
 
หลักเกณฑในการเสนอขอรับทุนวิจัย จากเงินรายไดคณะกายภาพบําบัด 

1.  การเขียนระยะเวลาดําเนินงาน  / แผนการดําเนินงาน 

 ระยะเวลา ใหระบุวา จํานวน ......... เดือน 

 แผนการดําเนินงาน ใหระบุวา    เดือนท่ี 1 -12   ทําอะไร    ไมใหระบุช่ือเดือน   

     เชน เดือนท่ี  1     ............................ 

      เดือนท่ี  2-3  ............................    เปนตน  โดยจะเขียนในรูปแบบตาราง หรือ รายงาน ก็ได 

 

2.  การเขียนงบประมาณ เพ่ือเสนอขอรับทุน  ตัวอยาง / หลักเกณฑ 

รายการ ประเภททุนสนับสนนุโครงการวิจัย
ขนาดเล็ก 

(ป.ตรี ไมเกิน 20,000 บาท) 

(ป.โท ไมเกิน 40,000 บาท) 

(ป.เอก ไมเกิน 60,000 บาท) 

ทุนสงเสริมนกัวิจัยรุนใหม 

(ไมเกิน 100,000 บาท) 

ทุนนักวิจัยท่ัวไป 

(ไมเกิน 200,000 บาท) 

หลักเกณฑมหาวิทยาลัย 
เร่ือง การรับและการเบิกจายเงิน

อุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม 

คาตอบแทน     

1. คาตอบแทนผูวิจัยหรือคณะผูวิจัย - เบิกได 10% ของงบประมาณท้ัง
โครงการ  

- เบิกได 10% ของงบประมาณท้ัง
โครงการ 

- เบิกได 10% ของงบประมาณท้ัง
โครงการ 

ไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณ
ท้ังโครงการ 

 ไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณท้ังโครงการ ตัวอยางการคํานวณ 

รวมคาใชจายท้ังหมด (กอนคํานวณคาตอบแทน) เทากับ 18,000  

คาตอบแทนผูวิจัย หรือคณะผูวิจยั เทากับ 18,000  X    10 

   90 

ดังนั้น สามารถต้ังคาตอบแทนผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยไดไมเกิน 2,000.00  
 

2. คาตอบแทนผูชวยวิจัย เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ 
มหาวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 
 -  ไมใหคาตอบแทนผูชวยวิจัยท่ีเปน
นิสิต 
-  สามารถจายใหแกเจาหนาท่ีท่ีตองอยู
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 
-  หากตองการเบิกคาตอบแทนผูชวยวิจัย
และมผีูชวยวิจัยมากกวา 1 คนใหระบุ
หนาท่ีของผูชวยวิจัยแตละคน 
-   สามารถจายใหแกเจาหนาท่ีท่ีตองอยู

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 
-  หากตองการเบิกคาตอบแทนผูชวย
วิจัยและมีผูชวยวิจัยมากกวา 1 คนให
ระบุหนาท่ีของผูชวยวิจัยแตละคน 
-   สามารถจายใหแกเจาหนาท่ีท่ีตองอยู

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

ไมเกินวันละ 500 บาท/คน 

   



 
รายการ ประเภททุนสนับสนนุโครงการวิจัย

ขนาดเล็ก 

(ป.ตรี ไมเกิน 20,000 บาท) 

(ป.โท ไมเกิน 40,000 บาท) 

(ป.เอก ไมเกิน 60,000 บาท) 

ทุนสงเสริมนกัวิจัยรุนใหม 

(ไมเกิน 100,000 บาท) 

ทุนนักวิจัยท่ัวไป 

(ไมเกิน 200,000 บาท) 

หลักเกณฑมหาวิทยาลัย 
เร่ือง การรับและการเบิกจายเงิน

อุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม 

3. นิสิตชวยงานวิจัย ไมใหคาตอบแทนนิสิตชวยงานวิจยั เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  
 
ถากรณีอาจารยท่ีปรึกษาขอทุนวิจยัให
นิสิต ไมใหคาตอบแทนนิสติชวยงานวิจัย 
 

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  
 
ถากรณีอาจารยท่ีปรึกษาขอทุนวิจยัให
นิสิต ไมใหคาตอบแทนนิสติชวยงานวิจัย 
 

- ระดับปรญิญาตรี ช่ัวโมงละไมเกิน 
90 บาท วันละไมเกิน 4 ช่ัวโมง 
- ระดับบัณฑิตศึกษา ช่ัวโมงละไม
เกิน 100 บาท วันละไมเกิน 4 
ช่ัวโมง 

4. ผูถูกทดลองทางวิทยาศาสตร เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

คนละไมเกิน 1,000 บาท/วัน 

5. คาตอบแทนผูใหขอมูล  เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั 
ไมใหคาตอบแทนสําหรับผูใหขอมลูท่ี
เปนนิสิต ยกเวน นิสิตมคีาใชจายใน
การเดินทางมาใหขอมลู 

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

คนละไมเกิน 500 บาท/ครั้ง 

6. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

ครั้งละไมเกิน 2,000 บาท/คน/ครัง้ 
หรือไมเกินรอยละ 3 ของงบประมาณ
โครงการ 

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

ไมเกิน 2,000 บาท/คน/ครั้ง 

แตไมเกินรอยละ 3  

ของงบประมาณท้ังโครงการ 

 

 

7. ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง/คน ไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง/คน ไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง/คน ไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง/คน 

คาใชสอย     

1. คาจางบันทึกขอมูล 

 

ไมสามารถเบิก-จายได เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

ไมเกิน 20,000 บาท /โครงการ 

2. คาจางวิเคราะหขอมูล ไมสามารถเบิก-จายได เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

ไมเกิน 30,000 บาท /โครงการ 

3. คาจางพิมพ ไมสามารถเบิก-จายได เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ ไมเกิน 5,000 บาท /โครงการ 

   



 
รายการ ประเภททุนสนับสนนุโครงการวิจัย

ขนาดเล็ก 

(ป.ตรี ไมเกิน 20,000 บาท) 

(ป.โท ไมเกิน 40,000 บาท) 

(ป.เอก ไมเกิน 60,000 บาท) 

ทุนสงเสริมนกัวิจัยรุนใหม 

(ไมเกิน 100,000 บาท) 

ทุนนักวิจัยท่ัวไป 

(ไมเกิน 200,000 บาท) 

หลักเกณฑมหาวิทยาลัย 
เร่ือง การรับและการเบิกจายเงิน

อุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั  
4.  คาจางสําเนา -  สําเนาแบบสอบถาม/สําเนา

รายงานการวิจัย ใหคาจางสําเนาตาม
จริง ไมเกินโครงการละ 1,000 บาท 
(ถาเกิน 1,000 บาท พิจารณาตาม
ระเบียบวิธีวิจยั) 

-  สําเนาแบบสอบถาม/สําเนารายงาน
การวิจัย ใหคาจางสําเนาตามจริง ไมเกิน
โครงการละ 1,000 บาท (ถาเกิน 1,000 
บาท พิจารณาตามระเบียบวิธีวิจัย) 
 

-  สําเนาแบบสอบถาม/สําเนารายงาน
การวิจัย ใหคาจางสําเนาตามจริง ไมเกิน
โครงการละ 1,000 บาท (ถาเกิน 1,000 
บาท พิจารณาตามระเบียบวิธีวิจัย) 
 

ตามการจายจริง 

5. คาจางพิมพโปสเตอร ไมเกิน 1,000 บาท ไมเกิน 1,000 บาท ไมเกิน 1,000 บาท  

6. คาใชจายในการเดินทาง เชน คา
พาหนะเดินทาง หรือคาจางเหมาเชารถ 
คานํ้ามันเช้ือเพลิง 

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

เบิกจายไดตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลยั  

เปนรายการท่ีนอกเหนือจากท่ี
กําหนด ใหปฏิบัตติามหลักเกณฑ
การจายเงินรายไดของมหาวิทยาลยั 
คือ 

- คาพาหนะ กรณีนํารถยนตสวนตวั
เดินทาง ใหเบิกเงินชดเชยได กม.ละ 
4 บาท 
- คาจางเหมาเชารถ เบิกไดตามจาย
จริง 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง เบิกไดกรณีขอ
ใชรถยนตของสวนราชการในการ
เดินทาง 

คาวัสดุ  
ราคาช้ินละไมเกิน 5,000 บาท 

- ใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาคือ
อะไรบาง เชน วัสดสุํานักงาน วัสดุ
ดานการแพทย 

ใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาคือ
อะไรบาง เชน วัสดสุํานักงาน วัสดดุาน
การแพทย 

ใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาคือ
อะไรบาง เชน วัสดสุํานักงาน วัสดดุาน
การแพทย 

 

***กรณีนอกเหนือจากรายการท่ีกําหนด ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑการจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย*** 
 
 

   


