
 

 

 

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

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 จึงกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดังตอไปนี้ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการสนับสนุนเบื้องตนในการเริ่มตนทํางานวิจัยของอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

2. เพ่ือใหอาจารยไดมีโอกาสฝกทักษะและสรางสมประสบการณการทํางานวิจัยจนสามารถทํางานวิจัยใน

ระดับสูงข้ึนได 

3. เพ่ือใหอาจารยมีผลงานวิจัยเบื้องตน นําไปสูการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน ๆ ได 

 

หลักเกณฑการใหทุน 

1. โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

ขอเสนอโครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด ผลงานวิจัยท่ีได

ตองสามารถเผยแพรได  และไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเพ่ือสําเร็จการศึกษาในระดับใด 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  หัวหนาโครงการตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มาเปนระยะเวลาไมเกิน 5 ป ณ วันท่ี

ยื่นขอเสนอโครงการ โดยนับตั้งแตวันท่ีอนุมัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถขอรับการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนี้รวมแลวไมเกิน 3 ครั้ง  

2.4  หัวหนาโครงการตองไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัย

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ท่ีมีวงเงินสนับสนุนตั้งแต 100,000 

บาท ข้ึนไป ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยทุกประเภททุน  ยกเวนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนา

งานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย และในกรณีท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตรประเภทใดก็ตาม

ขางตน การเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยใหมจะตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันเริ่มตนสัญญา

โครงการวิจัยเรื่องกอนหนา ท้ังนี้ ผูรวมวิจัยท่ีเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรอาจอยูระหวางการรับทุนอุดหนุน

การวิจัยจากคณะวิทยาศาสตรได 

 

3. จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน  20  ทุน  วงเงิน

ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน  150,000 บาทตอป สําหรับการต้ังงบประมาณและวิธีการเบิกจายเงินทุนวิจัยให

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุน

สนับสนุนการวจิัย 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 5,000 บาท จํานวนไมเกิน 6 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 1     

ไมเกิน 1 ใน 2 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 5,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 2     

ไมเกิน 1 ใน 4 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 5,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 3     

ไมเกิน 1 ใน 4 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 
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4. ระยะเวลาโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยไมเกิน 1 ป หรือในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง ตองเสนอโครงการเพ่ือ

ขอรับทุนปตอป โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปแรกจะไมผูกพันกับการใหทุนในปตอ ๆ ไป 

 

5. การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร จะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 ทาน ใหเปนผูพิจารณา

ขอเสนอโครงการวิจัยแตละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด เชน ความถูกตองและครบถวน

ของขอเสนอโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ ลักษณะการเผยแพรผลงานวิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนอยูแลว และการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากแหลงทุนอ่ืน เปนตน 

ท้ังนี้ คณะฯ จะใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตามโครงการนี้เปน

ระยะเวลารวมกัน ไมเกิน  3  ป และกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ในอัตรา 

150 บาท ตอคน ตอโครงการ โดยเบิกจายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร 

 

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยในเดือนท่ี 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือน จํานวน 2 ชุด 

พรอมรายงานสรุปคาใชจายของเงินงวดกอน และหลักฐานการเบิกจายเงิน เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย 
 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 1 ป นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หัวหนา

โครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 4 ชุด บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อยางละ 2 ชุด บทความสังเคราะหงานวิจัย จํานวน 1 ชุด ไฟลอิเล็กทรอนิกสขอมูลรายงานการวิจัย จํานวน 1 ชุด 

 หลักฐานการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 1 ชุด รายงานสรุปการใช

จายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจายเงินรอบ 6 เดือนหลัง จํานวน 1 ชุด เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย  
 

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 
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เม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ดําเนินการครบถวนตามเง่ือนไขและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรแลว จึงถือวาสิ้นสุดโครงการ ท้ังนี้ หัวหนาโครงการ หรือ

ผูไดรับทุน ตองปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 

 

7. เง่ือนไขของการตีพิมพ/เผยแพรผลงานวิจัยสําหรับใชขอส้ินสุดโครงการ 

- วันท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน สงผลงานวิจัยใหกับวารสาร หรือผูจัดประชุมวิชาการ หรือ

ผูรับผลงานอ่ืน ๆ จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ีเริ่มตนโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไม

นอยกวา 6 เดือน 

- เปนผลงานท่ีมีชื่อหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนปรากฏอยูในผลงาน และท่ีอยูของหัวหนา

โครงการ หรือผูไดรับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอยางนอย 

- หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองมีการระบุ Acknowledgement แหลงทุนไวในผลงาน เชน 

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

หรือ “...ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สัญญาเลขท่ี...” 

- วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนเลือกตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยตองเปนวารสารท่ีมีกระบวนการ peer-review 

- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตองเปนไปตามนิยามการ

เผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ ของ สกอ. 

- กรณีท่ีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองไมเปนวารสารหรือสํานักพิมพท่ีปรากฏใน Beall's List 

โดยผูไดรับทุนตองพิมพรายชื่อวารสารและสํานักพิมพท่ีอยูใน Beall's List ณ วันท่ีสงผลงานเพ่ือ

ตีพิมพ (Submitted) มาใหคณะฯ เก็บไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ หากวารสารหรือสํานักพิมพปรากฏอยู

ใน Beall's List หลังจาก Submitted คณะฯ จะพิจารณาใหใชผลงานดังกลาวปดโครงการได แต

ไมไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือ แตถาวารสารหรือสํานักพิมพปรากฏอยูใน Beall's List ณ วันท่ี 

Submitted จะไมพิจารณาใหใชผลงานนั้นปดโครงการ 

 

8. กําหนดเวลารับขอเสนอโครงการและทําสัญญา 

คณะวิทยาศาสตรกําหนดเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 5 รอบ ดังนี้ 

 

กําหนดการ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รอบท่ี 5 

เปดรับขอเสนอโครงการวิจัย 17 ก.ย. – 

8 ต.ค. 63 

1 พ.ย. – 

30 พ.ย. 63 

1 ม.ค. – 

31 ม.ค. 64 

1 มี.ค. – 

31 มี.ค. 64 

1 พ.ค. – 

31 พ.ค. 64 

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 9-31 ต.ค. 63 1-31 ธ.ค. 63 1-29 ก.พ. 64 1-30 เม.ย. 64 1-30 มิ.ย. 64 

ทําสัญญาเริ่มดําเนินงานโครงการวิจัย 1-30 พ.ย. 63 1-31 ม.ค. 64 1-31 มี.ค. 64 1-31 พ.ค. 64 1-31 ก.ค. 64 
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