
 หนวย : บาท

จํานวนเงิน

รายการ ขอตั้ง เหตุผล/คําชี้แจง

ป 2563

กองทุนวิจยัคณะวิทยาการจัดการ 12,509,000   

1. งบดําเนินงาน 715,000       

   1) คาตอบแทนอ่ืน ๆ 378,000        1) คาตอบแทนอ่ืน ๆ 

   1.1) คาพิจารณาตํารา เปนเงิน 60,000 บาท

         - เดิม ตํารา จํานวน 5 เลม ๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท

         - ใหม จํานวน 10 เลม ๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท

   1.2) คาพิจารณาโครงการวิจัยชุมชน  (โครงราง รายงานความกาวหนา

รางรายงานฉบับสมบูรณ) จํานวน 6 โครงการ ๆ ละ 3,000 บาท 

เปนเงิน 18,000 บาท

   1.3) คาพิจารณาโครงการวิจัย โครงราง รายงานความกาวหนา

รางรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 10 เลม ๆ ละ 9,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

   1.4) โครงการรางวัลการนาํเสนอผลงานดีเดน จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท

เปนเงิน 100,000 บาท

   1.5) โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยใหม 3 โครงการ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน90,000บาท

   1.6) คาพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน 5 เรื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 

  เปนเงิน 15,000 บาท

   1.7) คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนวิจัยฯ เปนเงิน 5,000 บาท

   2) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 27,000          2) เปนคาเบ้ียประชุมกรรมการกองทุนวิจัยฯ จํานวน 6 ครั้ง ๆ ละ 4,500 บาท

   3) คาเบ้ียเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 300,000        3) คาเบ้ียเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสําหรับเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา

   4) คาใชจายอื่น ๆ 10,000          4) เพื่อเปนคาใชจายอื่น ๆ 

2. งบเงินอุดหนุน 11,794,000   

   1) เงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานบุคลากร 750,000        1) เปนคาใชจายในการนําเสนอผลงานตางประเทศ จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 

ณ ตางประเทศ 150,000 บาท 

   2) เงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ 470,000        2) เปนคาใชจายในการนําเสนอผลงานในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี

นักศึกษา     - คาลงทะเบียนในประเทศ จํานวน 40 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 120,000บาท

    - คาลงทะเบียนตางประเทศ จํานวน 5 ทุน ๆ ละ  20,000 บาท 

เปนเงิน 100,000 บาท

    - คาลงทะเบียนการประชุม NCAM จํานวนทุนละ 1,500 บาท และเงินรางวัล

ทุนละ 2,000 บาท เปนเงิน 250,000 บาท

   3) เงินอุดหนุนสนับสนุนบัณฑิตศกึษา 800,000        3) เปนเงินสนับสนนุของกองทุนวิจัยคณะ สําหรับคณะที่มีการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)

    - กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 1,000 บาท/นักศึกษา 

(กรรมการ 5 คน) นักศึกษา 15 คน เปนเงิน 75,000 บาท

    - กรรมการสอบวิทยานิพนธ 1,000 บาท/นักศึกษา

รายละเอยีดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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(กรรมการ 5 คน) นักศึกษา 15 คน เปนเงิน 75,000 บาท

    - คาเดนิทางกรรมการสอบวิทยานิพนธและโครงรางวิทยานิพนธ 10,000 

บาท/คน/ครั้ง (กรรมการ 2 คน) จํานวน 2 ครั้ง นักศึกษา 15 คน 

เปนเงิน 600,000 บาท

    - เปนคาใชจายอื่น ๆ เพ่ือสงเสริมการวิจัยสําหรับบัณฑิตศึกษา

เปนเงิน 50,000 บาท 

   3) เงินอุดหนุนวิจัยสถาบัน 250,000        3) เงินอุดหนุนการทําวิจัยสถาบัน จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท

   4) เงินอุดหนุนวิจัยชุมชน (การใชประโยชน) 1,000,000      4) เงินอุดหนุนวิจัยชุมชน (การใชประโยชน) 2 แผนงาน 6 โครงการยอย 

เปนเงิน 1,000,000 บาท

   5) ทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก 3,000,000      5) เปนทุนศกึษาตอระดับปริญญาเอกสําหรับพนักงานเงินรายได สายวิชาการ 

    - ทุนใหม จํานวน 3 ทนุ เปนเงิน 3,000,000 บาท

   6) ทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท 1,658,000      6) เปนทุนศกึษาตอระดับปริญญาโทสําหรับนักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ 

เปนเงิน 1,658,000 บาท

   6.1) ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิคศกึษา เปนเงิน 1,058,000 บาท

         - ทุนเดิม จํานวน 1 ทนุ เปนเงิน 300,000 บาท

         - ทุนใหม จํานวน 3 ทนุ เปนเงิน 758,000 บาท

(MPA. 108,000 + IMBA. 270,000 + M.Acc 380,000 บาท)

   6.2) ทุนความรวมมือกับ สกอ. จํานวน 1 ทุน เปนเงิน 600,000 บาท

   7) เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาการเขียนตํารา 625,000        7) เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาการเขียนตําราของบุคลากรสายวิชาการ

เปนเงิน 625,000 บาท

    - ทุนเดิม จํานวน 5 ทนุ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 125,000 บาท

    - ทุนใหม จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท เปนเงิน 500,000 บาท

   8) เงินอุดหนุนเพ่ือตีพิมพบทความวิชาการ 241,000        8) เงินอุดหนุนเพ่ือตีพิมพบทความวิชาการ โดยแบงเปนฐาน ดังนี้ (ขอมูลปงบ

ประมาณ 2562) เปนเงิน 241,000 บาท

    - ฐาน WoS Q 1 จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

    -  ฐาน WoS Q 2 จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท

    - ฐาน WoS Q 3-4 จํานวน 5ทุน ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 75,000 บาท

    -  ฐาน Scopus จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

    - ฐาน TCI1 จํานวน 14 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 56,000 บาท

   9) เงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงานวิจัย 3,000,000      9) เปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมงานวิจัย 

เปนเงิน 3,000,000 บาท

    - คาจัดทําวารสารวิทยาการจัดการปละ 2 ฉบับ เปนเงิน 100,000 บาท 

    - คาบํารุงรักษาระบบ ThaiJO 2.0 เปนเงิน 12,000 บาท

    - การจัดกิจกรรม NCAM ครั้งที่ 12 เปนเงิน 450,000 บาท

    - โครงการพัฒนาอาจารยนักวิจัย เปนเงิน 30,000 บาท

    - โครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนเงิน 18,000 บาท 

    - โครงการพัฒนาการเขียนและเผยแพรหนงัสือ/ตําราวิชาการในระดับ

อุดมศกึษา เปนเงิน 150,000 บาท
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    - โครงการเครอืขายวิจัยและวิชาการ 4 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร , มหาวิทยาลัยเชียงใหม , มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยบูรพา เปนเงิน 50,000 บาท  (กก.3 ทาน)

    - โครงการศึกษาความจําเปนในการพัฒนาโจทยวิจัย และจัดสรรทุนสําหรับ

โครงการวิจัยในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 'เปนเงิน 190,000 บาท

    - โครงการสรางเครือขายวิจัยระดับชาติ เปนเงิน 200,000 บาท

    - โครงการถายทอดความรูสูชุมชน เปนเงิน 100,000 บาท

    - โครงการสนับสนุนการตีพิมพในตางประเทศ เปนเงิน 200,000 บาท

    - โครงการสนับสนุนใหบุคลากรมีประสบการณทาํวิจัยในตางประเทศ 

เปนเงิน 1,000,000 บาท

    - โครงการสนับสนุนอาจารยชาวตางประเทศเปนท่ีปรึกษาวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ

เปนเงิน 500,000 บาท


