนการนําเสนอผลงาน
มีแนวทางโดยสรุปดังนี้
1. กรณีที่นักศึกษาตั้งแตสองคนขึ้นไปไปนําเสนอผลงานที่เดียวกัน สามารถใชหลักฐานการ
จายเงินรวมกันได ตามการใชจายจริง ทั้งนี้ไมเกินวงเงินที่ไดรับการอนุมัติ
2. เสนอขอปละกี่ครั้งก็ได แตรวมกันแลวไมเกิน 3,000 บาทตอคนตอป และตองไมใชผลงาน
เรื่องเดียวกับที่เคยไดรับเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานไปแลว และสามารถขอไดกอนสอบ
หัวขอวิทยานิพนธ
3. ตองสงในสมัครกอนการไปนําเสนอผลงาน
4. เกณฑการใชจา ยเงินการนําเสนอผลงาน ใหเบิกได 4 รายการดังนี้
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(1) คาลงทะเบียน เบิกจายตามจริง
(2) คาพาหนะเดินทาง ใหเบิกจายดังนี้
- ระยะทางระหวางจังหวัด ใหเบิกจายตามอัตราคารถโดยสารประจําทางประเภท
รถทัวร
- คาพาหนะเดินทางเหมาจายในพื้นที่ ครั้งละ 300 บาท
(3) คาที่พักใหเบิกจายตามจริง ทั้งนี้ในอัตราไมเกินคืนละ 1,000 บาท
(4) คาโปสเตอร เหมาจายครั้งละ 800 บาท
1) รายการใดที่ไมอาจจําแนกไดวาสามารถเบิกไดหรือเบิกไมได ใหอยูในดุลยพินจิ ของ
คณะทํางานพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา และขอวินิจฉัยของคณะทํางานฯ ถือวาสิ้นสุด
2) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2550 เปนตนไป

หมายเหตุ
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