
 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการ New Core Program ภายใตหัวขอ “Establishment of an International    

    Research Core to New Bio-Research Fields with Microbes from Tropical Areas (World-Class  

    Research Hub of Tropical Microbial Resources and Their Utilization) ภายใตโครงการความ 

    รวมมือทางวิชาการระหวางไทย – ญี่ปุน (NRCT-JSPS)  

    หนวยงานเจาของโครงการ   รศ. ดร. กัญจนา  ธีระกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการจางหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย   ๓,๑๑๙,๐๐๐     บาท 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง   ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑       เปนเงิน   ๓,๑๑๙๐๐๐      บาท 

๔. หมวดคาตอบแทน               -              บาท                   

๔.๑ ประเภทนักวิจัย   สาขาทรัพยากรจุลินทรีย   

๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย   

     M.Sc.  Microbiology , Mahidol  University  

     D. Agr. Biological Science, Hiroshima University   

 ๔.๓ จํานวนนักวิจัย    ๓     คน (  (๒ คน ผูประสานงานโครงการฝายไทย / ๑ คน ผูประสานงานโครงการ

ฝายญี่ปุน ) 

1.1) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Exchange Scientists)  

กรณีนักวิจัยไทยเดินทางไปญ่ีปุน   

คาเครื่องบินในประเทศ (5,000x10 คน) 50,000 

คาเครื่องบินระหวางประเทศ (30,000x10 คน) 300,000 

กรณีนักวิจัยญ่ีปุนเดินทางมาไทย  

คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก เหมาจาย (15 คน: 50 วัน x 2,500 บาท) 125,000 

คาเครื่องบินในประเทศ (8 คน x 5,000 บาท) 40,000 

กรณีนักวิจัยลาวเดินทางมาไทย 
 

คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก เหมาจาย (1 เดอืน x 2 คน x 30,000 บาท)   
 หมายเหตุ : กรณีพักเกิน 1 เดือน เหมาจายให 30,000 บาท/ตอเดอืน (ตกวันละ 1,000 บาท) ซึ่งนอย
กวาตามระเบียบแนวทางหลักเกณฑในการดําเนินงานเพ่ือการวิจัยฯ พ.ศ. 2555 ท่ีตั้งไว กลาวคือ คาเบ้ีย
เลี้ยงสําหรับนักวิจัย 1,500 บาท/วัน คาท่ีพักสําหรับนักวิจัย ไมเกิน 4,000บาท/วันหรือใหจายตามความ
จําเปนและเหมาะสม  

60,000 

คาเครื่องบินในประเทศ (2 คน x 5,000 บาท) 10,000 

1.2) การจัดประชุมวิชาการกลุมยอยนานาชาติ (Satellite Seminar) คร้ังท่ี 5 

นักวิจัยไทยเดินทางไปรวมประชุม Satellite Seminar ท่ีลาว  

คาเครื่องบินในประเทศ (12 คน x 5,000 บาท) 60,000 

คาเครื่องบินระหวางประเทศ (12 คน x 15,000 บาท) 180,000 



1.3) การจัดสัมมนาวิชาการนักวิจัยรุนเยาว (Young Scientist Seminar) 

นักวิจัยไทยเดินทางไปรวมประชุม YSS ท่ีประเทศญ่ีปุน (ปละ 1 คร้ัง)  

คาเครื่องบินในประเทศ (1 คน x 5,000 บาท) จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 5,000 

คาเครื่องบินระหวางประเทศ (1 คน x 30,000 บาท) 30,000 

1.4) การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ (Final Joint Seminar)  

นักวิจัยไทยเดินทางไปรวมประชุม Final Joint Seminar ท่ีญ่ีปุน  

คาเครื่องบินในประเทศ (30 คน x 5,000 บาท) 150,000 

คาเครื่องบินระหวางประเทศ (50 คน x 30,000 บาท) 1,500,000 

1.5) การจัดประชุมวิชาการกลุมยอยใน Thailand Research EXPO 

กรณีนักวิจัยญ่ีปุน เดินทางมาไทย  

คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก เหมาจาย (3 วัน x 5 คน x 2,500 บาท) 37,500 

1.6) การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

กรณีนักวิจัยญ่ีปุน เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย เยอรมนี อังกฤษ เดินทางมาไทย  

คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก เหมาจาย (3 วัน x 15 คน x 2,500 บาท)                            
 หมายเหตุ : กกต. สอบถามไปยัง มก. แลวในกรณีพักเกิน 1 เดือน เหมาจายให 30,000 บาท/ตอเดือน (ตกวันละ 1,000 
บาท) ซ่ึงนอยกวาตามระเบียบแนวทางหลักเกณฑในการดําเนินงานเพื่อการวิจยัฯ พ.ศ. 2555 ที่ต้ังไว กลาวคือ คาเบี้ย
เล้ียงสําหรับนักวิจยั 1,500 บาท/วัน คาที่พักสําหรับนกัวิจยั ไมเกิน 4,000บาท/วันหรือใหจายตามความจาํเปนและ
เหมาะสม  

30,000 

คาเครื่องบินในประเทศ (10 คน x 5,000 บาท) 50,000 

คาใชจายสําหรับกิจกรรมสมัมนาวิชาการนานาชาติ/ประชุมกลุมยอยนานาชาติ  

2.1) การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

คาจัดเลี้ยงอาหารวางและอาหารกลางวัน 4 มื้อ  90,000 

คาจัดเลี้ยงอาหารเย็น (1 มื้อ) และอาหารเลี้ยงรับรอง (1 มื้อ) 75,000 

คาจัดทําเอกสารประกอบการจดัสมัมนาฯ (100 เลม x 300 บาท) 15,000 

คาสมนาคณุวิทยาพิเศษ   15,000 

คาเดินทางในประเทศ (กรรมการบริหารฯ และผูนําเสนอผลงาน)  37,500 

คาท่ีพัก (กรรมการบริหารฯ และผูนําเสนอผลงาน)   37,500 

คาใชจายอ่ืน ๆ (คากระดาษ/หมึกพิมพ ถายเอกสาร ปฏิบัติราชการลวงเวลา โทรศัพท ของท่ีระลึก 
ฯลฯ) 

20,000 

2.2) การจัดประชุมวิชาการกลุมยอยใน Thailand Research EXPO 

คาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (1 มื้อ) และอาหารเลีย้งรับรอง (1 มื้อ)                                
 หมายเหตุ : คชจ.ในขอนี้เปนการเล้ียงรับรองอาหารกลางวันในที่จัดประชุม 1 มื้อ และมื้อเย็นสําหรับเล้ียงรับรองกอน
การประชุม expo 

37,500 

คาจัดทําเอกสารประกอบการจดัสมัมนาฯ (100 เลม x 200 บาท) 10,000 

คาสมนาคณุวิทยาพิเศษ  (คนละ 3 ชม. X 3 คน) 7,200 



คาใชจายในการรับรองท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการ   

คาเบ้ียประชุมคณกรรมการฯ (1 วัน x 12 คน x 1,200 บาท) 14,400 

คาท่ีพักกรรมการฯ (1 วัน x 4 คน x 1,500 บาท) 6,000 

คาเดินทางกรรมการฯ) (1 ครั้ง x 5 คน x 5,000 บาท) 25,000 

คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (240 บาท x 20 คน x 1 วัน )  4,800 

คาใชจายสวนกลางเพ่ือการดําเนินงาน  

คาใชจายในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  6,600 

คาเดินทางในประเทศเจาหนาท่ีประสานงานฯ (ปละ 2 ครั้ง) 7,500 

คาเดินทางไปประเทศญี่ปุนสาํหรบัเจาหนาท่ีฝายประสานงาน (ปละ 1 ครั้ง) 30,000 

คาเบ้ียเลี้ยงและท่ีพักเหมาจายในประเทศและตางประเทศเจาหนาท่ีประสานงานฯ  22,500 

คาตอบแทนเจาหนาท่ีประสานงานฯ (จางเหมา) 30,000 

คาเชารถตูหนวยประสานงานและคานํ้ามันเช้ือเพลิง 7,500 

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 7,500 

รวม 3,119,000 

๕. หมวดคาจาง         -        บาท 

๖. หมวดคาใชสอย       ๓,๑๑๙,๐๐๐      บาท 

๗. คาวัสดุ              -        บาท 

๘. คาครุภัณฑ            -             บาท 

๙. คาใชจายในการศึกษาดงูานหรือคนควาขอมูลในตางประเทศ (ถามี).............................-............................ 

๑๐. คาใชจายอ่ืนๆ 

       คาบริหารโครงการตามระเบียบมหาวิทยาลัย               -            บาท 

๑๑. รายชื่อเจาหนาท่ีของรัฐ (ผูรับผิดชอบ) ท่ีเก่ียวกับการจางงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ TOR 

       ๑๑.๑ น.ส. ทิวา  เงาวิจิตร        รก.ผอ.กกต. 

       ๑๑.๒ น.ส.วรมณี  มงคลสนธิ์     นวพ.. 

๑๒. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) แนวทางหลักเกณฑราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการ 

     วิจัยในภาครัฐและภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

     การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

 

 

 


