ส่วนที่ 3
การปฏิบัติระหว่างรับทุน
ทุน พวอ. ปริญญาเอก นั้นมาจากงบประมาณแผ่นดินและผู้ประกอบการที่ร่วมสนับสนุนทุน มีจุดประสงค์เพื่อสร้างงานวิจัย
ละนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วสามารถออกไปใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาสังคม
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนควรตั้งใจศึกษาและทางานวิจัยอย่างมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะให้ได้ผลสาเร็จสมความมุ่ง
หมายปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติตามระเบียบ คาสั่ง เกณฑ์ และข้อกาหนดของ สกว. อย่างเคร่งครัด
สาหรับการปฏิบัติระหว่างการรับทุน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินทุกๆ
6 เดือน สกว. จึงจะทาการเบิกเงินงวดต่อไป ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา ค่าบารุงการศึกษา ค่ าใช้จ่ายในการวิจัย และ
ค่าตอบแทนอาจารย์ทปี่ รึกษา ให้กับโครงการของท่าน ส่วนเงินในงบพิเศษ เช่น เงินไปต่างประเทศ หรือเงินสารอง จะทาการอธิบายเป็น
กรณีๆไป
ในการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาวิจัยที่ได้รับสกว. มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้
จ่ายเงินทุนการศึกษาวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา
วิจัยให้เป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุที่ สกว. กาหนด และต้องส่งรายงานการเงินมา
พร้อมกับรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยให้ พวอ.ทราบทุก 6 เดือนตลอดจนเตรียมหลักฐานการเงินและบัญชีการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ให้
ทุนตรวจสอบได้ทุกโอกาส และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุนแล้วหากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาวิจั ยที่เหลือพร้อม
ดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากเงินแก่ สกว.
3.1 ระยะเวลาการรับทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับปีการศึกษาผู้ได้รับทุนในภาคการศึกษาต้นจะเริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน หรือ 1 สิงหาคม ส่วนผู้ที่
ได้รับทุนในภาคการศึกษาปลายจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม หรือ 1 มกราคม แตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน สาหรับระยะเวลาการ
รับทุน พวอ. ปริญญาเอกนั้นจะพิจารณาตามหลักสูตรการศึกษา ซึ่งได้แก่
(1) หลักสูตรปริญญาตรีไปเอก ได้รับทุนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
(2) หลักสูตรปริญญาเอก (จบปริญญาโทแล้วมาศึกษาต่อปริญญาเอก) ได้รับทุน ไม่เกิน 3 ปี
(3) ผู้ที่กาลังศึกษาปริญญาโทและต่อมาได้รับอนุมัติเปลี่ยนสภาพ (upgraded) เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ได้รับทุนไม่
เกิน 5 ปี
ทั้งนีจ้ านวนปีทนี่ ักศึกษาได้รบั ทุนนั้นจะหักจากเวลาที่ได้ศึกษามาแล้ว ยกตัวอย่างดังกรณีตอ่ ไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นายแสน ได้เข้ามาเรียนหลักสูตรปริญญาตรีไปเอก เมื่อภาคการศึกษาเทอมต้น ปี 2555 และได้รบั ทุน พวอ.
ปริญญาเอก ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556 ซึง่ ได้เรียนมาแล้ว 1 ปี ดังนั้นนายแสน จึงมีระยะเวลาในการรับทุนทัง้ สิ้น 4 ปี โดยจะสิ้นสุดใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ตัวอย่างที่ 2 นางสาวอัญญา ได้เข้าเรียนปริญญาโทตัง้ แต่ภาคการศึกษาเทอมต้น ปี 2555 จากนั้นได้รบั การอนุมัตเิ ปลีย่ นสภาพ
ซึ่งมีคุณสมบัติทจี่ ะขอทุน พวอ.ปริญญาเอกได้ จึงได้รับทุน พวอ. ในเทอมต้น ปี 2556 ซึง่ นับว่าศึกษามาแล้ว 1 ปี ดังนัน้ นางสาวอัญญา
จะได้รบั ทุนทั้งสิน้ 4 ปี ตัง้ แต่ 1 มิถนุ ายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2560

ทั้งนีท้ าง พวอ. อาจมีนโยบายการให้โบนัสเวลาพิเศษแก่ผู้รบั ทุนเป็นกรณีๆไป เช่น นาย ก. ได้รับทุน 4 ปี และได้รบั โบนัสอีก
0.5 ปี นาย ก. ก็จะได้รบั ทุนทัง้ สิ้น 4.5 ปี เป็นต้น
คู่มือการรับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก
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3.2 การรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัย
อาจารย์ทปี่ รึกษาและนักศึกษาผู้รบั ทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาและวิจัยให้ สกว. รับทราบทุก 6 เดือน
นับตัง้ แต่วันทีไ่ ด้รบั ทุน (ตามสัญญาหลัก ข้อที่ 2) จนกว่าจะปิดโครงการโดยใช้ แบบฟอร์ม R9.1 และ แบบฟอร์ม R9.2โดยแต่ละ
แบบฟอร์มมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- แบบฟอร์ม R9.1 ข้อมูลเบือ้ งต้นการรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน
เป็นการสรุปภาพรวมของโครงการ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 - ข้อมูลทั่วไป เป็นการให้รายละเอียดของอาจารย์ทปี่ รึกษาและนักศึกษาผูร้ ับทุน
ส่วนที่ 2 - ข้อมูลด้านการเงินตลอดโครงการ เป็นการสรุปภาพรวมของเงินแต่ละหมวด
ส่วนที่ 3 - รายละเอียดการศึกษาวิจัย เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เช่น การ
ประชุม การไปสัมมนา หรือการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น
- แบบฟอร์ม R9.2-รายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน สาหรับผู้รบั ทุนโครงการ พวอ. ปริญญาเอก
เป็นการบรรยายรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 - ส่วนของนักศึกษาผู้ได้รบั ทุน เป็นส่วนที่ต้องรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
ส่วนที่ 2 - ส่วนของอาจารย์ทปี่ รึกษา เป็นส่วนความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผลการเรียนและการวิจยั
ทั้งนี้ แบบฟอร์ม R9 ทัง้ 2 รายการ จะต้องมีการลงนามการรายงานโดยอาจารย์ทปี่ รึกษาและนักศึกษาผูร้ ับทุนด้วย สามารถ
ศึกษารายละเอียดการกรอกรายงานได้ที่คาอธิบายในแบบฟอร์ม
อย่างไรก็ดี การรายงานความก้าวหน้านั้น แม้จะรายงานเป็นภาษาไทยได้ แต่เพื่อให้นักศึกษาผู้รบั ทุนมีโอกาสฝึกเขียน
ภาษาอังกฤษมากขึน้ อาจารย์ทปี่ รึกษาจึงควรสนับสนุนให้นักศึกษาพยามเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
เมื่อ พวอ. ได้รับรายงานความก้าวหน้าแล้ว ทาง พวอ. จะทาการตรวจสอบว่าโครงการของท่านมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด
เป็ นไปตามวั ตถุประสงค์และแผนการด าเนิ นงานที่ ตั้ งไว้หรื อไม่ จากนั้น พวอ.จะน าส่งรายงานความก้ าวหน้ าของท่ านเพื่ อให้
ผู้ประกอบการผู้ร่วมให้ทุนประเมิน หากผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ พวอ. จะพิจารณาเบิกจ่ายเงินงวดต่อไป แต่ถ้าหากรายงาน
ความก้าวหน้าของท่านไม่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาและอาจารย์จะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายงานความก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ประกอบการ ทาง พวอ. จึงจะพิจารณาดาเนินการเบิกเงินให้ท่านต่อไป
3.3 การแบ่งค่าใช้จ่ายประจาหมวดทุน
ค่าใช้จ่ายประจาหมวดทุนสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดสาหรับนักศึกษา หมวดสาหรับการทาวิจัย หมวดสาหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา หมวดสาหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ และหมวดสารอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย
ก. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาผู้ชว่ ยวิจัย (วุฒิการศึกษาปริญญาโท)
13,000
บาท/เดือน
ให้ไม่เกิน 36 เดือน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยผู้ช่วยวิจัย (วุฒิการศึกษาปริญญาตรี)
11,000
บาท/เดือน
หมายเหตุ- นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยที่มวี ุฒิปริญญาตรีเมือ่ ศึกษาครบ 2 ปีแล้ว หากผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ จะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เพิ่มขึน้ เท่ากับวุฒปิ ริญญาโท
- สกว. จะทาการเบิกจ่ายให้ปีละ 2 งวด งวดละ 6 เดือน
- นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจาอยู่แล้วจะได้รบั ค่าใช้จ่ายประจาเดือนในอัตราที่เป็นส่วนต่างจากเกณฑ์ ที่ตั้งไว้
ยกตัวอย่างดังกรณีต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 1 นายแสน วุฒปิ ริญญาโท ลาศึกษาต่อปริญญาเอกและได้เงินเดือนจากต้นสังกัด 8,000 บาท/เดือน ดังนัน้ นาย
แสน จะได้รบั ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจาก สกว. 5,000 บาท/เดือน
ตัวอย่างที่ 2 นางสาวอัญญา วุฒปิ ริญญาโท ทางานบริษทั เอกชนซึ่งได้ลาศึกษาต่อ และได้เงินเดือนจากต้นสังกัด 20,000
บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา ดังนั้น นางสาวอัญญา จะไม่ได้รับเงินในหมวดนี้จาก สกว. เนื่องจากเงินเดือนเกินอัตราที่ โครงการ ฯ
ได้กาหนดไว้แล้ว

ข. ค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาผูช้ ่วยวิจัย
เบิกจ่ายตามจริงตามระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ทุนในวงเงิน
60,000
บาท/ปี
หมายเหตุ- สกว. จะทาการเบิกจ่ายให้ปีละ 2 งวด งวดละ 30,000 บาท
- นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยทีไ่ ด้รบั เงินค่าบารุงการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นๆ จะได้รบั ค่าบารุงการศึกษาในอัตราทีเ่ ป็นส่วน ต่างจาก
เกณฑ์ที่ตงั้ ไว้
ค. ค่าใช้จ่ายเพือ่ เดินทางและศึกษาวิจัยในต่างประเทศ (งบพิเศษ)
- ค่าใช่จ่ายเพื่อการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ
ให้ตามที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน
30,000
- ค่าตั๋วโดยสารเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับ
ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับสถาบันของผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
จ่ายตามจริงจานวนไม่เกิน 2 ครัง้ ในวงเงินรวมไม่เกิน
70,000
- ค่าใช้จ่ายระหว่างที่ศึกษาวิจยั ในสถาบันของผู้เชีย่ วชาญชาวต่างชาติ
ให้ตามเกณฑ์ของนักศึกษาในความดูแลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
โดยผู้ให้ทนุ จะเป็นผู้กาหนดขอบข่ายของการสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน
200,000
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายและการเดินทางไปต่างประเทศจะกล่าวอย่างละเอียดในส่วนที่ 4 การเดินทางไปต่างประเทศ
(2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
เบิกจ่ายตามจริงตามระยะเวลาที่ได้รบั ทุนในวงเงิน
หมายเหตุ สกว. จะทาการเบิกจ่ายให้ปีละ 2 งวด งวดละ 30,000 บาท
(3) อาจารย์ที่ปรึกษา
ก. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
- ค่าตอบแทนอัตรา
โดยจะทาการเบิกจ่ายให้ปีละ 2 งวด งวดละ 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนงวดสุดท้ายจ่ายเมือ่ นักศึกษาผู้ช่วยวิจยั สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกโดยมีผลงานวิจยั ผลงานวิจัยตามสัญญาข้อ13. (1)
และส่งผลงานทีเ่ กิดจากการศึกษาวิจัยตามสัญญาข้อ 13. (4)

บาท

บาท

บาท

60,000

บาท/ปี

40,000

บาท/ปี

50,000

บาท
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ข. ค่าเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ (งบพิเศษ) วงเงินไม่เกิน
120,000
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับสถาบันของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจ่ายตามจริงจานวน 1 ครั้ง และค่าใช้จ่าย
ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศเบิกจ่ายจริงไม่เกิน
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายและการเดินทางไปต่างประเทศจะกล่าวอย่างละเอียดในส่วนที่ 4 การเดินทางไปต่างประเทศ
(4) สาหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (งบพิเศษ) วงเงินไม่เกิน
ก. ค่าเดินทางสาหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ ระหว่างสถาบัน
ของตนกับสถาบันในประเทศไทยจ่ายตามจริงจานวนไม่เกิน 2ครั้ง
ข. ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย
- ค่าโรงแรมที่พัก ตามทีจ่ ่ายจริง ไม่เกิน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน
หมายเหตุ เบิกจ่ายได้ครัง้ ละไม่เกิน 10 วัน

บาท

200,000

บาท

2,500
2,000

บาท/วัน
บาท/วัน

ค. ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆที่จาเป็น
ตามที่เสนอในแผนความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ซึ่งทั้ง สกว. และผู้ร่วมให้ทุนเห็นชอบแล้วซึ่งรวมกับค่าใช้จ่าย
อื่นๆแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
(5) งบสารองวงเงินไม่เกิน
100,000
บาท
สกว. มีนโยบายให้ใช้งบสารอง เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและวิจัยซึ่งมีผลการเรียนดี แต่ยังไม่สาเร็จปริญญาเอกภายใน
กาหนดสัญญารับทุน โดยจะจ่ายตามความจาเป็นและตามการเบิกจริงเมื่อผู้รับทุนเสนอวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการใช้จ่ายเงิน
แต่ละครั้งให้แก่ สกว. และ สกว. เห็นชอบแล้ว สาหรับกรณีต่อไปนี้
- ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติตามเกณฑ์ของ สกว.
- การไปนาเสนอผลงานวิชาการที่ต่างประเทศ
- ค่าบารุงการศึกษา (กรณีขยายเวลา)
ทั้งนี้จะต้องทาเรื่องขออนุมัติเพื่อให้ สกว.เห็นชอบ เป็นกรณีๆ ไป
3.4 การเบิกจ่ายและการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รบั ทุน
หลังจากทุกฝ่ายลงนามในสัญญาแล้ว ทาง สกว.จะดาเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ให้ผู้รบั ทุน ภายใน 30 วัน โดยโครงการที่
ได้รับทุน พวอ. ปริญญาเอก ทุกโครงการ จะมีผู้ประกอบการให้เงินทุนสนับสนุนร่วมกับ สกว. ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะโอนเงินดังกล่าวตาม
จานวนเงินที่ได้ทาการตกลงกันไว้ในสัญญาเข้าบัญชีของ สกว. เพื่อให้ สกว. เป็นผูบ้ ริหารจัดการเงินให้แก่ผู้ได้รบั ทุน ดังนัน้ เงินแต่ละ
งวดที่ สกว. จะโอนเข้าบัญชีของผูไ้ ด้รับทุนที่ได้ไปเปิดไว้ในแต่ละงวดจึงมี 2 ส่วน ซึ่งสามารถตรวจสอบจานวนเงินที่โอนมาในแต่ละ
งวดได้ตามเอกสารแนบหมายเลข 4 ในสัญญา
เนื่องจากฝ่ายการเงินของ สกว. ต้องปิดงบประมาณประจาปีในระหว่างวันที่ 16-30 กันยายนของทุกปี และจะไม่ทาการเบิกจ่าย
ในช่วงเวลานัน้ จึงขอให้ผู้ที่มแี ผนจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวหรือช่วงใกล้เคียง โปรดเร่งส่งแผนการเดินทางล่วงหน้า
มามากกว่า 2 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าทีอ่ าจเกิดขึน้
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ข้อควรคานึงเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของโครงการ
 บัญชีธนาคารของโครงการนัน้ จะต้องไม่นาเงินฝาก และ/หรือใช้จ่ายเงินทุนทีไ่ ด้รบั ร่วมกับโครงการอืน่
 ไม่อนุญาตให้ทาบัตร ATM สาหรับการเบิกจ่ายเงินโครงการ
 ไม่เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากตลอดอายุโครงการ
 ไม่ควรโอนย้ายเงินในบัญชีหลักทีแ่ จ้งไว้กบั สกว. ไปยังบัญชีอื่นในการใช้บญ
ั ชีหลักเป็นทางผ่าน โดยไม่ได้รับการอนุมัติ
จาก สกว. ก่อน
สาหรับเงินแต่ละหมวดตามที่ได้ชี้แจงไปในข้อ 3.3 แล้ว จะเห็นว่าเงินแต่ละหมวดจะมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายแตกต่างกัน
ดังสรุปไว้ในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 เงื่อนไขการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีผู้รบั ทุน
หมวดเงิน

จานวนเงิน
(บาท/งวด)

1. สาหรับนักศึกษา
ก. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ ไม่เกิน 78,000
นักศึกษา
หรือ
ไม่เกิน 66,000

ทุก
6 เดือน

การเบิกจ่าย
ปิด
ทาเรื่อง
โครงการ ขออนุมัติ



เงื่อนไข

เอกสาร

- งวดที่ 1 โอนให้ภายใน 30 วัน หลังจากทุกฝ่ายลงนามในสัญญา
แล้ว
- งวดต่อไป โอนให้ภายใน 30 วัน หลังจาก รายงานความก้าวหน้า
และรายงานการเงินได้รับความเห็นชอบแล้ว
,,
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 4 การเดินทางไปต่างประเทศ

R9, R13
R11*,R12*
R14**

ไม่เกิน 30,000
รวมกัน ไม่เกิน
300,000



ไม่เกิน 30,000



- งวดที่ 1 โอนให้ภายใน 30 วัน หลังจากทุกฝ่ายลงนามในสัญญา R9, R13
แล้ว
- งวดต่อไป โอนให้ภายใน 30 วัน หลังจาก รายงานความก้าวหน้า
และรายงานการเงินได้รับความเห็นชอบแล้ว

3. สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
ก. ค่าตอบแทนอาจารย์ ไม่เกิน 20,000
ทีป่ รึกษา



- งวดที่ 1 โอนให้ภายใน 30 วัน หลังจากทุกฝ่ายลงนามในสัญญา R9, R13
แล้ว
- งวดต่อไป โอนให้ภายใน 30 วัน หลังจาก รายงานความก้าวหน้า
และรายงานการเงินได้รับความเห็นชอบแล้ว
ตามเงื่อนไขในสัญญา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 4 การเดินทางไปต่างประเทศ R15, R16,
R17

ข. ค่าบารุงการศึกษา
ค. ค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทาง
และศึกษาวิจัยใน
ต่างประเทศ
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจยั

ข. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศ

ไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 120,000






R9, R13
R15, R16,
R17


ไม่เกิน 200,000
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 4 การเดินทางไปต่างประเทศ R15, R16,
4. สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
R17
ชาวต่างชาติ

ไม่เกิน 100,000
แล้วแต่กรณี
5. งบสารอง
หมายเหตุ:* เมื่อต้องการขยายเวลา
**เมื่อนักศึกษาผูช้ ่วยวิจัยที่มีวุฒิปริญญาตรีที่ศึกษาครบ 2 ปีแล้ว หากผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ จะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับวุฒิปริญญา
โท
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3.5 แนวทางการใช้จ่ายในโครงการ
3.5.1 การปฏิบัตติ ามกฎหมายสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
เนื่องด้วยสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ออกประกาศ เรือ่ ง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการทีบ่ คุ คลหรือนิติบคุ คลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ” ฉบับที่ 1, 2 และ 3 โดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)
(รายละเอียดของกฎหมายโปรดดู http://www.nacc.go.th) และโดยเหตุที่นักวิจยั ผู้ได้รับทุนกับ สกว. นับเป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของ
รัฐ ตามคานิยามในประกาศดังกล่าวนั้น การนี้ สกว.จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัตติ ามกฎหมาย ดังนี้
(1) ในการจ่ายเงินออกจากโครงการ ท่านอาจจ่ายเงินสดได้เฉพาะในกรณีจานวนเงินต่ากว่า 30,000 (สามหมืน่ ) บาท หากมี
จานวนเงินตัง้ แต่ 30,000 บาทขึน้ ไปท่านต้องจ่าย “ผ่านบัญชีธนาคาร” (เช่น นาเงินไปโอนที่ธนาคารแล้วเก็บใบ Pay In , จ่ายโดยเช็ค, โอน
เงินจากบัญชีโครงการเข้าบัญชีผู้รบั เป็นต้น )
(2) กรณีสัญญาซึ่งทาขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556 เป็นต้นมา ที่ทุนตามสัญญามีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 (ห้าแสน)บาทขึ้น
ไป ผู้รับทุนที่มิใช่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากรโดยตรงปีละครั้ง ซึ่ง
ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าสรุ ป รายงานการเงิ น ของโครงการส่ ง สกว.ที่ ต้ อ งท าตามปกติ (คู่ มื อ การจั ด ท าโปรดดู
http://www.nacc.go.th/download/article/article_20120430141007.pdf และทาการยื่นบัญชีรายการรับจ่ายได้ที่ https://rdserver.rd.go.th
/publish/sub_index.php?page=01&login=11 หรือสอบถาม ปปช. โทร 0-2528-4800 ต่อ 4234)
3.5.2 การเสียภาษี
นักวิจัยและนักศึกษาผู้ได้รบั ทุนตลอดจนผู้ทไี่ ด้รบั ค่าจ้างจากโครงการ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องเสียภาษีเงินได้
ตามกฎหมาย
3.5.3 อุปกรณ์ เครือ่ งมือ หรือครุภณ
ั ฑ์ที่เกิดจากการใช้งบประมาณของโครงการ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ในทีน่ ี้คือสิง่ ทีใ่ ช้งบประมาณโครงการซื้อมาใช้ในการทาวิจัยและมีความคงทนถาวร มีอายุ
การใช้งาน 1 ปี ขึน้ ไป เช่น ตูเ้ ก็บเมล็ดพันธุเ์ ครื่องจักรกลต่างๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่นามาประกอบเป็นเครือ่ งต้นแบบ ซึ่งเมื่อสิน้ สุด
โครงการถือเป็น output ของงานวิจยั เป็นต้น ผู้รบั ทุนจะต้องขึน้ ทะเบียนอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือครุภัณฑ์นั้นว่าเป็นของโครงการโดยใช
รหัสคือเลขที่สัญญา-ลาดับที่ เช่น PHD56I099-01 และจะต้องถ่ายรูปและส่งมาพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าทุกครัง้ ที่มีการขึน้ ทะเบียน
ใหม่ ทัง้ นีเ้ มื่อปิดโครงการจะต้องมีการทารายการการอุปกรณ์ เครือ่ งมือ หรือครุภัณฑ์ทั้งหมดทีเ่ กิดขึ้นตลอดการทาวิจัย และอาจจะมีการ
เจรจาเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของกับผู้ร่วมให้ทนุ ต่อไป
สาหรับอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัย เช่น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทางาน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
3.5.4 ค่าเดินทาง
ให้เบิกจ่ายตามจริงตามหลักฐานประกอบ สาหรับการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าผ่านทางพิเศษ
ได้อีก ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยการเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะเดินทางต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และให้ใช้ระยะทาง
(จังหวัด) ที่กรมทางหลวงจัดทาในการคานวณระยะทาง
การเดินทางเพื่อไปเก็บตัวอย่าง หรือทาวิจัยสามารถใช้เงินในหมวดค่าวิจัยได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องคานึงถึง
งบประมาณโดยรวมด้วย
3.5.5 ค่าที่พกั
ค่าที่พักสาหรับการไปทาวิจยั ให้พจิ ารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณหมวดทาวิจยั โดยรวม
จริงตามหลักฐานประกอบ
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สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

3.5.6 ค่าจ้าง/ค่าเบี้ยเลี้ยง
สาหรับค่าจ้าง/ค่าเบีย้ เลีย้ ง ทีเ่ กี่ยวกับการทาวิจัยให้พิจารณาตามความเหมาะสม และควรระบุในใบสาคัญรับเงินให้ชดั เจนว่า
เป็นการว่าจ้างลักษณะไหน เช่น เป็นรายวัน วันละ XXX บาท เป็นจานวน YY วัน หรือ เป็นค่าจ้างทีเ่ หมาเป็นชิน้ งาน เป็นต้น
3.5.7 การสนับสนุนทุนเพิ่มเติมจากผู้ร่วมให้ทนุ
หากผูร้ ่วมให้ทุนหรือผูป้ ระกอบการมีการสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ต่างๆทีน่ อกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแล้วจะไม่ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในการศึกษาวิจยั ของโครงการนี้
3.5.8 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติและค่าใช้จ่ายประจาเดือนของนักศึกษา
สกว. ทรงไว้ซึ่งสิทธิทจี่ ะระงับ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงินในหมวดดังกล่าว
3.6 แนวทางการจัดทาบัญชี รับ-จ่าย เงินทุน และรายงานการเงิน
การจัดทาบัญชี
ผู้ได้รับทุนควรจัดทาบัญชี รับ-จ่าย เงินทุน ตามแบบฟอร์มR13.1 บัญชี รับ-จ่าย เงินทุน ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เป็นระบบ โดย
บัญชีดังกล่าวใช้สาหรับงวด 6 (หก) เดือน (สามารถเพิ่มจานวนหน้าได้ตามความจาเป็น) ซึ่งรูปแบบบัญชีนั้นแบ่งได้เป็นสามส่วน
คือ
(1) ส่วนงบประมาณ (สามบรรทัดแรก) เพื่อใช้ในการควบคุมงบประมาณของทุนที่ได้รับและทราบยอดงบประมาณ
คงเหลือแต่ละหมวด ณ สิ้นงวดนั้นๆ
(2) ส่วนกระแสเงิน (สามช่องของเงินฝากธนาคาร) ใช้บันทึกจานวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปจริงที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน
เพื่อทราบความเคลื่อนไหวรวมทั้งควบคุมจานวนเงินที่มีอยู่ให้เพียงพอใช้สาหรับงวดนั้นๆ
(3) ส่วนรายจ่าย (หกช่องของรายจ่าย) ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายจริงที่จ่ายไปในแต่ละวัน โดยแยกตามประเภทของหมวด
รายจ่ายเพื่อความสะดวกในการเก็บยอดค่าใช้จ่ายสะสมไปจัดทารายงานสรุปการเงินในรอบ 6 (หก) เดือน ไปจัดทารายงานการเงิน
ประเภทของหลักฐาน และการจัดเก็บ
ประเภทของหลักฐานมีดังนี้
(1) ใบเสร็ จรั บเงิ น เป็ นหลั กฐานที่ แสดงการจ่ ายเงินที่ โครงการได้ จัดซื้ อสิ่ งของ หรื อการบริ การจากร้ านค้ า หรื อ
ผู้ประกอบการ โดยใบเสร็จรับเงินที่นามาเป็นหลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่าย จะต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
- เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงิน (ร้านค้า)
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
- ระบุรายการที่รับเงิน (ว่าเป็นค่าอะไร) และจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรกากับ
(2) ใบส าคั ญรั บเงิ น (สามารถดาวน์โหลดได้ ในเว็ บไซต์ ) เป็ นหลั กฐานที่แสดงการจ่ ายเงิ น ที่โครงการได้ จ่ ายเงิ น
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และรายจ่ายอื่นๆ ที่มีมูลค่าต่อรายการ เกิน 1,000 บาท และผู้รับเงินไม่สามารถออก
ใบเสร็จรับเงิ นที่ ถูกต้องได้ เช่น ค่ าใช้จ่ ายประจ าเดือนนั กศึ กษา ค่ าตอบแทนอาจารย์ที่ ปรึ กษา ค่าเบี้ ยเลี้ยงของผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ เป็นต้น
สาหรับค่ าจ้างต่ างๆ ที่ใช้ในการทาวิจั ย เช่น ค่าจ้างเก็บตัวอย่าง ค่ าจ้ างท าเครื่องมือ ผู้รั บเงินจะต้องให้ สาเนาบัตร
ประชาชนพร้อมลงนามสาเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานประกอบกับใบสาคัญรับเงินด้วย
(3) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้กับรายจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ปลีกย่อย ที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
ที่ถูกต้องได้และมีมูลค่าต่อรายการไม่เกิน 1,000 บาท เช่น ค่าถุงพลาสติกร้านของชา เป็นต้น
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(4) ตัวอย่างหลักฐานและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
รายการ
ค่ารถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ
ค่ารถตู้รับจ้าง มูลค่าเกิน 1,000 บาท
ค่าจ้างเก็บตัวอย่าง
ค่าที่พัก
ค่าแท็กซี่ของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

หลักฐาน
กากตั๋ว
ใบสาคัญรับเงิน+สาเนาบัตรประชาชน (ลงนามถูกต้อง) ของผู้รับเงิน
ใบสาคัญรับเงิน+สาเนาบัตรประชาชน (ลงนามถูกต้อง) ของผู้รับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน+Folio ของโรงแรม
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ข้อควรคานึงเกี่ยวกับหลักฐานทางการเงิน
 ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตอบแทนอาจารย์ทปี่ รึกษา และค่าเบี้ยเลี้ยงอืน่ ๆ จะต้องมีหลักฐานการเบิกจ่าย เป็นใบสาคัญรับเงิน
ของ สกว. ทุกครั้ง (สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์) โปรดอย่าใช้ใบเสร็จรับเงินเพื่อการนี้
 อาจารย์ผู้ได้รบั ทุนต้องจัดเก็บใบสาคัญต่างๆ ที่มรี ายละเอียดชัดเจน ไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย 5 ปีโดยเรียงตามวันที่
เบิกจ่ายและตามงวดสัญญา โดยไม่ต้องส่งมาให้ สกว. ทั้งนี้ อาจจะมีผแู้ ทน สกว. หรือภาครัฐ มาตรวจสอบ เป็นครั้งคราว
 ผู้จ่ายเงินต้องให้ผู้รบั เงินกรอกข้อมูลในใบสาคัญรับเงินให้ครบถ้วนและลงนามรับเงินด้วยตนเอง ห้ามมิให้ลงนามรับเงิน
แทนกัน
การจัดทารายงานการเงิน
รายงานการเงินที่เสนอต่อ สกว. จะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อการวิเคราะห์ และจัดสรรเงินงบประมาณ
ตามหมวดหมู่ ให้กับโครงการได้อย่างถูกต้อง โดยใช้แบบฟอร์มR13.2รายงานการเงินในรอบ 6 เดือน
รายงานการเงิน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย ได้แก่
ส่วนที่ 1: รายจ่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดง รายจ่ายจริง เปรียบเทียบกับ งบประมาณ ตามหมวดเงิน
ส่วนที่ 2 : รายรับและจานวนเงินคงเหลือ
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงสถานะการเงินของโครงการ
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ตารางที่ 3.2 รายการสาหรับการรายงานการเงินในรอบ 6 เดือน
รายการ
ส่วนที่ 1
รายจ่ายสะสมยกมา (ก)
ค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน (ข)
รวมรายจ่ายสะสมยกไป (ค)
งบประมาณรวม (ง)
งบประมาณคงเหลือ (จ)
ส่วนที่ 2
จานวนเงินที่ได้รับจาก สกว.

รวมรับทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายรายงวด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมจ่ายทั้งสิ้น
จานวนเงินคงเหลือ

คาอธิบาย
รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่โครงการได้ใช้จ่ายจริงไปแล้วตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดก่อนที่จะรายงาน
ค่าใช้จ่ายที่โครงการได้ใช้จ่ายจริงเฉพาะงวดปัจจุบัน
(ก)-(ข)
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตลอดโครงการ
(ง)-(ค)
รายรับและจานวนเงินคงเหลือ
เงินที่ สกว. โอนให้ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึง งวดที่ n
อื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ย-ดอกเบี้ยที่ได้รับตั้งแต่งวดที่ 1 ถึง งวดที่ n ,
เงินเปิดบัญชี-เงินส่วนตัวที่นามาเปิดบัญชี ในกรณีที่ไม่แสดงเงินเปิดบัญชี ให้ทาการถอนออกจากบัญชี
หลังจากได้รับเงินงวดที่ 1 แล้ว
จานวนเงินที่ได้รับจาก สกว.ทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงตั้งแต่งวดที่ 1 ถึง งวดที่ n
เป็นเงินในหมวดที่ต้องทาการอนุมัติ
จานวนเงินที่ได้จ่ายออกไปจากโครงการ
รวมรับทั้งสิ้น - รวมจ่ายทั้งสิ้น

สรุปเอกสารที่ต้องส่งมาเพื่อรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน
1. ข้อมูลเบื้องต้นการรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (R9.1)
2. รายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน สาหรับผู้รับทุนโครงการ พวอ. ปริญญาเอก (R9.2)
3. บัญชี รับ-จ่าย เงินทุน (R13.1) และ รายงานการเงิน (R13.2)
4. สาเนาสมุดบัญชีของโครงการที่แสดงรายการ ฝาก-ถอน และดอกเบี้ยที่ได้รับ และจานวนคงเหลือจะต้องตรงกับ
รายการสุดท้ายของบัญชี
5. Transcript ฉบับจริง งวดปัจจุบัน
6. แผ่นซีดีรอมที่ได้ป้อนข้อมูลของท่านแล้ว

3.7 การโอนเงินทุนข้ามหมวด
3.7.1 เงื่อนไข/เกณฑ์การพิจารณาโอนงบประมาณข้ามหมวด
(1) งบประมาณหมวดที่จะขอโอนไปจะต้องเป็นงบประมาณในหมวดทีค่ าดว่าจะไม่ได้ใช้ หรือคาดว่าจะมีเงินเหลือ
และเมื่อโอนไปใช้แล้วจะต้องไม่กระทบต่อการศึกษาวิจัยของนักศึกษาจนสาเร็จปริญญาเอกและมีผลงานตีพิมพ์หรือได้จด
สิทธิบัตรตามเกณฑ์ของ พวอ.
(2)การโอนหมวด พวอ. จะให้ความสาคัญในการโอนงบเพื่อมาขอเสริมในหมวดต่างๆ สรุปได้ดังตาราง 3.3
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ตาราง 3.3 การโอนเงินทุนข้ามหมวด
หมวดเงินที่สามารถใช้หรือโอนข้ามหมวดได้
หมวดที่ต้องการเพิม่
งบประมาณ
ค่าทาวิจัย

ค่าบารุง
การศึกษา

งบ
สารอง

งบผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ
(งบพิเศษ)

เงื่อนไข



สาหรับการโอนจากงบสารอง สกว. อนุมัติให้โอนได้ไม่เกินปีละ
20,000 บาท
ค่าบารุงการศึกษา
- หากนักศึกษาเรียนในหลักสูตรนานาชาติที่มีค่ าธรรมเนียมสูงกว่า


60,000 บาท/ปี สามารถทาการขอโอนงบประมาณของผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติมาสมทบค่าบารุงการศึกษาได้ไม่เกินปีละ 70,000 บาท รวม
งบประมาณค่าบารุงการศึกษาต้องไม่เกิน 130,000 บาท/ปี
- สกว. ขอสงวนสิทธิ์การไม่อนุมัติ หากหลักสูตรที่ได้ศึกษาดังกล่าวไม่
มีความเป็นรูปธรรมชัดเจน
- สาหรับการใช้งบสารองอนุญาตให้ใช้กรณีที่นักศึกษาทาการขอขยาย
เวลาเวลาแล้ว
ค่าเดินทางไปต่างประเทศของ
สามารถโอนงบเสริมได้อีกไม่เกิน 30,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 150,000

อาจารย์ที่ปรึกษา
บาท ตลอดโครงการ
ค่าเดินทางไปนาเสนอผลงานที่
- นักศึกษาต้องทาวิจัยปริญญาเอกเสร็จสิน้ /สาเร็จปริญญาเอกแล้ว

ต่างประเทศของนักศึกษา
- ต้องมีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ของ สกว. แล้ว
- สามารถโอนงบเสริมได้อีกไม่เกิน 30,000 บาท
หมายเหตุ:การโอนงบข้ามหมวดอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางข้างต้น พวอ. จะพิจารณาตามความจาเป็นและความเหมาะสม

(3) การโอนงบประมาณข้ามหมวดนัน้ สามารถโอนไปใช้เพื่อเป็นค่าทาวิจัยและค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาในหมวดที่
งบประมาณไม่เพียงพอได้ระหว่างที่นักศึกษายังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกเท่านั้น และไม่สามารถโอนงบประมาณข้าม
หมวดเพื่อไปใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่ไม่เกีย่ วข้องกับการศึกษาวิจยั ของนักศึกษาได้ ทัง้ ในระหว่างที่ยังไม่สาเร็จปริญญาเอกหรือสาเร็จ
ปริญญาเอกแล้ว
3.7.2 หมวดงบประมาณที่ไม่สามารถโอนย้ายได้
พวอ. จะไม่พจิ ารณาให้โอนงบมาเสริมหรือโอนงบเพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทนอาจารย์และค่าใช้จ่ายประจาเดือนของนักศึกษา
(2) ค่า bench fee ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
3.7.3 วิธกี ารขอโอนงบประมาณข้ามหมวด
อาจารย์ทปี่ รึกษาและนักศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอโอนงบประมาณข้ามหมวด โดยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ตาม
แบบฟอร์ม R18 การยื่นขออนุมตั ิโอนย้ายหมวดเงินพร้อมหลักฐานทีเ่ กี่ยวตามรายการในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 หลักฐานเพื่อการขออนุมัติการโอนเงินข้ามหมวด
หมวดที่ต้องการเพิม่ งบประมาณ
ค่าทาวิจัย
ค่าบารุงการศึกษา

ค่าเดินทางไปต่างประเทศของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ค่าเดินทางไปนาเสนอผลงานที่
ต่างประเทศของนักศึกษา

หลักฐาน/การส่งหลักฐานทีต่ ้องส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มR18
ส่งพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน
ส่งพร้อมกับ
- รายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน
- เกณฑ์การเรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย
- ในกรณีที่ใช้งบประมาณจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาจะจ้องปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ (ถ้ามี) และแนบ e-mail หรือหนังสือจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาด้วย
- ในกรณีที่ใช้งบสารอง จะต้องแนบแบบฟอร์ม R11 และ R12 มาด้วย
ส่งพร้อมกับ R16
ส่งพร้อมกับ R16 และ หลักฐานการจบการศึกษาหรือการตีพิมพ์วารสารตามเกณฑ์ของ สกว.

แบบฟอร์ม R18จะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 - การขอย้ายหมวดเงิน ซึ่งจะต้องระบุหมวดงบประมาณที่ต้องการเพิ่มและหมวดที่จะให้ทาการโอนย้าย
และวัตถุประสงค์ของการโอนย้าย
ส่วนที่ 2 - สรุปงบประมาณทีข่ อโอนย้ายให้สรุปจากยอดทีเ่ หลืออยูใ่ นงบประมาณทีจ่ ะทาการรายงานล่าสุด
ส่วนที่ 3 - หลักฐานที่แนบมา
อย่างไรก็ดี การโอนย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงเงินทุนอาจต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ร่วมให้ทนุ ด้วย และ สกว. ขอสงวน
สิทธิ์การพิจารณาตามความจาเป็นและความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป ซึ่ง สกว.จะแจ้งผลการอนุมัติให้ท่านได้ทราบพร้อมกับงบประมาณที่
ได้โอนย้ายแล้วโดยเร็วที่สดุ
3.8 การขอขยายเวลา
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้กาหนดนโยบายในการขยายระยะเวลาในการรับทุน พวอ. การ
ส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินหลังครบกาหนดรับทุน และการเบิกเงินทุน พวอ. ที่เหลือหลังครบกาหนดรับทุน ดังนี้
3.8.1 การขยายระยะเวลาในการรับทุน พวอ.
การขยายรับทุน พวอ. สามารถพิจารณาได้ 3 กรณี ดังนี้
(1) สาหรับผู้ทเี่ คยได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการรับทุน พวอ. แล้ว
ให้ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการรับทุนเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันครบกาหนดรับทุนตามสัญญา หากใกล้จะครบกาหนด 6
เดือน หรือเกินจาก 6 เดือนแล้วยังไม่สาเร็จการศึกษา ขอให้ดาเนินการส่งแบบฟอร์ม R11ให้ พวอ. เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการ
รับทุนต่อไป
(2) สาหรับผู้ทใี่ กล้จะครบกาหนดรับทุน พวอ. ตามสัญญา
หากคาดว่าไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในกาหนดรับทุน พวอ. ขอให้ดาเนินการส่งแบบฟอร์ม R11 ให้ พวอ. พิจารณา
อนุมัติขยายระยะเวลาการรับทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนครบกาหนดรับทุน
(3) สาหรับผู้ที่ยังศึกษาวิจัยที่ได้ครบกาหนดรับทุน พวอ. และยังไม่ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการรับทุน
ขอให้รีบดาเนินการส่ง แบบฟอร์ม R11ให้ พวอ. เพื่อพิจารณาอนุ มัติการขยายระยะเวลาการรับทุน โดยเร็วที่สุด มิ
เช่นนั้นโครงการจะอยู่ในสถานะล่าช้า
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ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการขยายเวลาการรับทุน
 ผู้ที่ยังไม่ได้รบั อนุมัตใิ ห้ขยายระยะเวลาการรับทุน พวอ. หลังจากครบกาหนดรับทุนแล้ว จะไม่สามารถเบิกเงินทุน
พวอ. ทีเ่ หลืออยูไ่ ด้
 หากได้ใช้งบประมาณในงวดปกติหมดแล้ว พวอ. จะพิจารณาใช้งบประมาณในหมวดงบสารอง
 ควรส่ง แบบฟอร์ม R11 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนครบกาหนด ให้ พวอ. พิจารณาอนุมัตขิ ยายระยะเวลาการรับทุน
ต่อเมือ่ ได้รบั อนุมัตใิ ห้ขยายระยะเวลาการรับทุนต่อแล้ว จึงจะสามารถเบิกเงินทุน พวอ. ที่เหลืออยู่ได้
 โครงการทีไ่ ม่สามารถส่งเล่มวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกฉบับสมบูรณ์ให้ พวอ. ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันครบกาหนด
รับทุน พวอ. ตามสัญญา จะมีสถานะเป็น โครงการล่าช้า แต่ยงั มีสิทธิไ์ ด้รับการพิจารณาอนุมัตเิ บิกจ่ายเงินทุน พวอ. ที่
ยังเหลือหากได้รบั อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการรับทุน พวอ. ต่อ
 หลังครบกาหนดรับทุน พวอ. จะไม่มีค่าตอบแทนอาจารย์ทปี่ รึกษาและค่าใช้จา่ ยประจาเดือนสาหรับนักศึกษา นักศึกษา
จึงอาจทางานผู้ช่วยสอนหรืองานนอกเวลาอื่นได้ตามความจาเป็น
 หากโครงการอยู่ในสถานะ โครงการล่าช้า หรือไม่มีผลงานตามที่ได้ทาเรื่องขอขยายเวลาไว้ สกว. สงวนสิทธิในการ
ปรับลดหรือยกเลิกค่าตอบแทนงวดสุดท้ายแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .
3.8.2 การส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินเมื่อทาการขยายเวลา
ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้ สกว. ทราบทุกๆ 6 เดือน หลังจากครบกาหนดรับทุน
กรณีที่มีการค้างส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินและจะขออนุมัติขยายระยะเวลาการรับทุนหรือขออนุมัติเบิกเงินทุน
พวอ. ที่ยังเหลือหลังครบกาหนดรับทุน ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานตั้งแต่งวดที่ค้างส่งอยู่จนถึงรายงานงวดปัจจุบันให้ สกว. ด้วย
3.8.3 การขออนุมัติเบิกเงินทุน พวอ. ที่ยังเหลือหลังครบกาหนดรับทุน
การขออนุ มั ติ ใ ช้ ง บวิ จั ย ที่ เ หลื อ ในบั ญชี ทุ น พวอ. และการเบิ กเงิ น งบสารองนั้ น ผู้ รั บ ทุ นจะต้ อ งส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าและรายงานการเงินพร้อมด้วยแบบฟอร์ม R12 โดย พวอ. จะพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายให้ทีละภาคการศึกษาสาหรับ
การขออนุมัติเดินทางต่างประเทศและการขอเบิกเงินทดรองจ่ายจากงบพิเศษนั้น ผู้รับทุนจะต้องส่งแผนความร่วมมือกับอาจารย์ที่
ปรึกษาต่างประเทศตามแบบฟอร์ม R15 และแผนการเดินทางและขอเบิกเงินทดรองจ่ายตามตามแบบฟอร์ม R16 ให้ พวอ. พิจารณา
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนที่ 4 การเดินทางไปต่างประเทศ
3.9 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิจัย รายละเอียด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิจัย รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือเกิดอุปสรรคที่มีผลต่อการดาเนินตาม
แผนการวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประสานงานกับผู้ร่วมให้ทุนเพื่อชี้แจงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
(2) ยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิจัย รายละเอียดและวัตถุประสงค์ ตามแบบฟอร์มR19 ที่มีการลงนามรับทราบการ
เปลี่ยนแปลงโดยผู้ร่วมทุน (เป็นผู้เดียวกับที่ลงนามในสัญญาหรือเป็นผู้รับมอบอานาจที่มีใบมอบอานาจเป็นหลักฐานชัดเจน) ส่ง
ให้กับ สกว.ให้ทราบโดยเร็วที่สุด
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3.10 การรักษาความลับทางการวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย รวมทั้งจะไม่ตีพิมพ์ โฆษณา หรือใช้ชื่อ สกว.หรือผู้ร่วมให้ทุนในการประชาสัมพันธ์ใดๆ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สกว. และผู้ร่วมให้ทุนดังเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 12 โดยมีข้อตกลงรักษา
ความลับทางการวิจัยมีเงื่อนไขและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ในข้อตกลงฉบับนี้ “ข้อมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะจัดทาไว้ในรูปใดๆ และให้หมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบ
ขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย
ข้อ 2. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการวิจัยหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
นอกเหนือจากเพื่อจุดประสงค์ในงานวิจัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สกว.และผู้ร่วมทุน
ข้อ 3. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจะไม่ตีพิมพ์ หรือโฆษณา หรือใช้ชื่อผู้ร่วมทุนในการประชาสัมพันธ์ใดๆ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ร่วมทุน
ข้อ 4. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจะรักษาจรรยาบรรณของการเป็นนักวิจัยที่ดีที่พึงปฏิบัติต่อ สกว.และผู้ร่วมทุน เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ และไม่ทาให้เสียผลประโยชน์แก่กิจการของผู้ร่วมทุน
ข้อ 5. ข้อตกลงรักษาความลับทางการวิจัยนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการศึกษาวิจัย เว้นแต่จะมี
การทาข้อตกลงกับผู้ร่วมทุน
ข้อ 6. อาจารย์ที่ปรึกษาจะควบคุมดูแลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นักศึกษาผู้ได้รับทุน และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตามกาลังและความสามารถให้ปฏิบัติตามข้อ 1-5 อย่างเคร่งครัด
ข้อความข้างต้นให้มีผลบังคับต่อไปเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 60 วันก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว สกว. และผู้ร่วมให้ทุนอาจเข้าเจรจากับทางมหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอขยายระยะเวลาที่จะไม่
เปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขข้างต้นต่อไปได้
3.11 สัญญาค้าประกันของนักศึกษาผู้ได้รับทุน
เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญารับทุนนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยต้องทาสัญญาค้าประกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
หมายเลข 11 ทั้งนี้ หากผู้ค้าประกันเสียชีวิตลงหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุค้าประกัน นักศึกษาผู้รับทุน
จะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนต่อไปภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมเสียชีวิตหรือตกเป็น
บุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้าประกันรายใหม่ตอ้ งค้าประกันตามสัญญาค้าประกันเดิมจนครบกาหนดอายุการค้าประกันตามสัญญาค้าประกัน
(เอกสารแนบหมายเลข 11 ) ทุกประการ
3.12 การบอกเลิกสัญญา การระงับการให้ทุนวิจัย และการชดใช้ทุน
3.12.1 เหตุของการบอกเลิกสัญญา และการระงับทุน
คู่สัญญาทุกฝ่ายยินยอมให้ สกว. บอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับการให้ทนุ อุดหนุนตามสัญญานี้ โดยผู้รบั ทุนจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ทัง้ สิ้น ตามกรณีต่อไปนี้
(1) อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือนักศึกษาวิจยั ถอนตัว หรือลาออก
(2) อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือนักศึกษายุตหิ รือหยุดการดาเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(3) อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือนักศึกษาผิดเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาวิจยั หรือปฏิบัติผดิ สัญญา
(4) อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือนักศึกษาส่งผลการศึกษา รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัย และรายงาน
การเงิน ล่าช้ากว่ากาหนดเวลา 30 วัน โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ สกว. ทราบ
คู่มือการรับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก
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(5) ผลการศึกษา และ/หรือความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยของนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินของ สกว.และบริษัท
ผู้ร่วมให้ทนุ
(6) นักศึกษาได้รบั ทุนอืน่ ระหว่างระยะเวลาที่รบั ทุนตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจาก สกว. และบริษทั
ผู้ร่วมให้ทนุ
ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญานัน้ สกว. จะทาหนังสือแจ้งถึงผู้ร่วมให้ทนุ และสถาบันต้นสังกัด พร้อมทัง้ ระบุเหตุแห่งการบอกเลิก
สัญญา สถาบันต้นสังกัด อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักศึกษาจะต้องคืนเงินทีเ่ หลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแก่ สกว. รวมทั้งวัสดุอปุ กรณ์
ทั้งหลายที่สถาบันต้นสังกัด อาจารย์ทปี่ รึกษา หรือนักศึกษาได้จดั ซือ้ ด้วยทุนการศึกษาวิจัยหรือทุนสนับสนุนอื่นๆ จากผู้ร่วมให้ทนุ
ให้แก่ สกว. หรือผู้ร่วมให้ทนุ ทั้งหมด เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอืน่
3.12.2 การชดใช้เงินทุนกรณีผิดสัญญา
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้กับ สกว.ในกรณีผิดสัญญาและ/หรือในกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษายุติหรือยกเลิกการศึกษาวิจัยโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร และ/หรือไม่ผ่านการเห็นชอบของ สกว.
(2) นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปริญญาเอก โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร และ/หรือไม่ผ่านการเห็นชอบของ สกว.
(3) นักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยไม่มีสิทธิบตั รหรือการยื่นคาขอสิทธิบัตร หรือ ไม่มีผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ ของวิทยานิพนธ์ได้รบั การตีพมิ พ์ หรือยอมรับเพือ่ การตีพมิ พ์จากวารสารวิชาการนานาชาติตามเกณฑ์ของ สกว.โดยนักศึกษาจะต้อง
ชดใช้เงินตามจานวนทีไ่ ด้รบั ไปจาก สกว. ภายในระยะเวลาที่ สกว. กาหนดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณีผิดนัดชาระ
เงินดังกล่าว
นักศึกษาอาจไม่ต้องรับผิดชอบการชดใช้เงินทุนในกรณีต่อไปนี้
(1) เสียชีวิต
(2) ไม่สามารถศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดและ สกว. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรให้นักศึกษาไม่ต้องรับผิดชอบตาม
สัญญา
3.13 การเกิดผลงานระหว่างการรับทุน
ในระหว่างการศึกษา หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนือ่ งจากการประชุม
นานาชาติ (proceedings) หรือการไปนาเสนอผลงานจากผลงานค้นคว้าวิจัยทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ทปี่ รึกษา
และนักศึกษา จะต้องทาการขออนุมัติจากผู้ร่วมทุนตามแบบฟอร์ม R24 แบบขออนุมตั ิเผยแพร่ผลงานจากผู้ประกอบการและส่ง
การขออนุมัติทผี่ ู้ร่วมให้ทุนลงนามแล้วพร้อมกับสาเนาเอกสารผลงานอย่างน้อย 1 ชุด ให้แก่ พวอ. โดยเร็วที่สุด ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 6 ผลงานจากการศึกษาวิจัยและสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา
3.14 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมนาเสนอผลงาน“การประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม”
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมดูแลการนาเสนอ อย่างน้อย 1 ครั้ง
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