
1 
2565 

    
กรอบอัตราค่าใช้จ่ายการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้  

1) หมวดค่าตอบแทน และค่าจ้าง  
 1.1) ค่าตอบแทน คือ เงินที่จ่ายเสริมเพ่ิมให้นอกเหนือจากเงินเดือนปกติที่ผู้ขอรับทุนสนับสนุน  ที่ได้รับจาก

มหาวิทยาลัย โดยจะจ่ายเป็นรายงวดจากการแบ่งเงินงวดทุนสนับสนุนการวิจัย เช่น ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ ค่าตอบแทน
หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย  ค่าตอบแทนนักวิจัยร่วมโครงการ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร (เช่น ฝึกอบรม) ค่าตอบแทนผู้วิจารณ์ภายนอก (Reviewer), ค่าตอบแทนอ่ืนจ่ายแก่บุคคลภายนอกที่มา
ช่วยงาน  * ทั้งนี้ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ/นักวิจัยจะเบิกได้ตั้งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไป 

1.2) ค่าจ้าง คือ ค่าจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย (ตามคุณวุฒิ), ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าจ้างนักศึกษา
ช่วยงาน โดยแบ่งจ่ายตามงวดที่ขอเบิก ไม่อนุญาตให้น าเงินสนับสนุนหมวดอื่นมาใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้าง  

2) หมวดค่าใช้สอยหรือค่าด าเนินการ  
2.1) ค่าที่พัก คือ ค่าที่พักหัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ (กรณีฝึกอบรม)  
2.2) ค่าเดินและค่าพาหนะ คือ ค่าโดยสาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมารถตู้ 
2.3) ค่าส าเนาเอกสาร ค่ากระดาษแผ่นพับ ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ค่าท าเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์   
2.4) ค่าจ้างเหมาบริการ คือ ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าจ้างท าอุปกรณ์ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ใน

หนังสือพิมพ์ ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ ค่าถอดเทป ฯลฯ  
2.5) ค่าเช่าอุปกรณ์ คือ ค่าอุปกรณ์โสตทัศน์ส าหรับใช้ในการประชุม อุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย อบรมสัมมนา

นอกเหนือจากอุปกรณ์พ้ืนฐานที่มหาวิทยาลัยมี   
2.6) ค่าใช้สอยหรือค่าด าเนินการอ่ืน ๆ เช่น ค่าขนส่งไปรษณีย ์ค่าโทรศัพท ์ 
 

3) หมวดค่าวัสดุ  
3.1) ค่าวัสดุส านักงาน  
3.2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
3.3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
3.4) ค่าวัสดุสารเคมี /วัสดุทางการแพทย์  
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หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ที่ วช. ก าหนด 

 
รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข) 

1) หมวดค่าตอบแทน  
และค่าจ้าง  

 * รวมแล้วไม่เกิน 80 % ของงบทั้งหมด 

 1.1 ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ /
นักวิจัย 

  
 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม 
       ไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 

พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยไม่เกินที่ก าหนดจ่าย
ตามต าแหน่งวิชาการ และวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
 - ศาสตราจารย์  ป.เอก  อัตรา   25,000 บาท 
      ป.โท   อัตรา   23,000 บาท 
 - รองศาสตราจารย์ ป.เอก อัตรา 23,000 บาท 
         ป.โท อัตรา  20,000 บาท 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป.เอก อัตรา 20,000 บาท 
                ป.โท อัตรา 18,000 บาท 
- อาจารย์   ป.เอก อัตรา 18,000 บาท 
     ป.โท  อัตรา  15,000 บาท 
 - วุฒิต่ ากว่านี้ อัตรา  13,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนนักวิจัยร่วม
โครงการ  

(ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้เหมาจ่าย
เฉลี่ยรวมไม่เกินตามวุฒิสูงสุด) 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม 
     ไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 

พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยไม่เกินที่ก าหนด
จ่ายตามวุฒิการศึกษา คือ 
   ป.เอก  อัตราค่าจ้าง  15,000.- บาท 
   ป.โท   อัตราค่าจา้ง  13,000.- บาท    
   ป.ตรี   อัตราค่าจ้าง  11,000.- บาท  

 1.3 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา - ให้จ่ายได้ 1 คน ต่อโครงการ  
  ไม่เกิน 5,000 บาท  
- กรณีเป็นแผนงานวิจยัให้จ่ายได้ 2 

คนไม่เกิน 10,000 บาท  

1. ต้องมีหนังสือยืนยนัตอบรับจากที่ปรึกษา 
2. ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่

ส าคัญของโครงการโดยพจิารณาจาก 
- ประสบการณ์การท างาน 
- คุณวุฒ ิ

1.4 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน
การพิจารณาให้ความเห็นทาง
วิชาการ /ค่าตอบแทนผู้วิจารณ์
ภายนอก (Reviewer) 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม 
ไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 

ไม่เกินท่านละ 1,000 บาท แต่ถา้มีหลายทา่นรวม
แล้วไม่เกิน 15 % ของงบทั้งหมด)  

1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 
 (เช่น ฝึกอบรม) 

- ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

  1. วิทยากรที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
(ให้เป็นของที่ระลึกไม่เกินชิน้ละ 1,000 บาท) 
  2. วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยให้จ่ายไม่เกิน 
1,000 บาท/ชั่วโมง วันละไม่เกิน 6,000 บาท 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข) 
1.6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลา เช่น ลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลภาคสนาม  การบันทึก
ข้อมูล เป็นต้น  

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม ก าหนดเหมาจ่ายทั้งวันท าการปกติ/วันหยุด ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย ดงันี้ 
   - ท าคร่ึงวัน  อาจารย์    200 บาท 
   (4 ชม.) เจ้าหน้าที่  150  บาท 
   พนักงาน   100  บาท  
   - ท าเต็มวัน  อาจารย์    400 บาท 
    (8 ชม.) เจ้าหน้าที่  300  บาท 
  พนักงาน   200  บาท  
นักศึกษาช่วยงานเหมาจ่ายวนัละ 250 บาท 

1.7 ค่าจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย 
(ตามคุณวุฒิ) กรณีไม่มีนักวิจัย
ร่วมโครงการ 

(ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้เหมาจ่าย
เฉลี่ยรวมไม่เกินตามวุฒิสูงสุด) 

- ให้จ่ายแบบเหมาจ่ายตามวฒุิ     ป.เอก  อัตราค่าจ้าง  12,000.- บาท 
   ป.โท   อัตราค่าจา้ง  10,000.- บาท    
   ป.ตรี   อัตราค่าจ้าง   9,000.- บาท  
   ปวส/อนปุริญญา อัตราคา่จ้าง  8,000.- บาท 
   ไม่เกิน ปวช./ม.6 อัตราค่าจา้ง  5,000.- บาท 

1.7 ค่าแปลบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 400 ค า) 

- ไม่เกิน 600 บาท ค าละ 1.5 บาท ไม่เกิน 400 ค า  

1.8  ค่าแปลภาษาเครื่องมือวิจัย 
(แบบสอบถาม/สัมภาษณ์) 
เช่น ภาษาอังกฤษ จีน อาหรับ 

- ไม่เกิน 3,000 บาท หน้าละ 300 บาท ไม่เกิน 10 หน้า  

1.9 ค่าตอบแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    1.9.1 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล 
     (สัมภาษณ์, ผู้เข้าร่วมอบรม) 

- รายละไม่เกิน 800 บาท 
 

กรณี ข้อมูลมีระดับความยากสูงให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของผู้ตรวจสอบทางวิชาการ  
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท  

    1.9.2 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล
(แบบสอบถาม) 

- ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อคร้ังต่อกลุ่ม เหมาจ่ายต่อคร้ังต่อกลุ่ม 

2. หมวดค่าใช้สอย 
 2.1 ค่าท่ีพัก 

 
- ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

    2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

    2.3 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ 
ฝึกอบรม 

- ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

2.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลยั ค่าเชื้อเพลิง (ค่าน้ ามัน) ก าหนดให้ กม.ละ 4 บาท 
(โดยให้จัดท ารายละเอียดระยะทางที่เดินทาง) 

  2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  
ค่าลงพ้ืนที่ การถอดเทป  

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม  
   

เหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท 

2.6 ค่าส าเนาเอกสาร ค่ากระดาษ
แผ่นพับ ค่าจัดท าเอกสารประชุม 
ค่าท าเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์   

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม  
 

เหมาจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข) 
2.7 ค่าขอจริยธรรมในมนุษย์  2,000 บาท  

2.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ สถานที่อบรม
สัมมนา  

- ใช้ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก นอกเหนือจากอุปกรณ์พ้ืนฐานที่มหาวิทยาลัย
มีให้เช่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ตามการใช้จริง   

2.9 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าขนส่ง
ไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ 

- ไม่เกิน 2,000 บาท  

3. หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 ค่าวัสดุส านักงาน เช่น 
กระดาษ หมึก ปากกา 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ไม่เกิน 2,000 บาท 
 

3.2 ค่าครุภัณฑ ์ 
     ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
     ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     
     ค่าวัสดุสารเคมี  
     ค่าวัสดุทางการแพทย์ 
    ค่าวัสดุต้นแบบ/สิ่งก่อสร้าง 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม    - ให้แนบใบเสนอราคา วงเงินไม่เกินกว่า 
20,000 บาท  เพื่อเสนอขอมหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
ถ้าเกิน 20,000 บาท จะต้องท าเรื่องขออนุมัติ
เป็นรายกรณีไปก่อนอนุมัติงบประมาณ 

 

 

 


