
 

 

 

 
 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตํารา 

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

และพัฒนางานวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตรแลวนั้น เพ่ือใหการจัดสรรทุนสนับสนุน

การเขียนตําราจากกองทุนฯ เปนไปตามระเบียบและประกาศดังกลาว คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ใน

การประชุมครั้งท่ี 15/2563 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2563 จึงกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุนการ    

เขียนตําราจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตตําราท่ีมีคุณภาพถูกตองตามหลักวิชาการนําไปใชในการเรียน

การสอนรายวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยไดนําความรูจากประสบการณการสอนและการวิจัยถายทอดสูนักศึกษาและผูท่ี

สนใจ 

3. เพ่ือสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการได 
 

หลักเกณฑการใหทุน 

1. ตําราท่ีขอรับทุน 

ขอเสนอโครงการเขียนตําราตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด และเปน

ตําราท่ีใชเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาใด รายวิชาหนึ่ง ของคณะวิทยาศาสตร  
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2. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

2.1  หัวหนาโครงการตองเปนผูเสนอขอรับการสนับสนุน และเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และความ

ชํานาญตรงตามสาขาท่ีเขียนตํารา โดยมีสัดสวนรวมในการเขียนตําราไมนอยกวาผูรวมโครงการ 

2.2  หัวหนาโครงการตองเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเปนขาราชการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีปฏิบัติ

ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา ไมเปนผูท่ีอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดานการ

วิจัยหรือสรางสรรค การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ การลาศึกษาตอหรือลาฝกอบรมท้ังในประเทศ

และตางประเทศ  

2.3  หัวหนาโครงการตองไมอยูระหวางการไดรับทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร หรือ ทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร หรือ 

ทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร และใน

กรณีท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากคณะวิทยาศาสตรตามขางตน การเริ่มตนสัญญาโครงการใหม

จะตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับจากวันเริ่มตนสัญญาโครงการเรื่องกอนหนา ท้ังนี้  ผูรวมโครงการท่ีเปน

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรอาจอยูระหวางการรับทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากคณะวิทยาศาสตรได 

 

3. วงเงินทุนสนับสนุนการเขียนตํารา 

คณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 10 ทุน ทุนละไมเกิน 50,000 บาทตอตํารา 1 เรื่อง โดย

พิจารณาสนับสนุนทางดานวิชาการและสนับสนุนดานการพิมพเอกสาร ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ดานวิชาการ 
- ตําราประกอบการสอนรายวิชาชั้นปท่ี 1 และ 2      สนับสนุนเงินทุน  20,000 บาท 

- ตําราประกอบการสอนรายวิชาชั้นปท่ี 3 และ 4      สนับสนุนเงินทุน  30,000 บาท 

- ตําราประกอบการสอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   สนับสนุนเงินทุน  40,000 บาท 

สวนท่ี 2 ดานการพิมพเอกสาร 

คํานวณจากปริมาณเนื้อหา (จํานวนหนา) หนาละ 100 บาท 
 

โดยขอเสนอโครงการเขียนตําราทุกโครงการจะไดรับการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการเขียนตําราท้ัง 2 สวน แต

รวมแลวตองไมเกิน 50,000 บาท และแบงจายเปน 3 งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 วงเงินไมเกินรอยละ 50 ของเงินทุนสนับสนุนการเขียนตํารา  จายเม่ือผูขอรับทุนไดทําสัญญารับ

ทุนสนับสนุนการเขียนตําราแลว  

งวดท่ี 2  วงเงินไมเกินรอยละ 20 ของเงินทุนสนับสนุนการเขียนตํารา จายเม่ือผูรับทุนสงตนฉบับตํารา

ฉบับสมบูรณใหคณะวิทยาศาสตร จํานวน 4 เลม เพ่ือรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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งวดท่ี 3  วงเงินทุนสวนท่ีเหลือ จายเม่ือผูรับทุนสงตําราฉบับสมบูรณท่ีไดพิจารณาแกไขตามขอเสนอแนะ

ของผูทรงคุณวุฒิ และไดรับอนุมัติใหสิ้นสุดสัญญาการรับทุนสนับสนุนการเขียนตําราจาก

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรแลว 

กรณีของการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตําราในรายวิชาปฏิบัติการจะใหการสนับสนุนเปนกึ่งหนึ่งตาม

หลักเกณฑขางตน 

 

ท้ังนี้ คณะวิทยาศาสตรเปนผูรับผิดชอบคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินตําราจํานวน 3 ทาน ในอัตรา 

2,000 บาท ตอคน โดยเบิกจายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

 

4. การพิจารณาใหทุนสนับสนุน 

คณะวิทยาศาสตร  จะพิจารณาขอเสนอโครงการเขียนตําราตามรายละเอียดหลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด 

เชน ความถูกตองและครบถวนของขอเสนอโครงการ ปริมาณและคุณภาพเนื้อหามีความเหมาะสมสอดคลองกับ

เนื้อหารายวิชา เปนตน 

 

5. การประเมินและติดตามผล 

ผูรับทุนตองสงตนฉบับตําราฉบับสมบูรณใหคณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 เลม ภายในระยะเวลา 1 ป 6 

เดือน นับตั้งแตวันทําสัญญารับทุน เพ่ือรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

ตนฉบับตําราฉบับสมบูรณจะไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย

คณะวิทยาศาสตรเปนผูสรรหา จํานวน 3 ทาน โดยกําหนดหลักเกณฑสําหรับตําราท่ีสมควรใหดําเนินการจัดทําเปน

ตําราฉบับสมบูรณ ดังนี้ 

5.1  ไดรับผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยูในระดับ เหมาะสมในการเปนตํารา โดยไมมีการ

แกไข หรือ เหมาะสมในการเปนตํารา โดยมีการแกไข อยางนอย 2 ทานข้ึนไป และ 

5.2  ผลการประเมินเฉลี่ยจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท้ัง 3 ทาน ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม 

ท้ังนี้ ตําราฉบับสมบูรณท่ีไดรับทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากคณะวิทยาศาสตร ทุกเลม ใหระบุขอความ 

“โครงการตํารา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในกรณีท่ีตําราเรื่องใดไมไดพิมพเปนครั้งแรก ใหระบุ

ครั้งท่ีพิมพครั้งใหม และป พ.ศ. ท่ีพิมพครั้งใหมใหชัดเจน 
 

6. กําหนดเวลารับขอเสนอโครงการและทําสัญญา 

คณะวิทยาศาสตรกําหนดเปดรับขอเสนอโครงการเขียนตํารา จํานวน 5 รอบ ดังนี้ 
 

กําหนดการ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รอบท่ี 5 

เปดรับขอเสนอโครงการตํารา 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 

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

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