
 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน 

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 จึงกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันของคณะวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีการคิดวิเคราะหหรือสังเคราะหอยางสรางสรรค 

3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานเพ่ือใชในการขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนและมีความกาวหนาตามสายงาน 

 

หลักเกณฑการใหทุน 

1. โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

ขอเสนอโครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด และเปน

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน 
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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  หัวหนาโครงการตองไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัย

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยทุก

ประเภททุน ยกเวนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย และ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และในกรณีท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร

ประเภทใดก็ตามขางตน การเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยใหมจะตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวัน

เริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยเรื่องกอนหนา ท้ังนี้ ผูรวมวิจัยท่ีเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรอาจอยูระหวางการ

รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตรได 

 
 

3. จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน  10  ทุน  วงเงินทุนสนับสนุน

โครงการละไมเกิน  30,000 บาทตอป สําหรับการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจายเงินทุนวิจัยใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

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 30,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 1 ไมเกิน

เดือนละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 6 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง  30,000 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 30,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 2 ไมเกิน

เดือนละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง  30,000 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 30,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทนงวดท่ี 3 ไมเกิน

เดือนละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง  30,000 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 ใหเปนผู

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยแตละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด เชน ความถูกตองและ

ครบถวนของขอเสนอโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงานท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนหรือแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซ่ึงเปนผลจากการวิจัย และการ

ถายทอดความรูหรือผลการวิจัยสูบุคลากรภายในคณะวิทยาสาสตรหรือผูท่ีเก่ียวของ เปนตน 
 

ท้ังนี้ กําหนดคาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ในอัตรา 150 บาท ตอคน  

ตอโครงการ โดยเบิกจายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

 

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยในเดือนท่ี 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือน จํานวน 2 ชุด 

พรอมรายงานสรุปคาใชจายของเงินงวดกอน และหลักฐานการเบิกจายเงิน 
 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 1 ป นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หัวหนา

โครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 4 ชุด บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อยางละ 2 ชุด บทความสังเคราะหงานวิจัย จํานวน 1 ชุด ไฟลอิเล็กทรอนิกสขอมูลรายงานการวิจัย จํานวน 1 ชุด 

รายงานสรุปการใชจายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจายเงินรอบ 6 เดือนหลัง จํานวน 1 ชุด เพ่ือรับการตรวจสอบ

จากมหาวิทยาลัย  
 

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

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตรแลว จึงถือวาสิ้นสุดโครงการ ท้ังนี้  หัวหนาโครงการ หรือ

ผูไดรับทุน ตองปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
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