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(สํ าเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เร่ือง เกณฑการจายเงินเกี่ยวกับการวิจัย

-------------------------

เพื่อใหการดํ าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํ านาจตามความในขอ 
17 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการดํ าเนินการวิจัย พ.ศ. 2545 จึงกํ าหนดเกณฑการ
จายเงินเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งประกอบดวย 1) เกณฑการคิดงบประมาณโครงการวิจัย    2) เกณฑการจายเงิน
อุดหนุนการวิจัย   3) เกณฑการจายเงินคาสมนาคุณเกี่ยวกับการวิจัย ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี     มิถุนายน  พ.ศ. 2545

(ลงนาม)    ทองอินทร  วงศโสธร
(รองศาสตราจารย ดร.ทองอินทร  วงศโสธร)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            ส ําเนาถูกตอง

(นางสาวจีรามร  หัสเนตร)
         เจาหนาที่วิจัย 6
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1. เกณฑการคิดงบประมาณโครงการวิจัย

    1.1 โครงการวิจัย

หมวดคาตอบแทน
1. คาพิมพรายงานการวิจัยและคาพิมพเครื่องมือวิจัยเหมาจาย         10,000  บาท
2. คาจางผูชวยนักวิจัย (ตามอัตราคาจางของมหาวิทยาลัย)
    ไมเกิน 4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจํ าเปนและภาระงาน
3. คาสมนาคุณนักวิจัย         23,000  บาท
4. คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทยในการจัดท ําบทคัดยอ
    (ความยาวไมเกิน 2 หนา)              500  บาท

หมวดคาใชสอย
1. คาประมวลผลดวยคอมพิวเตอรเหมาจาย         12,000  บาท
    (กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพไดรับคาประมวลผลโครงการละ 8,000  บาท)
2. คาจัดท ําเคร่ืองมือการวิจัย ชุดละ 10 บาท
3. คาพฒันาและทดลองใชเคร่ืองมือการวิจัย            3,000  บาท
4. คาไปรษณียธุรกิจ เพิ่ม 20% จากจํ านวนทีสง
5. คาส ําเนาเอกสาร            3,000  บาท
    (กรณีการวิจัยเชิงเอกสารพิจารณาตามความเปนจริง)
6. คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ ของนักวิจัย
    6.1 กรุงเทพและปริมณฑล (คิดตามเกณฑงบประมาณเงินรายได)
    6.2 ตางจังหวัด (คิดตามเกณฑงบประมาณเงินรายได)
7. คาบริหารโครงการ         10,000  บาท
8. คาสื่ออื่น ๆ ตามความจ ําเปนของโครงการใหเสนอคณะกรรมการวิจัย
    พิจารณาเปนรายกรณี
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9. คาจัดประชุม สัมมนา อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และทดลอง (ประชากร/
    กลุมตัวอยาง) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิธีการวิจัยเพื่อใหไดผลการวิจัย มิใชเปนการ
    ประชุมเพื่อประสานงานทั่วไปของนักวิจัย
    9.1 คาตอบแทนวิทยากร
    9.2 คาหองประชุม
    9.3 คาเอกสารประกอบการประชมุ
    9.4 คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะส ําหรับผูเขาสัมมนา
    9.5 คาอาหารวาง/อาหารกลางวัน
         (คาใชจายตามขอ 9.1 - 9.5 ตามเกณฑงบประมาณเงินรายได
    9.6 คาวัสดุในการสัมมนา (ตามความเปนจริง)

หมวดคาวัสดุ
1. คาจัดท ํารายงานการวิจัย จํ านวน 15 เลม เลมละ 200 บาท            3,000  บาท
2. คาวัสดุส ํานักงาน            1,500  บาท

    1.2 ชุดโครงการวิจัย

หมวดคาตอบแทน
1. คาพิมพรายงานการวิจัยและคาพิมพเครื่องมือวิจัยเหมาจาย
    1.1 โครงการแมบท           2,000  บาท
    1.2 โครงการยอย โครงการละ         10,000  บาท
2. คาจางผูชวยนักวิจัย (ตามอัตราคาจางของมหาวิทยาลัย)
    ไมเกิน 4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจํ าเปนและภาระงานตามจ ํานวน
    โครงการยอย
3. คาสมนาคุณนักวิจัย
    3.1 โครงการแมบท         15,000  บาท
    3.2 โครงการยอย โครงการละ         23,000  บาท
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หมวดคาใชสอย
1. คาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โครงการละ         12,000  บาท
    ตามจํ านวนโครงการยอย (กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพไดรับ
    คาประมวลผลโครงการละ 8,000  บาท)
2. คาจัดทํ าเคร่ืองมือการวิจัย ตามจํ านวนโครงการยอย ชุดละ 10 บาท
3. คาพัฒนาและทดลองใชเคร่ืองมือการวิจัย โครงการละ            3,000  บาท
    ตามจํ านวนโครงการยอย
4. คาไปรษณียธุรกิจ เพิ่ม 20% จากจํ านวนที่สงตามจ ํานวนโครงการยอย
5. คาสํ าเนาเอกสาร ตามจํ านวนโครงการยอย โครงการละ            3,000  บาท
    (กรณีการวิจัยเชิงเอกสารพิจารณาตามความเปนจริง)
6. คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ ของนักวิจัย ตามจํ านวนโครงการยอย
    6.1 กรุงเทพและปริมณฑล (คิดตามเกณฑงบประมาณเงินรายได)
    6.2 ตางจังหวัด (คิดตามเกณฑงบประมาณเงินรายได)
7. คาบริหารโครงการ
    7.1 โครงการยอย โครงการละ         10,000  บาท
    7.2 โครงการแมบทใหไดรับ รอยละ 20 ของคาบริหารโครงการยอยท้ังหมด
8. คาสื่ออื่น ๆ ตามความจ ําเปนของโครงการใหเสนอคณะกรรมการวิจัย
    พิจารณาเปนรายกรณี
9. คาจัดประชุม สัมมนา อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และทดลอง (ประชากร/
    กลุมตัวอยาง) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิธีการวิจัยเพื่อใหไดผลการวิจัย มิใชเปนการ
    ประชุมเพื่อประสานงานทั่วไปของนักวิจัย *
    9.1 คาตอบแทนวิทยากร
    9.2 คาหองประชุม
    9.3 คาเอกสารประกอบการประชมุ
    9.4 คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะส ําหรับผูเขาสัมมนา
    9.5 คาอาหารวาง/อาหารกลางวัน
         (คาใชจายตามขอ 9.1 - 9.5 ตามเกณฑงบประมาณเงินรายได
    9.6 คาวัสดุในการสัมมนา (ตามความเปนจริง)
    * กรณีโครงการแมบทมีคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาใหเสนอคณะกรรมการวิจัย
       พิจารณาตามความจํ าเปนและภาระงาน
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หมวดคาวัสดุ
1. คาจัดท ํารายงานการวิจัย ตามจํ านวนโครงการยอย โครงการละ 15 เลม เลมละ 200 บาท
2. คาวัสดุส ํานักงาน
    2.1 โครงการแมบท            1,500  บาท
    2.2 โครงการยอย ตามจํ านวนโครงการยอย โครงการละ            1,500  บาท

หมายเหตุ  หากผูวิจัยของบประมาณนอกเหนือจากที่กํ าหนดใหเสนอคณะกรรมการวิจัยเพ่ือ
    เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาเปนรายกรณี

2. เกณฑการจายเงินอุดหนุนการวิจัย

      งวดท่ี 1  เปนเงินจํ านวนรอยละ 40 เมื่อนักวิจัยท ําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
      งวดท่ี 2  เปนเงินจํ านวนรอยละ 40 เมื่อนักวิจัยรายงานความกาวหนาการวิจัยตอ

       สถาบันวิจัยและพัฒนา
      งวดท่ี 3  เปนเงินจํ านวนรอยละ 20 เม่ือนักวิจัยไดจัดสงรายงานการวิจัย

      หมายเหตุ  หากผูวิจัยตองการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยนอกเหนือจากท่ีระบุไว คือ งวดที ่1 รอยละ 40
          งวดที่ 2 รอยละ 40 และ งวดที ่3 รอยละ 20 ใหเสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณาเปน
          รายกรณี

3. เกณฑการจายคาสมนาคุณเกี่ยวกับการวิจัย

     3.1 คณะกรรมการวิจยั

• ! คาเบี้ยประชุม *
- ประธานกรรมการ   250  บาท

      - กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก   200  บาท
• ! คาพาหนะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก *   400  บาท
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     3.2 คณะกรรมการเฉพาะกิจ

• ! คาสมนาคุณคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ
- คณะกรรมการเฉพาะกิจพจิารณาขอเสนอโครงการวิจัย 600  บาท/โครงการ

      - คณะกรรมการเฉพาะกิจพจิารณาขอเสนอชุดโครงการวิจัย 600  บาท/โครงการ
   เปนไปตามจํ านวนโครงการยอย (ไมรวมโครงการแมบท)

      - คณะกรรมการเฉพาะกิจพจิารณารายงานการวิจัย        1,800  บาท/โครงการ
      - คณะกรรมการเฉพาะกิจพจิารณารายงานการวิจัย                  3,600  บาท/ชุดโครงการ

   (ชุดโครงการวิจัย)
• ! คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ *

- ประธานกรรมการ   250  บาท
      - กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก   200  บาท
• ! คาพาหนะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก *   400  บาท

     3.3 นักวิจัย

• ! คาสมนาคุณนักวิจัย        23,000  บาท/โครงการ
• ! คาสมนาคุณนักวิจัย (ชุดโครงการวิจัย)

- โครงการแมบท         15,000  บาท
     - โครงการวิจัยยอย        23,000  บาท/โครงการ

* อัตราการจายคาเบี้ยประชุมขึ้นอยูกับมติคณะกรรมการเงินของมหาวิทยาลัย อัตราการจายคา
พาหนะขึ้นอยูกับระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ


