
 

การเขียนงบประมาณ  
สําหรับโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี  

รายการ จํานวน บาท 

1. วิจัย 76,840  บาท 

 1.1 คาตอบแทน 67,530 บาท 

  1) คาปฏิบัติงานลวงเวลาในการดําเนินโครงการวิจัย 7,980  บาท 
   1.1) คาปฏิบัติงานลวงเวลา   

(วันจันทร-ศุกร วันละ 2 ชั่วโมง  ชัว่โมงละ 50 บาท)    
 

 บาท 

   1.2) คาปฏิบัติงานลวงเวลา 
(วันหยุดราชการ  วันละ 3 ชั่วโมง  ชัว่โมงละ 60 บาท) 
 

 บาท 

   หมายเหตุ 1. การปฏิบัติงานลวงเวลาตองมีหนังสืออนุญาต
ใหปฏิบัติงานลวงเวลา  จากอธิการบดี  /  รอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขต    
2. คาปฏิบัติงานลวงเวลา ตองไมเกิน 10 % ของ   
งบดําเนินงาน (งบดําเนินงาน ไดแก คาตอบแทน
ผูชวยนักวิจัย , คาใชสอย ,  คาวัสดุ)+ยอดงบของ
ถายทอดเทคโนโลย ี

  

  2) คาตอบแทนผูชวยนักวิจัย  59,550  บาท 
   (วุฒิ ป.ตรี 7,940 x 1.25 x 6 เดือน)   
    หมายเหตุ การจางผูชวยนักวิจัยตองมีเอกสาร ดังน้ี   
    (1) หนังสือขออนุญาตจางผูชวยนักวิจัย   
    (2) สัญญาวาจางผูชวยนักวจิัย   
    (3) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน   
    (4) สําเนาบัตรประชาชน   
    (5) สําเนาทะเบียนบาน   
  หมายเหตุ เงินเดือนตามระดับการศึกษาของผูชวยนักวจิัย 

วุฒิ ปวช.                    =   5,760 
วุฒิ ปวส.                    =   7,100 
วุฒิปริญญาตรี           =   7,940 

  

 1.2 คาใชสอย 4,810  บาท 
  1) คาเดินทาง(เบิกตามมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย)   บาท 

โครงการวิจัยเร่ือง ถายทอดเทคโนโลยี B 



 

   (3 คน x 250) 750  
  2) คาเบ้ียเล้ียง  (เบิกตามมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย)   

   (3 คน x 210 บาท x 2 วัน)  1,260  
   (ออกนอกจังหวัด : ถาภายในจังหวัด ใชอัตราการเบิกประเภท ข)    
  3) คาที่พัก (เบิกตามมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย)  บาท 

   (1 หอง x 650  x 1 คืน) 650  
  4) คาถายเอกสาร (900 แผน x 1 บาท) 900  บาท 
  5) คาทํารูปเลมรายงานวิจัย (5 เลม x 250 บาท) 1,250  บาท 
 1.3 คาวัสด ุ 4,500  บาท 
  1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน 3,500 บาท 

   1) ซองพลาสติกใสสําหรับใสเอกสารการอบรม (100 ซอง x 
20 บาท) 

2,000 บาท 

   2) ลูกเม็กเบอร 20 (20 กลอง x 20 บาท) 400 บาท 
   3) กระดาษ A4 (10 รีม x 100 บาท) 1,000 บาท 
   4) ดินสอ (10 แทง x 10 บาท) 100 บาท 
  1.3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร 1,000 บาท 
   1) หมึกสีแดง ( 1 ชุด x 400 บาท) 300 บาท 
   2) หมึกสีนํ้าเงิน ( 1 ชุด x 400 บาท) 300 บาท 
   3) หมึกสีดํา ( 1 ชุด x 400 บาท) 300 บาท 
   4) แผน CD (10 แผน x 10 บาท) 100 บาท 
2. ถายทอดเทคโนโลยี 10,900  บาท 

 2.1 คาตอบแทน 2,200  บาท 
  1) คาวิทยากร : ภายใน    บาท 
   ภาคบรรยาย  : (4 ชั่วโมง x 400 บาท) 1,600 บาท 
   (ภาคปฏิบัติ   : (3 ชั่วโมง x 200บาท) 600 บาท 
 2.2 คาใชสอย 6,900  บาท 

  1) คาอาหารกลางวัน     บาท 
   (1 วัน x 30 คน x 100 บาท) 3,000  
  2) คาอาหารวาง     บาท 
   (2 ม้ือ x 30 คน x 25บาท) 1,500  
  3) คานํ้ามันเชื้อเพลิง 900  บาท 
  4) คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม     บาท 
   (30 เลม x 50 บาท) 1,500  



 

     

 2.3 คาวัสด ุ 1,800  บาท 
  1) กาวลาเท็กซ (3 กระปอง x 100 บาท) 300  บาท 
  2) กระดาษ A4 (5 รีม x 100 บาท) 500 บาท 
  3) เทปกาวสองหนาแบบหนา (10 มวน x 40 บาท) 400  บาท 
  4) ซองพลาสติกใสสําหรับใสเอกสารการอบรม (30 ซอง x 20 บาท) 600 บาท 
5. คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง -  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 87,740  บาท 
 (คาใชจายขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 
 

หมายเหตุ : กรณีมีการโยกยายเงินงบประมาณขามประเภท จะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี            

หรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  ( ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการ
บริหารงานวิจัย พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 2 การดําเนินงานโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย                
ขอที่ 17 ยอหนาท่ี 2 กําหนดไววา ในกรณีจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัย สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการใชจายเงินโครงการวิจัย โดยเพิ่ม / ลด / 
เปลี่ยนลักษณะรายจายแตละประเภทได ยกเวนการเปลี่ยนแปลงขามประเภทและเพ่ือจัดหาครุภัณฑหรือ
ส่ิงกอสรางนอกเหนือรายการที่ไดรับอนุมัติไวในโครงการวิจัยและหรือเงินประจํางวดโดยตองไดรับการ
อนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต และใหนักวิจัยจัดเก็บไวประกอบกับหลักฐานการ
จายเงินของโครงการวิจัยเพื่อรอการตรวจสอบตอไป) 
 

 
 

 


