
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจา้งงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 
๑.   ชื่อโครงการ  โครงการขยายผลการพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์  กรณี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา                                                                            
  หัวหน้าโครงการ ดร.ละออ  โควาวิสารัช                               

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    
๒.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจ้างหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย    9๐๐,๐๐๐   บาท 
๓.   วันที่ก าหนดราคากลาง   23  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕59 

เป็นเงิน      9๐๐,๐๐๐         บาท 
๔.   หมวดค่าตอบแทน      116,000        บาท 
๕.   หมวดค่าจ้าง   -   บาท 
๖.   หมวดค่าใช้สอย 688,121 บาท 
๗.   ค่าวัสดุ   37,000     บาท 
๘.   ค่าคุรุภัณฑ์          -  บาท 
๙.   ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)             
 ๙.๑  จ านวน         -   คน 
 ๙.๒  จ านวน        -   บาท 
๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ๑๐.๑  ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน   58,879  บาท 
๑๑. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ TOR 
 ๑๑.๑  นายธีรวัฒน์  บุญสม     ผู้อ านวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  
 ๑๑.2  นางสาวภาวณี  ค าชาลี    หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย     
๑๒. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุน

การวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒        
       

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจา้งงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 
๑.   ชื่อโครงการ  รูปแบบการจัดท าศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในผู้สูงอายุ                                
  หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล      

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
๒.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจ้างหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย    1,5๐๐,๐๐๐   บาท 
๓.   วันที่ก าหนดราคากลาง   19  มกราคม  พ.ศ.๒๕60 

เป็นเงิน      1,5๐๐,๐๐๐      บาท 
๔.   หมวดค่าตอบแทน      483,000        บาท 
๕.   หมวดค่าจ้าง   -   บาท 
๖.   หมวดค่าใช้สอย 714,000 บาท 
๗.   ค่าวัสดุ   180,000     บาท 
๘.   ค่าคุรุภัณฑ์          -  บาท 
๙.   ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)             
 ๙.๑  จ านวน         -   คน 
 ๙.๒  จ านวน        -   บาท 
๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ๑๐.๑  ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน   123,000  บาท 
๑๑. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ TOR 
 ๑๑.๑  นายธีรวัฒน์  บุญสม     ผู้อ านวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  
 ๑๑.2  นางสาวภาวณี  ค าชาลี    หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย     
๑๒. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุน

การวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒        
       

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจา้งงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 
๑.   ชื่อโครงการ  โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

 หัวหน้าโครงการ พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  อารีกุล     
หน่วยงานเจ้าของโครงการ        โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า      

๒.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจ้างหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย    90๐,00๐   บาท 
๓.   วันที่ก าหนดราคากลาง   19  มกราคม  พ.ศ.๒๕60 

เป็นเงิน      9๐๐,๐๐๐      บาท 
๔.   หมวดค่าตอบแทน      663,600        บาท 
๕.   หมวดค่าจ้าง     -   บาท 
๖.   หมวดค่าใช้สอย 192,400 บาท 
๗.   ค่าวัสดุ   24,000     บาท 
๘.   ค่าคุรุภัณฑ์          -  บาท 
๙.   ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)             
 ๙.๑  จ านวน         -   คน 
 ๙.๒  จ านวน        -   บาท 
๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ๑๐.๑  ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน   20,000  บาท 
๑๑. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ TOR 
 ๑๑.๑  นายธีรวัฒน์  บุญสม     ผู้อ านวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  
 ๑๑.2  นางสาวภาวณี  ค าชาลี    หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย     
๑๒. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุน

การวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒        
       

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและ 
รายละเอียดคาใชจายในการจางงานวิจัยหรือสนับสนุนใหทุนการวิจัย 

 
๑.   ช่ือโครงการ  การถายทอดความรูดานภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและนวัตกรรมการศึกษาใหกับ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดนครปฐม      
  หัวหนาโครงการ ดร.อนามัย  ดําเนตร        

หนวยงานเจาของโครงการ        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      
๒.   วงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในการจางหรือสนับสนุนใหทุนการวิจัย    900,000   บาท 
๓.   วันที่กําหนดราคากลาง   9  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕60 

เปนเงนิ      900,000      บาท 
๔.   หมวดคาตอบแทน       30,000 บาท 
๕.   หมวดคาจาง       -  บาท 
๖.   หมวดคาใชสอย 780,000 บาท 
๗.   คาวัสดุ     10,000     บาท 
๘.   คาคุรุภัณฑ          -  บาท 
๙.   คาใชจายในการศกึษาดูงานหรือคนควาขอมูลในตางประเทศ (ถามี)             
 ๙.๑  จํานวน         -   คน 
 ๙.๒  จํานวน        -   บาท 
๑๐. คาใชจายอื่นๆ 
 ๑๐.๑  คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน   80,000  บาท 
๑๑. รายชื่อเจาหนาที่ของรฐั (ผูรับผิดชอบ) ท่ีเก่ียวกับการจางงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ TOR 
 ๑๑.๑  นายธีรวัฒน  บุญสม     ผูอํานวยการกองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัย  
 ๑๑.2  นางสาวภาวณี  คําชาลี    หัวหนาฝายจัดการความรูการวิจัย     
๑๒. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) แนวทางและหลักเกณฑราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุน

การวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒        
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