ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
------------------------------ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ.
2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการ
เบิ กจ่ ายเงิน กองทุน สนั บสนุน การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้กาหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัย
หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศดังกล่าว คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2562 จึงกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรด าเนิ น งานวิจัย เพื่ อสร้างนวัตกรรมหรือ การพัฒ นางานวิจัย สู่ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ เชิ ง
พาณิชย์มากขึ้น
2. เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศที่สามารถจับต้องได้
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
หลักเกณฑ์การให้ทุน
1. โครงการวิจัยที่ขอรับทุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ผลงานวิจัยที่ได้
ต้องเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่สามารถเผยแพร่ และนาไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ และ
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อสาเร็จการศึกษาในระดับใด ๆ ของผู้ขอรับทุน

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
2.1 หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้เสนอขอรับ การสนับสนุน และต้องมีสัดส่วนร่วมในการวิจัยไม่น้อยกว่า
ผู้ร่วมวิจัย
2.2 หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการ
วิจัยหรือสร้างสรรค์ การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตาราทางวิชาการ การลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2.3 หั วหน้ าโครงการต้ องไม่อยู่ ระหว่างการได้รับ ทุ นอุดหนุน การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือพัฒ นา
งานวิจั ย สู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เชิงพาณิ ช ย์ จ ากคณะวิท ยาศาสตร์ ในฐานะหั ว หน้ าโครงการวิจัย และในกรณี ที่ เคยได้ รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ตามข้างต้น การเริ่มต้นสัญญา
โครงการวิจัยใหม่จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาโครงการวิจั ยเรื่องก่อนหน้า
ทั้งนี้ ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์อาจอยู่ระหว่างการรับ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
หรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากคณะวิทยาศาสตร์ได้
3. จานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ การสนับสนุ น ทุนอุดหนุนการวิ จัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือพัฒ นาสู่ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ จานวนไม่เกิน 5 ทุน
วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี สาหรับการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุน
วิจัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยกาหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดดังนี้
ค่าตอบแทน ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ
ค่าใช้สอย ให้ระบุรายละเอียดของค่าใช้สอยสาหรับการดาเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ
ค่าสาธารณูปโภค ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคสาหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนนี้
ค่าวัสดุ
ให้ระบุรายละเอียดของค่าวัสดุสาหรับการดาเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ
ค่าครุภัณฑ์ ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้ชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็ น และการให้ การสนั บสนุ น อยู่ในดุลยพิ นิ จของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์เป็ นผู้
พิจารณา โดยกรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์นั้ น ๆ จะตกเป็นกรรมสิ ทธิ์ของภาควิชาเมื่อสิ้นสุดโครงการ และห้ ามมิให้นา
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ
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ทั้งนี้ การจ่ายเงินทุนจากกองทุนแก่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ประกอบด้วย
งวดที่ 1 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1 ไม่เกิน
เดือนละ 2,000 บาท จานวนไม่เกิน 6 เดือน
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1
ไม่เกิน 1 ใน 5 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ จ่ายตามความจาเป็นและเหมาะสม แต่ไม่เกิน 70% ของวงเงินหมวด
ค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 20% วงเงินทุนที่
ได้รับอนุมัติ
งวดที่ 2 จ่ายเมื่อคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัยรอบ
6 เดือนแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2 ไม่เกิน
เดือนละ 2,000 บาท จานวนไม่เกิน 3 เดือน
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2
ไม่เกิน 1 ใน 10 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จ่ายตามวงเงินหมวดค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุที่ได้รับอนุมัติ ส่วนที่เหลือ หลังจาก
หักค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในงวดที่ 1 แล้ว
งวดที่ 3 จ่ ายเมื่ อหั ว หน้ าโครงการ หรื อ ผู้ ได้รับ ทุ น ดาเนิ น งานครบถ้ว นตามวิ ธีก ารประเมิ น ผลและตรวจรับ
ผลสาเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3 ไม่เกิน
เดือนละ 2,000 บาท จานวนไม่เกิน 3 เดือน
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3
ไม่เกิน 1 ใน 10 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด
ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ
กรณีที่ 1 นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่เกิดจากโครงการวิจัยสามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และจัดแสดงในงานนิทรรศการหรือการประชุมวิชาการ จะได้รับ
ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้
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ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ
ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท จานวนไม่เกิน 12 เดือน
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่
เหลือ ไม่เกิน 3 ใน 5 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด
กรณีที่ 2 โครงการวิจัยไม่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ส่วนที่เหลือ
4. ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาดาเนิน งานวิจัยไม่เกิน 1 ปี หรือในกรณี ที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปีแรกจะไม่ผูกพันกับการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป
5. การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 2 ท่าน ให้เป็นผู้พิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่คณะฯ กาหนด โดยมีประเด็นการพิจารณาที่
สาคัญคือ ผลงานวิจัย ที่เกิด จากโครงการคาดว่าจะได้ นวัตกรรมหรือผลิตภัณ ฑ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยมิติ
ทางด้าน 1) ความใหม่ 2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และ 3) การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และประเด็น
ในการพิจารณาอื่น ๆ เช่น ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ โอกาสใน
การเกิดนวัตกรรม ลักษณะการเผยแพร่ผลงานหรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว และการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะฯ กาหนดค่าตอบแทนสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในอัตรา 150 บาท ต่อ
คน ต่อโครงการ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินงานวิจัยในเดือนที่ 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับ ทุน ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย รอบ 6 เดือน จานวน 2 ชุด
พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของเงินงวดก่อน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เพื่อรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินงานวิจัย หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จานวน 4 ชุด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรายงานการวิจัย
จานวน 1 แผ่ น บทความสั งเคราะห์ งานวิจั ย จานวน 1 ชุด หลั กฐานการยื่นจดทะเบี ยนทรัพย์สิ นทางปัญ ญา
ประเภท สิทธิบั ตร/อนุสิทธิบั ตร จ านวน 1 ชุด หลักฐานการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรม
ระดับชาติห รือนานาชาติ หรืองานประชุมวิชาการที่มีการจัดแสดงนวัตกรรม จานวน 1 ชุด รายงานสรุปการใช้
จ่ายเงิน พร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินรอบ 6 เดือนหลัง จานวน 1 ชุด เพื่อรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย
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และหลังจากส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้ได้รับทุน กาหนดสัมมนาเสนอ
ผลงานวิจัย ภายในคณะฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จานวน 2 ท่าน ที่คณะฯ แต่งตั้งเข้าร่วมฟังสัมมนาและพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับอนุกรรมการ และเลขานุการ ในอัตรา 300 บาท ต่อคน ต่อครั้ง โดยเบิกจ่ายจากเงิน กองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ดาเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์แล้ว จึงถือว่าสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการ
หรือผู้ได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
7. เงื่อนไขของการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ขอสิ้นสุดโครงการ
- การพิจารณาผลงานวิจัยที่เกิดจากโครงการว่าเป็นนวัตกรรมหรือ ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ใช้ประเด็นการพิจารณาเดียวกับการพิจารณาให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยมิติทางด้าน 1) ความใหม่ 2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และ
3) การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด
- วัน ที่หั วหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และจัดแสดงผลงาน
จะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันที่เริ่มต้นโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เป็ น ผลงานที่ มี ชื่ อหั ว หน้ าโครงการ หรือผู้ ได้ รับ ทุ น ปรากฏอยู่ ในผลงาน และที่ อ ยู่ข องหั ว หน้ า
โครงการ หรือผู้ได้รับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอย่างน้อย
- ผู้รับสิทธิ์ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องมีการระบุ Acknowledgement แหล่งทุนไว้ในผลงาน เช่น
“... financial support from Faculty of Science, Silpakorn University, grant number...”
หรือ “...ได้รับ การสนั บ สนุ น ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิล ปากร
สัญญาเลขที่...”
- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามนิยามการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ของ สกอ.
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