
 

 

 

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------- 
 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 

2561  ลงวันท่ี 25 มกราคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการ

เบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 และประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ

การสรางสรรค ของคณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ไดกําหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัย 

หลักเกณฑการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค เพ่ือสงเสริม

และพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรแลวนั้น เพ่ือใหการจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนฯ เปนไปตามระเบียบและ

ประกาศดังกลาว คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 15/2563 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 

2563 จึงกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิง

พาณิชยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ดังตอไปนี้ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือการพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิง

พาณิชยมากข้ึน 

2. เพ่ือใหเกิดการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศท่ีสามารถจับตองได  

3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรเพ่ือใหสามารถแขงขันท้ังในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ 

 

หลักเกณฑการใหทุน 

1. โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

ขอเสนอโครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด ผลงานวิจัยท่ีได

ตองเปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีสามารถเผยแพร และนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได  และ

ไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเพ่ือสําเร็จการศึกษาในระดับใด ๆ ของผูขอรับทุน 
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2. คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

2.1  หัวหนาโครงการตองเปนผูเสนอขอรับการสนับสนุน และตองมีสัดสวนรวมในการวิจัยไมนอยกวา    

ผูรวมวิจัย 

2.2  หัวหนาโครงการตองเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีปฏิบัติ

ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา ไมเปนผูท่ีอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดานการ

วิจัยหรือสรางสรรค การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ การลาศึกษาตอหรือลาฝกอบรมท้ังในประเทศ

และตางประเทศ  

2.3  หัวหนาโครงการตองไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนา

งานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจากคณะวิทยาศาสตรในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย และในกรณีท่ีเคยไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยตามขางตน การเริ่มตนสัญญา

โครงการวิจัยใหมจะตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยเรื่องกอนหนา 

ท้ังนี้ ผูรวมวิจัยท่ีเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรอาจอยูระหวางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรม

หรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจากคณะวิทยาศาสตรได 
 
 

3. จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนาสูผลิตภัณฑเชิง

พาณิชยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน  5  ทุน  

วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน  150,000 บาทตอป สําหรับการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจายเงินทุน

วิจัยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุน

สนับสนนุการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 โดยกําหนดคาใชจายในแตละหมวดดังนี้ 

คาตอบแทน  ใหการสนับสนุนในวงเงินรวมไมเกินรอยละ 40 ของวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติ 

คาใชสอย     ใหระบุรายละเอียดของคาใชสอยสําหรับการดําเนินงานโครงการไวในขอเสนอโครงการ 

คาสาธารณูปโภค     ไมสนับสนุนคาใชจายในหมวดคาสาธารณูปโภคสําหรับโครงการวิจัยท่ีขอรับทุนนี้ 

คาวัสดุ        ใหระบุรายละเอียดของคาวัสดุสําหรับการดําเนินงานโครงการไวในขอเสนอโครงการ 

คาครุภัณฑ   ใหการสนับสนุนในวงเงินรวมไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติ โดยขอใหชี้แจง

เหตุผลความจําเปน และการใหการสนับสนุนอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเปนผู

พิจารณา โดยกรรมสิทธิ์ของครุภัณฑนั้น ๆ จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเม่ือสิ้นสุดโครงการ และหามมิใหนํา

รายจายคาครุภัณฑ ไปใชจายในคาใชจายประเภทอ่ืน ๆ 
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ท้ังนี้ การจายเงินทุนจากกองทุนแกหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน แบงจายเปน 3 งวด ประกอบดวย 

งวดท่ี 1 จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 1 ไมเกิน

เดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 6 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 1     

ไมเกิน 1 ใน 5 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ จายตามความจําเปนและเหมาะสม แตไมเกิน 70% ของวงเงินหมวด   

คาใชสอย  หมวดคาวัสดุ และหมวดคาครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังนี้ คาครุภัณฑไมเกิน 20% วงเงินทุนท่ี

ไดรับอนุมัติ 

 

งวดท่ี 2 จายเม่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเห็นชอบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยรอบ 

6 เดือนแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 2 ไมเกิน

เดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 2     

ไมเกิน 1 ใน 10 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ จายตามวงเงินหมวดคาใชสอยและหมวดคาวัสดุท่ีไดรับอนุมัติสวนท่ีเหลือ หลังจาก

หักคาใชสอย คาวัสดุ ในงวดท่ี 1 แลว  

 

งวดท่ี 3 จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ดําเนินงานครบถวนตามวิธีการประเมินผลและตรวจรับ

ผลสําเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

แลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 3 ไมเกิน

เดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน 

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 3     

ไมเกิน 1 ใน 10 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ  

กรณีท่ี 1  นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีเกิดจากโครงการวิจัยสามารถจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และจัดแสดงในงานนิทรรศการหรือการประชุมวิชาการ จะไดรับ

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 
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- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนสวนท่ีเหลือ    

ไมเกินเดือนละ 3,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนสวนท่ี

เหลือ ไมเกิน 3 ใน 5 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

กรณีท่ี 2  โครงการวิจัยไมสามารถสรางนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชย จะไมไดรับคาตอบแทน

สวนท่ีเหลือ 

 

4. ระยะเวลาโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยไมเกิน 1 ป หรือในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง ตองเสนอโครงการเพ่ือ

ขอรับทุนปตอป โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปแรกจะไมผูกพันกับการใหทุนในปตอ ๆ ไป 

 

5. การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร จะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 ทาน ใหเปนผูพิจารณา

ขอเสนอโครงการวิจัยแตละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด โดยมีประเด็นการพิจารณาท่ี

สําคัญคือ ผลงานวิจัยท่ีเกิดจากโครงการคาดวาจะไดนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ซ่ึงประกอบดวยมิติ

ทางดาน  1) ความใหม 2) ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ และ 3) การใชความรูและความคิดสรางสรรค และประเด็น

ในการพิจารณาอ่ืน ๆ เชน ความถูกตองและครบถวนของขอเสนอโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ โอกาสใน

การเกิดนวัตกรรม ลักษณะการเผยแพรผลงานหรือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนอยูแลว และการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากแหลงทุนอ่ืน เปนตน 

ท้ังนี้ คณะฯ กําหนดคาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ในอัตรา 150 บาท ตอ

คน ตอโครงการ โดยเบิกจายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

 

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยในเดือนท่ี 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือน จํานวน 2 ชุด 

พรอมรายงานสรุปคาใชจายของเงินงวดกอน และหลักฐานการเบิกจายเงิน เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย 

 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ จํานวน 4 ชุด บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 2 ชุด บทความสังเคราะหงานวิจัย จํานวน 1 

ชุด ไฟลอิเล็กทรอนิกสขอมูลรายงานการวิจัย จํานวน 1 ชุด หลักฐานการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

ประเภท สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 1 ชุด หลักฐานการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรม

ระดับชาติหรือนานาชาติหรืองานประชุมวิชาการท่ีมีการจัดแสดงนวัตกรรม จํานวน 1 ชุด รายงานสรุปการใช

จายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจายเงินรอบ 6 เดือนหลัง จํานวน 1 ชุด เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย  
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และหลังจากสงรายงานการวิจัยฉบบัสมบรูณแลว ใหหัวหนาโครงการหรือผูไดรับทุน กําหนดสัมมนาเสนอ

ผลงานวิจัยภายในคณะฯ อยางนอย 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ จํานวน 2 ทาน ท่ีคณะฯ แตงตั้งเขารวมฟงสัมมนาและพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และกําหนด

คาตอบแทนสําหรับอนุกรรมการ และเลขานุการ ในอัตรา 300 บาท ตอคน ตอครั้ง โดยเบิกจายจากเงินกองทุน

สนับสนนุการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

 

เม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ดําเนินการครบถวนตามเง่ือนไขและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรแลว จึงถือวาสิ้นสุดโครงการ ท้ังนี้  หัวหนาโครงการ 

หรือผูไดรับทุน ตองปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 

 

7. เง่ือนไขของการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑสําหรับใชขอส้ินสุดโครงการ 

- การพิจารณาผลงานวิจัยท่ีเกิดจากโครงการวาเปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชยหรือไม ให

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรใชประเด็นการพิจารณาเดียวกับการพิจารณาให

ทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยมิติทางดาน 1) ความใหม 2) ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ และ 

3) การใชความรูและความคิดสรางสรรค และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะ

วิทยาศาสตรถือเปนท่ีสิ้นสุด 

- วันท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และจัดแสดงผลงาน 

จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ีเริ่มตนโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไมนอยกวา 6 เดือน 

- เปนผลงานท่ีมีชื่อหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนปรากฏอยูในผลงาน และท่ีอยูของหัวหนา

โครงการ หรือผูไดรับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอยางนอย 

- ผูรับสิทธิ์ในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตองเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองมีการระบุ Acknowledgement แหลงทุนไวในผลงาน เชน 

“... financial support from Faculty of Science, Silpakorn University, grant number...” 

หรือ “...ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สัญญาเลขท่ี...” 

- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตองเปนไปตามนิยามการ

เผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ ของ สกอ. 
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