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เกณฑก์ารจัดสรรเงินอุดหนนุการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ีปี 2553 
 

บุคคลภายนอก มทส. บุคคลภายใน มทส. 

♦ หมวดค่าตอบแทนและค่าจ้าง ♦ หมวดค่าตอบแทนและค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนนักวิจัย 
ค่าตอบแทนจะจ่ายให้กับนักวิจัยซ่ึงสามารถแบ่งเวลา

มาทําวิจัยได้โดยไม่เสียหายต่องานในความรับผิดชอบ
ประจํา ท้ังนี้จะต้องใช้เวลาในการทําวิจัยทุกโครงการของ
มหาวิทยาลัยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 40 ของเวลาทํางาน
ปกติ (โดยคิดเทียบเวลาทํางาน 12 ช่ัวโมงใน 1 วัน เท่ากับ 
100% และเวลาทํางานในความรับผิดชอบประจํา 7 ชั่วโมง 
เท่ากับ 60%) โดยมีการคิดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

อัตราค่าตอบแทน = อัตราเงินเดือนขั้นต้นของวุฒิ
การศึกษาสูงสุดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย X ร้อยละของ
เวลาปฏิบัติงานวิจัยในโครงการ 

ระดับปริญญาโท  (สายปฏิบัตกิารฯ)  
 = 17,640  X 40%  = 7,056 บาท 
ระดับปริญญาโท (สายวิชาการ) 
 = 24,150 X 40% = 9,660 บาท 
ระดับปริญญาเอก (สายวิชาการ) 

 = 36,750 X 40% = 14,700 บาท 
นักวิจัยท่ีได้รับค่าตอบแทนแล้วไม่มีค่าล่วงเวลา และไม่

จ่ายค่าสมนาคุณนักวิจัย 
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 

 จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นปรึกษาโครงการในอัตราเหมา
จ่าย โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนนักวิจัย 
ไม่จัดสรรให้กรณีท่ีนักวิจัยเป็นพนักงานของ

มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
 กรณีท่ีโครงการวิจัยสถาบันได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นท่ีปรึกษา
โครงการ จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ท่ีปรึกษาโครงการในอัตรา
เหมาจ่ายโครงการละไม่เกิน 10,000 บาท 
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บุคคลภายนอก มทส. บุคคลภายใน มทส. 

ค่าสมนาคุณนักวิจยั 
       ไม่จัดสรรให้เนื่องจากจ่ายค่าตอบแทนให้แล้ว 

ค่าสมนาคุณนักวิจยั 
ค่าสมนาคุณนักวิจยัจะจ่ายให้เป็นค่าตอบแทน

สําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีสละเวลาในการทํา
วิจัยสถาบันให้กับมหาวิทยาลัย 

การจ่ายเงินค่าสมนาคุณนักวิจัยจะจ่ายให้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 โดยจ่ายให้ตามท่ี
คณะกรรมการวิจัยสถาบันให้ความเห็นชอบ แต่ไม่เกินร้อย
ละ 25 ของเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันท่ีได้รับ  โดยเงิน
อุดหนุนการวิจัยสถาบันนี้ให้หักค่าใช้จ่ายในการเดินทางอัน
ประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
และค่าท่ีพัก ออกเสียก่อน 

เงินค่าสมนาคุณนักวิจัยจะจ่ายให้แก่หัวหน้าโครงการ
เมื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมท้ังเอกสารอื่นตามท่ีระบุ
ไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
 

ค่าจ้าง ค่าจ้าง 
จะจ่ายใหก้ับผู้ช่วยนักวิจัยตามคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ ภายในกรอบจํานวนอัตราท่ีได้รับอนุมัติ โดย
การบรรจุบุคคลให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยนักวิจัยในครั้งแรก 
จะต้องบรรจุในอัตราค่าจ้างขั้นต้นของตําแหนง่นั้นๆ  

อัตราค่าจ้างขั้นต้นของผู้ช่วยวิจัย กรณีทํางานเต็ม
เวลา (Full Time) เป็นดังนี้  

ปริญญาโท ไม่เกิน  17,640 บาท 
ปริญญาตรี วิศวกรรม ไม่เกิน   14,700 บาท 
ปริญญาตรี วิเคราะห์ระบบ  

วิทยาศาสตร์  ไม่เกิน 12,600 บาท 
ปริญญาตรี   4 ปี     ไม่เกิน     10,500 บาท 
ปวส. อนุปริญญา ปวท. ไม่เกิน   8,510 บาท 
ปวช.  ไม่เกิน   7,250  บาท 
ตํ่ากว่า ม. ปลาย ไม่เกิน   6,410 บาท 

จะจ่ายใหก้ับผู้ช่วยวิจัยท่ีทําหน้าท่ีเก็บข้อมูลหรอื
ช่วยงานอื่นๆ ตามความจําเป็น โดยให้จ้างนักศึกษาในอัตรา
ค่าจ้างชั่วโมงละ 40 บาท ทํางานสัปดาหล์ะ ไม่เกิน 10 
ช่ัวโมง 
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บุคคลภายนอก มทส. บุคคลภายใน มทส. 

อัตราค่าจ้างขั้นต้นของผู้ช่วยวิจัย กรณีทํางานบางเวลา 
(Part Time) ให้คิดจากค่าจ้างขั้นต้นของวุฒิการศึกษา
สูงสุด X คูณด้วยสัดส่วนของเวลาการจ้าง เช่น หนึ่งในสี่ 
หนึ่งในสาม หรือครึ่งหนึ่งของเวลาทํางาน ตามดุลยพินิจ
ของหัวหน้าโครงการ   

นิสิตนกัศึกษาท่ียังมี Course work อยู่ ไม่ควรคิดเวลา
การจ้างเกินครึ่งหนึ่งของเวลาเต็ม นิสิตนักศึกษาท่ีเรียน 
Course work ครบแล้ว และทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
สามารถจ้างในสัดส่วนเวลาท่ีสูงกว่านี้ได้ 

ค่าล่วงเวลาสําหรับลูกจ้างท่ีทํางานนอกเวลาปกติ ให้
หัวหน้าโครงการใช้ดุลยพินิจพจิารณาตามความเหมาะสม 

♦ หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสด ุ ♦ หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
1. ค่าลงรหัส จัดสรรให้ 0.016 บาท/อักษร 
2. ค่าบันทึกข้อมูล จัดสรรให้ 0.010 บาท/อักษร 
3. ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล จัดสรรให้สําหรับ

โครงการที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
พิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะข้อมูล 

4. ค่าจ้างเหมาเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล 
จัดสรรให้สําหรับโครงการที่ต้องเขียนโปรแกรมสําหรับขึ้นมา
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรให้โครงการละ 5,000 บาท  
 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
เช่น Excel, SPSS และหรือโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ  ท่ีไม่ได้
พัฒนาการเขียนโปรแกรมใหม่ จะไม่จัดสรรให้ 

5. ค่าใช้จ่ายในการสืบค้นข้อมูล จัดสรรให้โครงการ
ละ 2,500 บาท 

6. ค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงานจัดสรรให้หน้าละ 15 บาท 
7. ค่าจ้างเหมาสําเนาแบบสอบถาม จัดสรรให้แผ่น

ละ 0.50 บาท 
8. ค่ า วั ส ดุ ก า ร วิ จั ย   ไ ด้ แ ก่  ค่ า แ ผ่ น บั น ทึ ก

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระดาษ อุปกรณ์สํานักงานท่ีจําเป็นค่า
ล้างฟิล์ม อัดรูป จัดสรรให้โครงการละ 3,000 บาท 

1. ค่าลงรหัส จัดสรรให ้0.016 บาท/อักษร 
2. ค่าบันทึกข้อมูล จัดสรรให้ 0.010 บาท/อักษร 
3. ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล จัดสรรให้สําหรับ

โครงการท่ีต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
พิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะข้อมูล 

4. ค่าจ้างเหมาเขียนโปรแกรมวิ เคราะห์ข้อมูล 
จัดสรรให้สําหรับโครงการที่ต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรให้โครงการละ 5,000 บาท  
 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
เช่น Excel, SPSS และหรือโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ  ท่ีไม่ได้
พัฒนาการเขียนโปรแกรมใหม่ จะไม่จัดสรรให้ 

5. ค่าใช้จ่ายในการสืบค้นข้อมูล จัดสรรให้โครงการ
ละ 2,500 บาท 

6. ค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงานจัดสรรให้หน้าละ 15 บาท 
7. ค่าจ้างเหมาสําเนาแบบสอบถามจัดสรรให้แผ่นละ 

0.50 บาท 
8. ค่ า วั ส ดุ ก า ร วิ จั ย   ไ ด้ แ ก่  ค่ า แ ผ่ น บั น ทึ ก

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระดาษ อุปกรณ์สํานักงานท่ีจําเป็นค่า
ล้างฟิล์ม อัดรูป จัดสรรให้โครงการละ 3,000 บาท 
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บุคคลภายนอก มทส. บุคคลภายใน มทส. 

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จัดสรรให้กรณีท่ีต้อง
เดินทางออกไปเก็บข้อมูลนอกมหาวิทยาลัยท้ังค่าพาหนะ 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เบี้ยเลี้ยง และค่าท่ีพัก จัดสรรให้ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น 

10. ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ  
จัดสรรให้โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเป็นของแต่ละ
โครงการ 

11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จัดสรรให้โดยพิจารณาจาก
เหตุผลความจําเป็น 

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จัดสรรให้กรณีท่ีต้อง
เดินทางออกไปเก็บข้อมูลนอกมหาวิทยาลัยท้ังค่าพาหนะ 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เบี้ยเลี้ยง และค่าท่ีพัก จัดสรรให้ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น 

10. ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ  
จัดสรรให้โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเป็นของแต่ละ
โครงการ 

11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จัดสรรให้โดยพิจารณาจากเหตุผล
ความจําเป็น 

 
 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ในคราวการประชุม คร้ังที่ 1/2553  เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2553 


