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ก 

คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมองคความรูจาก

ประสบการณในการปฏิบัติงานของผูเขียน นํามาถายทอดเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

ดานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผูปฏิบัติงานใน

ตําแหนงหนาท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน และผูสนใจท่ัวไป โดยนําเสนอข้ันตอนกระบวนการในการ

ปฏิบัติงานหลัก 4 กระบวนการ คือ การประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการ การรับสมัครและ

พิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย  การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย และการประเมินผลการ

ดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงทุกกระบวนการมีข้ันตอน

รายละเอียดการปฏิบัติงานท่ีตองศึกษาใหเขาใจ รวมท้ังการนําเสนอระเบียบ ขอบังคับ และประกาศหลักเกณฑ 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจําเปนตองนํามาใชประกอบการปฏิบัติงาน ผูเขียนไดนํามาอธิบายเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

มากข้ึน ท้ังนี้ คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ ผูเขียนไดปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติมจากคูมือการปฏิบัติงานการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะวิทยาศาสตร ท่ีไดเคยจัดทําไว ใหเนื้อหามี

ความทันสมัยและเปนปจจุบันมากยิ่งข้ึน และไดมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน เพ่ือขอกําหนดระดับตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชํานาญการ ดวยแลว   

จึงหวังวาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานและผู ท่ีสนใจ สามารถนําไปใชหรือ

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดไมมากก็นอย เพ่ือจุดมุงหมายเดียวกันคือคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ไดกาวไปสูการเปน “มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” 

 นายณรงค  พูลแกว (Boy Sc27 SU55) 

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

21 พฤษภาคม 2563 
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กิตติกรรมประกาศ 

ผูเขียนขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีทําใหการเขียนคูมือการปฏิบัติงานการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเลมนี้ ประสบความสําเร็จเสร็จสิ้น สามารถนํามาเผยแพรและใชประโยชนได ดังนี้ 

อาจารยเรืองชัย จรุงศิรวัฒน ท่ีไดอบรมถายทอดความรูในการเขียนคูมือการปฏิบัติงานจากงาน

ประจํา รวมถึงรูปแบบการเขียนคูมือการปฏิบัติงานท่ีผูเขียนไดนํามาใชในการเขียนคูมือการปฏิบัติงานเลมนี ้

และยังไดชวยใหคําแนะนําเพ่ิมเติมในการเขียนคูมือเลมนี้บางบทอีกดวย 

คณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ท่ีไดพิจารณาประเมินคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ 

พรอมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน สามารถนํามาปรับปรุงแกไขใหคูมือการปฏิบัติงานนี้มีความสมบูรณ

มากยิ่งข้ึน 

คุณจิตรรดี ตันติคชาภรณ หัวหนางานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีใหคําแนะนําและ

ชวยตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน คุณลําพึง แสนตุม ท่ีชวยตรวจสอบและจัดทํา

รูปเลมคูมือการปฏิบัติงาน และสมาชิกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาทุกทานท่ีชวยอํานวยความ

สะดวก ชวยเหลือกันมาโดยตลอด 

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร และเพ่ือนรวมงานทุกทานท่ีผูเขียนไดเคยรวมปฏิบัติงานดวย ทําใหได

เรียนรูวิธีการทํางาน การคิด การปฏิบัติ และการครองตน สั่งสมเปนประสบการณจนทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติงาน 

ครู อาจารยทุกทานท่ีถายทอดความรู ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและวิทยาการตาง ๆ ให จน

เกิดเปนอาวุธทางปญญาติดตัว 

และคนในครอบครัวทุกคนท่ีชวยกันสรางและสงเสริมผูเขียนจนประสบความสําเร็จเชนทุกวันนี้ 

รวมท้ังกําลังใจสําคัญจากภรรยาสุดท่ีรักดวยครับ 

 

ดวยความรักและเคารพครับ 

ณรงค  พูลแกว 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

ภารกิจดานการวิจัยเปนภารกิจท่ีสําคัญหนึ่งในสี่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 [1] ซ่ึงกําหนดมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐานยอยดานตาง ๆ 4  ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย 

ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 [2] ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถานศึกษาทาง

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

อยางสรางสรรคและอยางมีคุณภาพ ในทางสุนทรียะ ศิลปะและวิทยาการ เนนความงาม  ความจริงและความ

เปนธรรม สอน วิจัย และทะนุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ภารกิจดานการวิจัยจึงเปนภารกิจท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองมีการดําเนินการอยางมีคุณภาพ  

ประสิทธิภาพ  และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหาร

จัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสราง

เครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่ม

สรางสรรคท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของ

สังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงกําหนดนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมพันธกิจดานการวิจัยไวใน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 [3] ภายใตเปาหมายท่ี 2 เปนท่ีพ่ึงของ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นโยบายท่ี 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับ

บริการวิชาการ และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของนโยบายไว 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1. ระบบและกลไกดาน

บริหารการวิจัยท่ีไดรับการปรับปรุง 2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย 3. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI เชนเดียวกับคณะวิทยาศาสตรท่ีรับการถายทอดแผน เปาหมาย 

นโยบาย และตัวชี้วัดจากมหาวิทยาลัย มากําหนดเปนแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 [4] ภายใตเปาหมายท่ี 2 เปนศูนยวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการนําประเทศ

เขาสูยุค Thailand 4.0 มีกลยุทธการดําเนินงานตามเปาหมาย 4 กลยุทธ ไดแก กลยุทธ 2.1 ปรับปรุงศูนย

เครื่องมือใหเปนหนวยงานท่ีสามารถสนับสนุนงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัยได กลยุทธท่ี 2.2 จัดตั้งศูนย
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เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีคณะมีความเชี่ยวชาญอยูแลว เนนการสรางทีมวิจัย และสรางนวัตกรรมจากผลงานวิจัย

ท่ีได กลยุทธ 2.3 สรางนักวิจัยรุนใหม เพ่ือกอใหเกิดความยั่งยืนในการทําวิจัยของคณะฯ และกลยุทธท่ี 2.4 

สรางเครือขายงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ 2.1-2.4 ไว

ท้ังหมด 13 ตัวบงชี้ (ตัวชี้วัดท่ี 18 – ตัวชี้วัดท่ี 30) โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและเก่ียวของกับคูมือการปฏิบัติงานนี้

คือ ตัวชี้วัดท่ี 22 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย และตัวชี้วัดท่ี 27 รอยละของอาจารยรุนใหมท่ีรับทุนวิจัยตอ

อาจารยรุนใหมท้ังหมด 

นอกจากตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตรแลว ภารกิจดานการวิจัยยังมีตัวชี้วัดการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สกอ. 

ไดกําหนดองคประกอบเก่ียวกับภารกิจดานการวิจัยไวในคู มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 [5] สวนของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา องคประกอบท่ี 2 การ

วิจัย มีตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ 3 ตัวบงชี้คือ ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาภารกิจดานการวิจัยเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี

ความสําคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองใหการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรท่ีเก่ียวของทําวิจัยเพ่ือให

ไดผลงานวิจัยท่ีตอบโจทยนําไปใชในการแกปญหาและพัฒนาประเทศ ซ่ึงหากมองภารกิจดานการวิจัยในมิติ

ของแนวคิดเชิงระบบ (System Concept) จะประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) คือ เงินสนับสนุนการวิจัย 

เครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณสําหรับการวิจัย กระบวนการ (Process) คือ ระบบและกลไกในการบริหารจัดการ

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และผลลัพธ (Output) คือ ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมท่ีสรางสรรคข้ึน ซ่ึงท้ังสาม

สวนตองไดรับการสนับสนุนและสงเสริมควบคูกันไป จึงจะทําใหภารกิจดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา

บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว  

การสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องของปจจัยนําเขาหรือเงินสนับสนุนการวิจัยเปรียบเหมือน

ปจจัยพ้ืนฐานของการสนับสนุนภารกิจดานการวิจัย โดยท่ัวไปเงินสนับสนุนการวิจัยจะจําแนกตามแหลงทุนท่ี

ใหการสนับสนุนแบงเปน 2 ประเภทคือ แหลงทุนภายใน และแหลงทุนภายนอก ซ่ึงแหลงทุนภายใน หมายถึง 

แหลงทุนท่ีใหเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในสถาบัน เชน คณะวิชา สถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย 

เปนตน โดยเงินสนับสนุนดังกลาวอาจมาจากเงินรายได เงินบริจาค หรือเงินอ่ืนท่ีจัดสรรเปนทุนสําหรับอุดหนุน

การวิจัย และรวมถึงงบประมาณแผนดินท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ือการวิจัย สําหรับแหลงทุนภายนอก 

หมายถึง แหลงทุนท่ีใหเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสถาบัน เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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(สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงและกรมกองตาง ๆ รวมท้ัง

หนวยงานภาคเอกชน ซ่ึงในการใหเงินสนับสนุนการวิจัยของแหลงทุนท้ังภายในและภายนอกสวนใหญตองมี

การยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุน 

ในสวนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มมีการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยแก

บุคลากรสายวิชาการภายในคณะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ในชื่อทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนละไมเกิน 30,000 บาทตอป และในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2548 ไดมีการประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในชื่อ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร สําหรับขาราชการและพนักงานสาย

สนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติงาน ทุนละไมเกิน 30,000 บาทตอปเชนกัน การสนับสนุนทุนวิจัยท้ัง 2 ประเภท

มีการดําเนินงานใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กระท่ังในปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 ไดยกเลิกประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยฉบับเดิมและมีการประกาศหลักเกณฑ

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยฉบับใหมท่ีใหประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนเปนของแตละปงบประมาณ

เม่ือข้ึนปงบประมาณใหมก็จะมีการแกไขรายละเอียดใหแหมาะสมตามนโยบายของผูบริหารและสถานการณ ณ 

เวลานั้น โดยมีลําดับเหตุการณ (Timeline) การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ไมระบุจํานวนทุน 

ทุนละไมเกิน 100,000 บาทตอป (สามารถขอรับการสนับสนุนไดท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ) 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากเงินกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ไมระบุจํานวนทุน ทุนละไมเกิน 100,000 บาทตอป  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15 ทุน    

ทุนละไมเกิน 100,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากเงินกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 20 ทุน ทุนละไมเกิน 100,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทุน ทุนละไมเกิน 30,000 บาทตอป 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน    

ทุนละไมเกิน 100,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนละไมเกิน 100,000 บาทตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทุน ทุนละไมเกิน 30,000 บาทตอป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 

1-2 ทุน วงเงินทุนรวมทุกทุนไมเกิน  1,000,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล ISI จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนละไมเกิน 150,000 

บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน    

ทุนละไมเกิน 100,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนละไมเกิน 100,000 บาทตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทุน ทุนละไมเกิน 30,000 บาทตอป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 

1-2 ทุน วงเงินทุนรวมทุกทุนไมเกิน  1,000,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนละไมเกิน 170,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนละไมเกิน 120,000 บาทตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร ไมระบุจํานวนทุน ทุนละไมเกิน 50,000 บาทตอป 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนละไมเกิน 170,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนละไมเกิน 120,000 บาทตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร ไมระบุจํานวนทุน วงเงินทุนรวมทุกทุนไมเกิน  200,000 บาทตอป (จัดสรรใหภาควิชาละไมเกิน 

50,000 บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนละไมเกิน 170,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนละไมเกิน 120,000 บาทตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร ไมระบุจํานวนทุน วงเงินทุนรวมทุกทุนไมเกิน  200,000 บาทตอป (จัดสรรใหภาควิชาละไมเกิน 

50,000 บาท) 

และในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดตั้งกองทุนวิจัยและ

สรางสรรคข้ึนภายใตระเบยีบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 12 

ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยเงินกองทุนดังกลาวไดมาจากงบประมาณเงินรายไดท่ีไดรับจัดสรรประจําปจาก

มหาวิทยาลัย เงินรายไดสมทบจากคณะตามจํานวนซ่ึงท่ีประชุมคณบดีกําหนด เงินบริจาค ดอกเบี้ยและ

ผลประโยชนท่ีไดจากเงินกองทุน และรายไดอ่ืน ๆ ซ่ึงการบริหารจัดการกองทุนไดแบงเปน 2 สวนคือ กองทุน

วิจัยและสรางสรรคสวนกลาง และกองทุนวิจัยและสรางสรรคของคณะตาง ๆ และมหาวิทยาลัยไดกําหนด

แนวทางในการบริหารกองทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค

มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2556 

ในสวนของกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะวิทยาศาสตรไดกําหนดหลักเกณฑการใชจาย

เงินกองทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ อัตราคาใชจายจากกองทุนใน

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานในตางประเทศ 

การสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การสนับสนุน
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และการสนับสนุนเพ่ือเปนคาใชจายในการขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึน

สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เม่ือมีการกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนวิจัย

และสรางสรรคคณะวิทยาศาสตรชัดเจนแลว คณะวิทยาศาสตรจึงไดยกเลิกการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

ประเภทตาง ๆ จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร พรอมท้ังมีการประกาศหลักเกณฑการใหการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตาง ๆ จากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะวิทยาศาสตรดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนวิจัยและ

สรางสรรคคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 180,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนวิจัย

และสรางสรรคคณะวิทยาศาสตร จํานวน 15-20 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 150,000 บาทตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะ

วิทยาศาสตร ไมระบุจํานวนทุน วงเงินทุนรวมทุกทุนไมเกิน 200,000 บาทตอป (จัดสรรใหภาควิชาละไมเกิน 

50,000 บาท) 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 5-10 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 30,000 บาทตอป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนวิจัยและ

สรางสรรคคณะวิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา 10 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 180,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนวิจัย

และสรางสรรคคณะวิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา 10 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 150,000 บาท

ตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะ

วิทยาศาสตร ไมระบุจํานวนทุน วงเงินทุนรวมทุกทุนไมเกิน 200,000 บาทตอป (จัดสรรใหภาควิชาละไมเกิน 

50,000 บาท) 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะ

วิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา 5 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 30,000 บาทตอป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนวิจัยและ

สรางสรรคคณะวิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา 10 ทุน ทุนสนับสนนุโครงการละไมเกิน 180,000 บาทตอป 
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- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนวิจัย

และสรางสรรคคณะวิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา 10 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 150,000 บาท

ตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะ

วิทยาศาสตร ไมระบุจํานวนทุน วงเงินทุนรวมทุกทุนไมเกิน 400,000 บาทตอป (จัดสรรใหภาควิชาละไมเกิน 

50,000 บาท) 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะ

วิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา 5 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 30,000 บาทตอป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนวิจัยและ

สรางสรรคคณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 20 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 180,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนวิจัย

และสรางสรรคคณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 20 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 150,000 บาทตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะ

วิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 8 ทุน ทุนสนับสนนุโครงการละไมเกิน 50,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะ

วิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 10 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 30,000 บาทตอป 

การสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรคดําเนินงานมาตอเนื่องถึง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงไดประกาศยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

กองทุนวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2555 และใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2561 และมีประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสําหรับการสนับสนุน 1. ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค  2. การเผยแพร 

นําเสนอ และแสดงผลงาน  3. การเขียนหรือแปล ตํารา หนังสือ หรือผลงานวิชาการอ่ืน  4. รางวัล/เงิน

สมนาคุณ  5. ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/องคกรในตางประเทศ  6. คาใชจายอ่ืน ๆ  แตเนื่องจากทาย

ประกาศดังกลาวไดมีบทเฉพาะกาลไววา การดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน

วิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2555 ท่ีไดดําเนินการไปกอนประกาศนี้ ใชบังคับ ใหดําเนินการไปเสร็จสิ้น

กระบวนการ ดังนั้น การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตาง ๆ จากกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะ
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วิทยาศาสตร ซ่ึงไดกําหนดรอบระยะเวลาการเปดรับขอเสนอโครงการวิจยั การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

และการทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย รอบสุดทายไวหลังจากประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา

ดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2561 จึงยังสามารถดําเนินงานใหการ

สนับสนุนไปไดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

เพ่ือใหการดําเนินงานสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรต้ังแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง คณะวิทยาศาสตรจึงไดเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

ดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพ่ือสงเสริม

และพัฒนาการวิจัย การสรางนวัตกรรมและงานสรางสรรคของคณะวิทยาศาสตร และมีการประกาศ

หลักเกณฑการใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตาง ๆ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 20 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 

180,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 20 ทุน ทุนสนับสนุน

โครงการละไมเกิน 150,000 บาทตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจาก

กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 5 ทุน ทุนสนับสนุน

โครงการละไมเกิน 150,000 บาทตอป  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 8 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 50,000 บาทตอป 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 10 ทุน ทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 

30,000 บาทตอป 
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จากขอมูลดังกลาวขางตนคณะวิทยาศาสตรเล็งเห็นถึงความสําคัญของภารกิจดานการวิจัยและมี

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแกบุคลากรมาอยางตอเนื่อง และเพ่ือใหการดําเนินงานสนับทุนอุดหนุนการ

วิจัยของคณะวิทยาศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผูปฏิบัติงาน

ดานการบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรจึงตองเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจ และปฏิภาณไหวพริบในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงหม่ันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในสวนท่ีเก่ียวของ เนื่องจากความรูและขอมูลท่ีนํามาใชไมไดอยู

แคภายในคณะวิทยาศาสตรเทานั้น ยังเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ จากประสบการณของผูเขียนซ่ึงปฏิบัติงานในหนาท่ีดังกลาวมากกวา 15 ป จึงเล็งถึงความสําคัญของ

การรวบรวมความรู เทคนิค ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี นํามาเขียนสรุปเปนคูมือการ

ปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพรใหกับผูท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีสนใจตอไป 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูเขียนจึงมีความสนในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพ่ือใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

2. การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. การดําเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ สามารถ

อํานวยความสะดวกแกบุคลากรผูทําวิจัย 

 

4. ขอบเขตของคูมือ  

คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเลมนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ี

ปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสวนของการสนับสนุน
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ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตการ

จัดทําประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย การออกแบบแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย การ

ประชาสัมพันธทุนอุดหนุนการวิจัย การเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย กระบวนการพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย การประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย การดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการ

วิจัย การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย การดําเนินการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย การจัด

สัมมนาเสนอผลงานวิจัยของผูไดรับทุน และกระบวนการพิจารณาอนุมัติสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการ

วิจัย โดยเนนการนําเสนอการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยใน 4 ประเภท คือ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผล

งานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร  ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจาก

กองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร และทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา

งานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ท่ีมี

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนหลัก 

 

5. คําจํากัดความเบื้องตน 

การวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ เพ่ือ

แสวงหาคําตอบสําหรับปญหา หรือคําถามการวิจัยท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือแสวงหาความรูใหม โดยมีระเบียบวิธี

อันเปนท่ียอมรับตามหลักวิทยาศาสตรหรือศาสตรท่ีเก่ียวของ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย (Research fund) หมายถึง เงินทุนท่ีไดรับเพ่ือเปนคาใชจายในการทํางาน

วิจัย ซ่ึงคาใชจายอาจประกอบดวย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ เปนตน ข้ึนอยูกับขอตกลงหรือ

สัญญาระหวางผูใหทุนกับผูรับทุน 

แหลงทุนวิจัย (Funding source) หมายถึง หนวยงาน หรือองคกร หรือบุคคล ผูใหทุนสนับสนุน

โครงการวิจัย ซ่ึงมีหนาท่ีในการคัดเลือกขอเสนอโครงการวิจัย และอนุมัติโครงการวิจัย รวมท้ังกําหนดขอ

ปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือประกันความมีมาตรฐานในการดําเนินงานวิจัยอยางถูกตอง และมีการประพฤติปฏิบัติท่ีไมขัด

ตอจรรยาวิชาชีพวิจัยท่ีกําหนดไว รวมท้ังควบคุมและกํากับเพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามขอตกลง หรือ

สัญญาท่ีไดมีการลงนามใหความเห็นชอบรวมกันแลวนั้นดวย นอกจากนี้ยังรวมถึงการควบคุมการใช

งบประมาณสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการวิจัยเพ่ือใหเปนไปตามขอตกลง และการสงรายงานการวิจัยตาม

กรอบเวลาท่ีกําหนด  
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แหลงทุนภายใน หมายถึง แหลงทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานยอยภายใน

มหาวิทยาลัย เชน สถาบันวิจัย คณะวิชา หรือภาควิชา ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนอุดหนุนการวิจัย

โดยเฉพาะสําหรับบุคลากร ซ่ึงเงินงบประมาณท่ีนํามาจัดสรรเปนทุนอุดหนุนการวิจัยอาจมาจาก เงินรายได เงิน

บริจาค หรือเงินอ่ืน ๆ และยังหมายรวมถึงเงินงบประมาณแผนดินท่ีรัฐบาลจัดสรรผานมหาวิทยาลัยเพ่ือเปน

งบอุดหนุนการวิจัยดวย 

แหลงทุนภายนอก หมายถึง แหลงทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจเปนหนวยงาน หรือ

องคกร หรือบุคคล ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนอุดหนุนการวิจัย โดยอาจเปนงบประมาณของรัฐท่ี

จัดสรรผานหนวยงานนั้น ๆ เพ่ือเปนทุนอุดหนุนการวิจัยโดยเฉพาะ เชน สวทช. วช. สกว. สกอ. พพ. และ 

สนพ.   เปนตน หรือเปนงบประมาณของรัฐท่ีหนวยงานนั้น ๆ นํามาจัดจางเพ่ือใหเปนท่ีปรึกษาในการ

ดําเนินงานวิจัย หรือจัดจางทําวิจัย เชน กระทรวง กรม อบจ. อบต. เปนตน หรือเปนงบประมาณของ

ภาคเอกชนท่ีประสงควาจางใหทําวิจัยหรือบริจาคเพ่ือเปนทุนอุดหนุนการวิจัยโดยเฉพาะ หรืออาจเปน

งบประมาณจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจากตางประเทศก็ได 

ขอเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) หมายถึง เอกสารซ่ึงนักวิจัยไดจัดทําข้ึนกอนท่ีจะ

ทําวิจัย เพ่ือเปนขอมูลใหผูเก่ียวของทราบวาจะทําวิจัยเรื่องอะไร ดวยวัตถุประสงคอะไร และจะทําอยางไร

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ขอเสนอโครงการวิจัยจะใชเปนหลักฐานขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุน

ดวย โครงสรางของขอเสนอโครงการมักเปนไปตามความตองการหรือท่ีกําหนดโดยหนวยงานตนสังกัดของ

นักวิจัยหรือแหลงทุน โดยท่ัวไปประกอบดวยชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล (ความเปนมาและความสําคัญของ

ปญหาวิจัย) วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 

เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการวิจัย เอกสารอางอิง ขอตกลงเบื้องตน นิยามศัพท ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประวัติของผูวิจัยและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันท่ี 30 กันยายน ของป

ถัดไป โดยใหป พ.ศ. ถัดไปเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

วารสารวิชาการ (Journal) หมายถึง วารสารท่ีตีพิมพเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ เนื้อหาสาระใน

วารสารจะอยูในรูปของบทความ เชน บทความวิจัย บทความปริทัศน เปนตน และบทความทุกเรื่องจะตอง

ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer review) ในสาขาวิชานั้น ๆ 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

วารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
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บทความวิจัย (Research article) หมายถึง บทความท่ีนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของความ

เรียงซ่ึงประมวลสรุปเอาองคความรูท่ีไดจากการวิจัยมาเขียนใหมในประเด็นท่ีผูเขียนตองการนําเสนออยางเปน

ระบบ สําหรับตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ หรือในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ท่ีมี

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer review) และมีรูปแบบการจัดพิมพ

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีวารสารกําหนด 

การประชุมวิชาการ (Conference) หมายถึง การประชุมอยางเปนทางการของนักวิชาการหรือ

นักวิชาชีพ  เพ่ือนําเสนอผลงานหรือผลการคนควาวิจัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของซ่ึงกําหนดโดยผูจัดการประชุม 

โดยมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําเสนอแบบบรรยาย การนําเสนอแบบโปสเตอร การทํา

ปฏิบัติการ หรือรูปแบบวธิีการอ่ืน 

Proceedings หมายถึง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีรวบรวมบทคัดยอหรือ

บทความวิจัยจากการประชุมวิชาการโดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด

ประชุมตามท่ีกําหนด และบทความท่ีรวบรวมตองผานกระบวนการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ 

(Peer review) ท้ังนี้ Proceedings ในความหมายของคูมือเลมนี้ จะหมายถึง บทความวิจัยซ่ึงเปนบทความ

ฉบับสมบูรณ (Full paper) เทานั้น 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน

ท่ีประชุมวิชาการ และ บทความฉบับสมบูรณ  (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวย ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ

ในสาขานั้นดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไม

นอยกวารอยละ 25  

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ

วิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 

จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมา

จากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกัน แลวไมนอยกวารอยละ 25 
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ฐานขอมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีรวบรวมขอมูลบทความจากวารสารวิชาการซ่ึง

เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ นํามาจัดทําบทคัดยอ (Abstracting) และจัดทําดรรชนี (Indexing) เพ่ือความ

สะดวกในการสืบคน การอาน และการนําไปอางอิงมากข้ึน โดยมีเกณฑในการคัดเลือกวารสารท่ีมีคุณภาพเขา

ฐานขอมูลและมีมาตรการถอดถอนวารสารท่ีไมเหมาะสมออกจากฐานขอมูล ท้ังนี้ ประเภทของขอมูลของ

บทความท่ีเก็บรวมรวมแตละฐานขอมูลอาจแตกตางกันไป เชน ชื่อบทความ ชื่อผูแตง ท่ีอยูผูแตง บทคัดยอ 

บทความฉบับสมบูรณ หรือการอางอิง เปนตน ในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2562) ฐานขอมูลระดับนานาชาติท่ีเปนท่ี

ยอมรับและอยู ในประกาศหลักเกณฑของ ก.พ.อ. เชน ISI Web of Science, Scopus, MathSciNet, 

Pubmed เปนตน 

ฐานขอมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีรวบรวมขอมูลบทความจากวารสารวิชาการซ่ึงเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ นํามาจัดทําบทคัดยอ (Abstracting) และจัดทําดรรชนี (Indexing) เพ่ือความสะดวกใน

การสืบคน การอาน และการนําไปอางอิงมากข้ึน โดยมีเกณฑในการคัดเลือกวารสา 

รท่ีมีคุณภาพเขาฐานขอมูลและมีมาตรการถอดถอนวารสารท่ีไมเหมาะสมออกจากฐานขอมูล 

ท้ังนี้ ประเภทของขอมูลของบทความท่ีเก็บรวมรวมแตละฐานขอมูลอาจแตกตางกันไป เชน ชื่อบทความ ชื่อผู

แตง ท่ีอยูผูแตง บทคัดยอ บทความฉบับสมบูรณ หรือการอางอิง เปนตน ในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2562) 

ฐานขอมูลระดับนชาติท่ีเปนท่ียอมรับและอยูในประกาศหลักเกณฑของ ก.พ.อ. มีเพียงฐานขอมูล TCI (เฉพาะ

วารสารในกลุม 1 และกลุม 2 เทานั้น) 

Beall’s List หมายถึง รายชื่อวารสารและสํานักพิมพสุมเสี่ยงท่ีไมควรสงผลงานไปตีพิมพ

เผยแพร เนื่องจากมีแนวโนมวาไมไดดําเนินการเพ่ือประโยชนทางวิชาการ และอาจเปนการหลอกลวงเพ่ือหา

รายได 

อาจารยรุนใหม หมายถึง อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก มาแลวไมเกิน 5 ป โดยนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ หมายถึง ทุนอุดหนุนการ

วิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร เพ่ือใหการสนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได และเปน

โครงการวิจัยท่ีผานกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง 

ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร เพ่ือใหการสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารยรุน
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ใหมท่ีสามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติได และเปนโครงการวิจัยท่ีผาน

กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย หมายถึง 

ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร เพ่ือใหการสนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือการพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หมายถึง ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร เพ่ือใหการสนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตผล

งานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชและกอใหเกิดประโยชนกับการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรได และเปน

โครงการวิจัยท่ีผานกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน หมายถึง ทุนอุดหนุนการวิจยัของคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร เพ่ือใหการสนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตผล

งานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชและกอใหเกิดประโยชนกับการปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตรได และเปน

โครงการวิจัยท่ีผานกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ 

  

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ประวัติความเปนมาและขอมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรต้ังอยู ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด

นครปฐม  ไดรับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรใหจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2514  จาก

นโยบายท่ีจะขยายงานทางดานวิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสูดานอ่ืนนอกเหนือไปจากดานศิลปะ

และโบราณคดี  คณะฯ เริ่มรับนักศึกษา รุนแรกป พ.ศ. 2515 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติ และ

สาขาวิชาชีววิทยา ตอมาป พ.ศ. 2517 มีการแบงสวนราชการเปนหนวยงานภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี 

ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส และสํานักงานเลขานุการ  ในป พ.ศ. 2532 ไดจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมข้ึนอีก 1 ภาควิชา  

ปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บังคับใช มีการแบงสวนงานในคณะวิชาออกเปน 10 สวนงาน ไดแก 

สํานักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส ภาควิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร ภาควิชาจุลชีววิทยา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร และในป พ.ศ. 2562 ไดจัดตั้งหนวยงานเพ่ิมเติมอีก 4 หนวยงาน รวมเปน 14 

หนวยงาน โดยหนวยงานท่ีจัดตั้งเพ่ิมข้ึนมา ไดแก ศูนยบริการวิชาการ ศูนยความเปนเลิศดานสีและการเคลือบ

ผิว ศูนยความเปนเลิศของวัสดุแนวใหม และศูนยสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย ท้ังนี้ ในสวนของสํานักงาน

คณบดี ไดแบงหนวยงานยอยออกเปน 4 หนวยงาน ไดแก งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการ

การศึกษา และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

ปณิธาน  

คณะวิทยาศาสตรมุงพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตผูรอบรูวิชาการ ยึดม่ันคุณธรรม เพียบพรอม

ดวยจริยธรรมและมีจิตสํานึกรับผิดชอบสังคม อีกท้ังยังมุงคนควาวิจัยเสริมสรางองคความรูทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติเปนสําคัญ 

วิสัยทัศน 

"เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนํา 1 ใน 5 ของประเทศ ท่ีเนนการบูรณาการวิทยาศาสตรและศิลปะ" 
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คําอธิบาย  

เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนํา 1 ใน 5 ของประเทศ หมายถึง มีการดําเนินการในการผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการ ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย 

ท่ีเนนการบูรณาการวิทยาศาสตรและศิลปะ หมายถึง มีการดําเนินงานผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ

วิชาการแกชุมชนเปาหมาย โดยมีการบูรณาการท่ีเชื่อมโยงระหวางองคความรูทางวิทยาศาสตรดานตางๆ กับ

งานศิลปะ ท้ังในดานการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาตอยอด สรางคุณคา และสรางมาตรฐานดานศิลปะในดาน

ตางๆ 

พันธกิจ 

- พัฒนาและถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางบุคคลใหมีความรู    

ในวิชาชีพ มีสติปญญา ความคิด และความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม 

- คนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร  เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ 

- ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน และพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และ

ประชาคมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลัย และการศึกษาสาธารณะ 

- สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ 

เปาหมาย  

- เปนคณะวิทยาศาสตรท่ีถูกเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอเปนลําดับตนๆ ของประเทศไทย 

- เปนศูนยวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการนําประเทศเขาสูยุค Thailand 4.0 

- เปนแหลงเรียนรูและถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชุมชน 

- ดานการบริหารจัดการคณะฯ เชิงรุก 

คานิยมหลัก  

SC SU SMART  :  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงเนนการทํางานท่ีฉลาดหลัก

แหลมและนําสมัยอยูเสมอ 
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Study      = การเรียนรู 

Creativity      = ความคิดสรางสรรค 

Service-minded attitude    = จิตบริการ 

Unity      = ความสามัคคี 

Sufficiency      = ความพอเพียง 

Morality      = ความซ่ือสัตยสุจริต มีศีลธรรม จรรยาบรรณ  

Adaptability     = ความสามารถในการปรับตัว  

Retrenchment     = การประหยัด การลดคาใชจาย 

Tolerance      = ความอดทนตอความยากลําบาก 

2. โครงสรางการบริหารจัดการ 
 

2.1 โครงสรางองคกรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงสรางองคกรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกอบดวย 1 สํานักงาน       

8 ภาควิชา และ 5 ศูนย ตามแผนภูมิดังตอไปนี้ 
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2.2 โครงสรางของสํานักงานคณบดี 

โครงสรางองคกรของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย  

4 งาน ตามแผนภูมิดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

2.3 โครงสรางการบริหารของสํานักงานคณบดี 

โครงสรางการบริหารของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตาม

แผนภูมิดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

2.4 โครงสรางการปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี 

โครงสรางการปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตาม

แผนภูมิดังตอไปนี้ 

 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 

รักษาการเลขานุการคณะวิทยาศาสตร 

หัวหนางาน 

บริการการศึกษา 

หัวหนางาน 

แผนและประกันคุณภาพฯ 

หัวหนางาน 

บริหารและธุรการ 

หัวหนางาน 

คลังและพัสด ุ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 

งานบริการการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพฯ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสด ุ
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ผศ.ดร.กนกอร ระยานิล 

รองคณบดีฝายบริหาร 

1. นางสาวชุติมา เหลืองตระกูล 

   นักวิชาการศึกษา 

2. นางพิมพ ผิวออน 

   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

3. นางบังอร ดํารงสกุิจ 

   นักวิชาการศึกษา 

4. นางบรรณพร จาคีไพบูลย 

   นักวิชาการศึกษา 

5. นางวลันัดดา วัฒนเพ่ิมสกุล 

   นักวิชาการศึกษา 

6. นายกฤติกร สามิภักด์ิ 

   นักวิชาการศึกษา 

7. นายภาณุมาศ บุญวงษ 

   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. นายธนัช อายยุืน 

   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นางสาวกมลทิพย ปฐมกนก 

   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาชีววิทยา) 

2. นายณรงค พูลแกว 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

3. นางมลวลี จํารูญ 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาฟสิกส) 

4. นายประวิม เหลืองสมานกุล 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาคอมพิวเตอร) 

5. นางสาวขนิษฐา เมฆสวสัด์ิ 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานโครงการ วมว.) 

6. นางทัศนยี กาญจนศรี 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาวิทยาศาสตร  

   ส่ิงแวดลอม) 

7. นางสาวบูรณลักษณ เกษร 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

8. นางสาวชนากานต เทพกรณ 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร) 

9. นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชัย 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

1. นางภัคจิรา สุรนคิม 

   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2. นางยุพิน งามพร้ิงศรี 

   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

3. นางประยูร สิทธิองค 

   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาเคมี) 

4. นางอุบล คงคะสุวรรณ 

   ผูปฏิบัติงานบริหาร 

5. นางประภา เมฆอรุณ 

   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

6. นายจักรกฤช ศรีสังวาลย 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

7. นางสาวสารัตน ลวนดี 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

8. นางสมคิด เทียนทอง 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

9. นางสาวมาริษา บาํรุงเรือน 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

10. นายสุริยะ พฤกษเสม 

   ผูปฏิบัติงานชาง 

1. นางสาววรลักษณ เฉลิมชัย 

   นักวิชาการพัสดุ 

2. นางศิริพร เทวฤทธิ์เรืองศรี 

   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาชีววิทยา) 

3. นางสาวปาริชาติ อรามสรอย 

   นักการเงิน 

4. นางสาวนภาลยั ศักด์ิชัยศรี 

   นักพัสด ุ

5. นางสาวนีรนุช ณัฐวฒุ ิ

   นักการเงิน 

6. นางสาวปริฉัตร สระทองฮวม 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร) 

7. นางสาวสิริภัทร ทองไสย 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาวิทยาศาสตร  

   ส่ิงแวดลอม) 

8. นางนงลักษณ เอ๊ียวเจริญ 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาสถิต)ิ 

9. นางสาวกลัยา ตาทอง 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาคอมพิวเตอร) 

10. นางสาวภัทราพร สระทองฮวม 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาเคม)ี 

11. นางสาวสุภาภรณ ธรรมประทีป 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาฟสิกส) 

12. นางสาวธันยพร ชางเสนาะ 

   นักพัสด ุ

13. นางธาริณี กฤษฎาพรอนันท 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาจุลชีววิทยา) 

ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาล ี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

นางสายชล เขียววชิัย 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ 

หัวหนางานแผนและประกันฯ 

นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

นางรุงอรุณ นิมติรนิวัฒน

หัวหนางานคลังและพัสดุ 
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2.5 ภาระหนาที่ของสํานักงานคณบดี 

งานบริหารและธุรการ  แบงออกเปน 4 หนวย ดังนี้ 

หนวยสารบรรณ 

มีหนาท่ีรับ-สง ควบคุม ตรวจสอบการลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก ราง โตตอบหนังสือ         เก็บ-

คนหา รวบรวมบันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเอกสาร และจัดเตรียมการประชุม ประสานงานติดตอ 

ตลอดจนอํานวยความสะดวก  การประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก ออกเลขท่ีคําสั่งฯ จัดทําประกาศตางๆ 

หนวยการเจาหนาท่ี 

มีหนาท่ีเก่ียวกับงานการเจาหนาท่ี  การบริหารงานบุคคล ของบุคลากรของคณะฯ ท้ังหมด เชน การ

บรรจุแตงตั้ง การจัดจาง  เลื่อนระดับเงินเดือน  เลื่อนข้ันคาจาง  การพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนา

บุคลากร การลาประเภทตาง ๆ ฯลฯ  รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องตําแหนง และอัตราเงินเดือน เปนตน 

หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

มีหนาท่ีเก่ียวกับการจัด ควบคุมดูแล บํารุงรักษายานพาหนะและอาคารสถานท่ีของคณะฯ  

นอกจากนี้ยังรับผิดชอบดูแลงานสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยใน

บริเวณอาคารตาง ๆ ดวย 

หนวยประชาสัมพันธ 

มีหนาท่ีเก่ียวกับงานดานประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร กิจกรรม เพ่ือเผยแพรไปสูหนวยงาน

ตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก  การสื่อสารมวลชน การเผยแพรผลงานทางวิชาการ  การประชาสัมพันธการรับ

สมัครงาน การจัดทําขาว การถายภาพงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ตอนรับและอํานวยความสะดวกแกแขกผูมาเยี่ยม

ชมหรือติดตองาน จัดเก็บรวบรวมขาวสาร หรือเอกสารตาง ๆ ตลอดจนการประเมินขาว เอกสาร สถานการณ

ความเปนไป เพ่ือวิเคราะหหรือรายงานเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา เปนตน 
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งานคลังและพัสดุ  แบงออกเปน  2 หนวย ดังนี้ 

หนวยการเงินและบัญชี 

มีหนาท่ีดําเนินการดานการเงิน งบประมาณ และการบัญชีท่ัวไป การเบิกจายเงินงบประมาณ

แผนดินและงบประมาณเงินรายได ดูแลตรวจสอบความถูกตอง การขออนุมัติเบิก-จาย ตรวจสอบใบสําคัญคูจาย 

ควบคุมการเบิก-จายงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณโครงการตาง ๆ  การวิเคราะหทางการเงินและ

บัญชี การจัดทําบัญชีเงินงบประมาณฯ หมวดตาง ๆ และเงินประเภทอ่ืน ๆ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

ทางการเงินกอนอนุมัติและเบิกจาย รวมท้ังการรายงานสภาพทางการเงินและบัญชีในชวงเวลาตาง ๆ  และการ

ดูแลการยืมเงินทดรองจายและรับคืนเงิน เปนตน 

หนวยพัสดุ 

มีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การ

ทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาหลักฐานใบสําคัญและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ ประสานงานในการตรวจสอบ

พัสดุประจําป  การแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

งานบริการการศึกษา   แบงออกเปน  4 หนวย  ดังนี้ 

หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

มีหนาท่ีเก่ียวกับการประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการรับนักศึกษาใหมตามแผนพัฒนา

การศึกษา จัดทําทะเบียนประวัตินักศึกษาและจัดอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ ประสานงานการลงทะเบียนเรียน 

ลาพัก ลาออก โอนยาย พนสภาพของนักศึกษา ดําเนินการจัดทําสถิติขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา การ

แจงผลการศึกษาและการจบหลักสูตรของนักศึกษา ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ดําเนินการจัดทําสถิติขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา  เปนตน 

หนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 

มีหนาท่ีประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการอนุมัติเปดสอนและปรับปรุงแกไขหลักสูตรตาม

แผนพัฒนาการศึกษา ประสานงานกับภาควิชาในการจัดตารางสอนและตารางสอบ การจัดทําขอสอบ การ

ติดตอขออนุมัติเชิญอาจารยพิเศษ ประสานงานการขออนุมัตินํานักศึกษาไปศึกษานอกสถานท่ี การออกหนังสือ

รับรองตาง ๆ ของนักศึกษา ประสานงานการใชหองบรรยายในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ จัดเตรียมและดูแลโสตทัศนูปกรณเพ่ือใหบริการดานการเรียนการสอน เปนตน 
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หนวยกิจการนักศึกษา 

มีหนาท่ีประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา และชมรมตาง ๆ 

ของนักศึกษา ประสานงานกับอาจารยท่ีปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาและกองกิจการนักศึกษาในเรื่องงานกิจการ

นักศึกษาทุกเรื่อง  ประสานงานเก่ียวกับนักศึกษาฝกงาน การประชาสัมพันธการศึกษาตอและการสมัครงานของ

นักศึกษา ตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษา 

และการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ตลอดจนดูแลเก่ียวกับสวัสดิการตาง ๆ ของนักศึกษา การสํารวจภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิต รวบรวมประวัติศิษยเกาและประสานงานดานกิจกรรมตาง ๆ ของศิษยเกา เปนตน 

หนวยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนาท่ีใหบริการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและงานวิจัย

รายบุคคลของนักศึกษา  การดูแลระบบงานสารสนเทศภายในเพ่ือการบริหารงานดานตาง ๆ ของคณะฯ และ

ภาควิชา ดูแลระบบเครือขายเน็ตเวิรคและอินเทอรเน็ต  ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง Server  ตู

เครือขายเน็ตเวิรค (Hub) ใหพรอมท่ีจะใชงานหรือใหบริการไดอยางสมํ่าเสมอ บริการซอมบํารุง แกไขขอขัดของ

ของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  และเครื่องคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตร  การ

ปองกันไวรัส การลงโปรแกรม การอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร ระบบตาง ๆ ใหทันสมัยและพรอมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และดูแลรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรภายในหองเรียนของคณะฯ เปนตน 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา แบงออกเปน 3  หนวย  ดังนี้ 

หนวยนโยบายและแผน 

มีหนาท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห

ประสานงาน ประมวลแผน พิจารณาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือประกอบการกําหนดแผน/นโยบาย รับผิดชอบ

งานดานการงบประมาณ  การจัดทําแผนโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังติดตามและประเมินผลของการ

ดําเนินการตามแผนในโครงการตาง ๆ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล วางแผนจัดทํางบประมาณทุกประเภท ราง

และจัดทําประกาศการใชจายเงินงบประมาณจากแหลงตาง ๆ จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของคณะฯ  

รับผิดชอบจัดทําแผน และประสานงานเก่ียวกับงานดานการสงเสริมวิชาการ การวิจัย  ผลงานทางวิชาการ  

การบริการวิชาการ เปนตน 
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หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

มีหนาท่ีดําเนินการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดทําประกาศ คําสั่งท่ีเก่ียวของ ราง

จัดทําหนังสือโตตอบเก่ียวกับงานประกันคุณภาพกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก จัดเก็บรวบรวมเอกสาร

ขอมูลท่ีเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ จัดทํารายงานประจําป  จัดทําแฟมเอกสารเพ่ือรับการตรวจประกัน

คุณภาพประจําป  การนําเสนอผลงานในการรับการตรวจประกันคุณภาพ  และการสํารวจภาระงานอาจารย

ประจําป  เปนตน 

หนวยวิเทศสัมพันธ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการติดตอประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธกับ

หนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก  รางและโตตอบหนังสือ  ดําเนินการเก่ียวกับขอตกลงความรวมมือ หรือ

ความชวยเหลือทางวิชาการกับหนวยงานตางประเทศ  การขอทุนฯ ตาง ๆ  การดําเนินการไปประชุมวิชาการหรือ

เจรจาตางประเทศ  ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับความรวมมือตางประเทศ  เปนตน 

3. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

หนาท่ีความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานตามคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ เปนผูปฏิบัติงานในตําแหนง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุม ปฏิบัติการ ชื่อตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา    

3.1 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 และ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนง

และมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 25 มกราคม 2562 ไดประกาศ

มาตรฐานกําหนดตําแหนง และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบหลักของ นักวิชาการอุดมศึกษาไวดังนี้ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการ

บริหารงานท่ัวไป ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาท่ี ซ่ึงอาจมีหนาท่ี

ในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามท่ีไดรับมอบหมายก็ได ดังนี้ 
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งานเกี่ยวกับบริหารงานท่ัวไป 

มีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ เชน การศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับขอมูล สถิติ การรายงาน ชวย

วางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีตาง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการ

สําหรับ การประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืน ๆ ทําเรื่องติดตอ

กับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ 

ท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง หรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม และบริหารงาน

หลายดาน เชน งานสารบรรณและงานเอกสาร งานจัดระบบงาน งานประชุม งานเลขานุการ งานอาคาร

สถานท่ี งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับ

มอบหมาย 

งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย 

ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา 

วิเคราะหเพ่ือการกําหนดหนวยงานและความตองการอัตรากําลังการกําหนดและตรวจสอบเก่ียวกับตําแหนง 

เงินเดือน การดําเนินงานดานงานบริหารงานบุคคลตาง ๆ เชน การสรรหาและจัดสรรบุคคลเขาปฏิบัติงาน การ

ดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชนตาง ๆ ความตองการและการ

วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทุนพัฒนาอาจารย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การ

ธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพและบรรยากาศ การ

จัดทําทะเบียนประวัติ การดําเนินการเก่ียวกับการออกจากงาน การติดตามและประเมินผลการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดทําขอมูลและสารสนเทศดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

งานเกี่ยวกับวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและการวางแผน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา 

วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผน

หรือโครงการ การวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร การบริหาร

ทรัพยากร การวิเคราะหคาใชจาย การติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ของ

สวนงานและมหาวิทยาลัย การจัดทําขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ 

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจ รวบรวม รับฟงความ

คิดเห็นของบุคลากร นักศึกษาและประชาชน ศึกษาวิเคราะหเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

เก็บรวบรวมขอมูลและขาวสารตาง ๆ จัดทําขาวสาร เอกสารความรูในดานตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินงานประชาสัมพันธ ดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัด

นิทรรศการ เปนตน เพ่ือเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานหรือผลงานของสวนงาน 

หรือมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

งานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ 

ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธในดานการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการ และการทํานุ

บํ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบั ติ เก่ียวกับการติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ องคการระหวางประเทศ ผูเชี่ยวชาญ หรือเจาหนาท่ี

ตางประเทศ หนวยชํานาญพิเศษตาง ๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และรางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะหสังเคราะห วิจัย 

และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาท่ีอยูในความ

ควบคุมของมหาวิทยาลัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศิลปะ การประกันคุณภาพ

การศึกษา การปรบัปรุงมาตรฐานของมหาวทิยาลัย การจัดการความรู การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัย

ทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานกิจการนักศึกษา 

ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย งาน

กิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง การจัดการ

ความรู การบริการและสงเสริมงานกิจการนักศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห
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ขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนกิจการนักศึกษา การสงเสริมและเผยแพรกิจการการศึกษา งานศิษยเกา 

งานชุมชนสัมพันธ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถในการทํางาน ปฏิบัติงาน 

ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติใน

ดานตาง ๆ ดังนี้ 

ดานการปฏิบัติการ 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงอาจมี

หนาท่ีในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามท่ีไดรับมอบหมายก็ได ดังนี้ 

(1) งานเก่ียวกับบริหารงานท่ัวไป 

(2) งานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย 

(3) งานเก่ียวกับวิเคราะหนโยบายและแผน 

(4) งานเก่ียวกับประชาสัมพันธ 

(5) งานเก่ียวกับวิเทศสัมพันธ 

(6) งานเก่ียวกับวิชาการศึกษา 

(7) งานเก่ียวกับกิจการนักศึกษา 

2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงาน

ในดานตาง ๆ หรือจัดทําโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของสวนงานและ

มหาวิทยาลัย 

3. ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ืออํานวยความ

สะดวก และเกิดความรวมมือรวมกัน 

4. ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี 

ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 

เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ี

อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 

1. ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

2. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการบริการ 

1. ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง

ตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชน 

2. จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 

3.2 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย ของนายณรงค พูลแกว ซ่ึงปฏิบัติงานใน

ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ มีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานดานการสนับสนุน

และสงเสริมการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานวิจัยและผลงาน

ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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หนาที่รับผิดชอบหลัก 

ดานการสนับสนุนการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ 

งานดานการสนับสนุนการวิจัย  การเขียนตํารา และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

1. ศึกษาวิเคราะห การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา และการ

สนับสนุนตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ

คณะวิทยาศาสตร และรางจัดทําประกาศการสนับสนุนตามนโยบายของผูบริหารคณะ

วิทยาศาสตร จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร 

2. ออกแบบแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย ขอเสนอโครงการเขียนตํารา แบบฟอรมการ

ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล แบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย จากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

3. จัดทํารางสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนสนับสนุนการเขียนตํารา จากกองทุน

สนับสนนุการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

4. ดําเนินการประสานงานการใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

(1) ตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัย และคุณสมบัติของผูขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

(2) ประสานงานติดตอผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติเบิกจาย

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 

(3) สรุปผลการประเมินขอเสนอโครงการวิจัยของผูทรงคุณวุฒินําเสนอคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัย 

(4) ดําเนินการจัดทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

(5) ติดตามและตรวจสอบความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

(6) ขออนุมัติเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

(7) ประสานงานการจัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยเพ่ือปดโครงการ 

(8) ตรวจสอบเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และเอกสารประกอบตามสัญญา

การรับทุน 
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5. ดําเนินการประสานงานการใหการสนับสนุนทุนสนับสนุนการเขียนตํารา 

(1) ตรวจสอบขอเสนอโครงการเขียนตํารา และคุณสมบัติของผูขอรับทุนเขียนตํารา 

กอนนําเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย 

(2) ดําเนินการจัดทําสัญญาการรับทุนสนับสนุนการเขียนตํารา 

(3) ติดตามและตรวจสอบความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ 

(4) ขออนุมัติเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการเขียนตํารา 

(5) ประสานงานติดตอผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาตนฉบับตํารา และขออนุมัติ

เบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 

(6) สรุปผลการประเมินตําราจากผูทรงคุณวุฒินําเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย 

(7) ตรวจสอบรูปแบบตําราฉบับสมบูรณ 

6. ดําเนินการประสานงานการใหการสนับสนุนทุนเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 

(1) ประชาสัมพันธทุนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(2) ประสานงานและใหขอมูลกับภาควิชาในการยื่นขอรับทุนรอบครึ่งปแรก รอบเงิน

เหลือ และรอบครึ่งปหลัง 

(3) นําเสนอคณบดีเพ่ือเปนวาระพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

(4) จัดสงโครงการท่ีผานความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย 

(5) แจงประกาศผลการสนับสนุนใหผูขอรับทุนทราบ และประสานงานแจงยืนยันการ

รับทุนกับมหาวิทยาลัย 

(6) ดําเนินการประสานงานจนเสร็จสิ้นการเสนอผลงานและติดตามผูรับทุนจัดสง

รายงานการเดินทาง 

7. ดําเนินการประสานงานการใหการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

(1) ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล 

(2) ตรวจสอบการปรากฏในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus ของผลงาน 

(3) เสนอความเห็นตอคณบดีในการสนับสนุนเงินรางวัล 

8. ดําเนินการประสานงานการใหการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับผลงานท่ีไดรับการจด

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 

(1) ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอรับการสนับสนุน 

(2) เสนอความเห็นตอคณบดีในใหการสนับสนุน 
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9. ดําเนินการประสานงานการใหการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับผลงานท่ีไดรับการรับรอง

การนําไปใชประโยชน 

(1) ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอรับการสนับสนุน 

(2) สรุปนําเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร 

(3) ขออนุมัติเบิกจายเงินรางวัลสนับสนุน 

10. ดําเนินการประสานงานการใหการสนับสนุนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานกอนตีพิมพ 

(1) ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอรับการสนับสนุน 

(2) ตรวจสอบการปรากฏในฐานขอมูล Scopus ของวารสาร 

(3) เสนอความเห็นตอคณบดีในใหการสนับสนุน 

11. ดําเนินการประสานงานการใหการสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัย (page 

charge) 

(1) ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอรับการสนับสนุน 

(2) ตรวจสอบการปรากฏในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus ของวารสาร 

(3) เสนอความเห็นตอคณบดีในใหการสนับสนุน 

12. ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการ อบรม สัมมนา ดานการวิจัย ตาม

นโยบายของผูบริหาร 

งานเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร 

1. ประสานงานคณะกรรมการฯ นัดวัน เวลา ประชมุ 

2. จัดทําวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม 

3. เลขานุการฯ ท่ีประชุม และเบิกจายเบี้ยประชุม 

4. จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 

5. แจงมติท่ีประชุมใหผูเก่ียวของทราบ 

งานประชาสัมพันธขาวสารดานการวิจัยและการประชุมวิชาการจากภายในและภายนอก 

1. รับเอกสารประชาสัมพันธขาวสารดานการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย การจางท่ีปรึกษา การ

ประชุมวิชาการ การเสนอชื่อนักวิจัยเพ่ือรับรางวัล จากหนวยงานภายในและภายนอก 

2. เสนอความคิดเห็นตอผูชวยคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมในการประชาสัมพันธ 

3. ประชาสัมพันธเวียนภาควิชา/หนวยงาน ตามท่ีผูชวยคณบดีฯ มอบหมาย 
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งานประสานงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

1. ประสานงานการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอแหลงทุน 

2. ประสานงานการตรวจสอบเอกสารสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

3. ประสานงานการเสนอทานอธิการบดี/ผูบริหาร หัวหนาโครงการ นักวิจัย ลงนามใน

สัญญารับทุน 

4. ประสานงานติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยตามท่ีแหลงทุนรองขอ 

5. ประสานงานจัดสงรายงานความกาวหนา รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแหลงทุน 

ดานขอมูลสารสนเทศงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

งานจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

1. รวบรวม ติดตามขอมูลจํานวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร 

2. รวบรวม ติดตามขอมูลการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของคณะ

วิทยาศาสตร 

3. สืบคนขอมูลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร จาก

ฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานนาชาติ เชน ISI Web of Science, Scopus และ 

Sciencedirect เปนตน และจากฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับชาติ เชน TCI 

4. ตรวจสอบขอมูลงานท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน Beall’s List 

5. สืบคนขอมูลการการอางอิงผลงานวิจัย (Citation) จากฐานขอมูลวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 

6. รวบรวม ติดตามขอมูลงบประมาณดานการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน

และภายนอก และขอมูลผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

7. รวบรวม ติดตามขอมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ เชน ตํารา สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัยท่ีไดรับการรับรองการนําไปใชประโยชน ผลงานวิชาการท่ีไดรับ

การรับรองคุณภาพ เปนตน 

8. วิเคราะห และรายงานผลขอมูล ผลการดําเนินงานดานการวิจัย และผลงานทางวิชาการ 

ตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอก การประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการของ สกว. การจัดทํารายงานประจําป และ

รายงานขอมูลอ่ืน ๆ ตามท่ีเก่ียวของ 
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9. วิเคราะห และรายงานผลขอมูลผลการดําเนินงานดานการวิจัย และผลงานทางวิชาการ 

ตามตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ใหกับภาควิชา 

งานกรอกขอมูลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของอาจารยในระบบฐานขอมูล RIS 

ของมหาวิทยาลัย 

งานจัดทํารายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําปของคณะวิทยาศาสตร 

1. วิเคราะห สังเคราะห ผลการดําเนินงานดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร เขียนราง

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินตนเอง และรายงานประจําป ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับภารกิจดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร นําเสนอผูบริหารพิจารณา 

2. ประสานงานการใหขอมูลและหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับคณะ

วิชา และมหาวิทยาลัย ในตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

หนาที่รับผิดชอบอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

งานจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลงานวิทยานิพนธ สาระนิพนธ ตีพิมพเผยแพร 

1. รวบรวม ติดตาม วิเคราะห และรายงานขอมูล ผลงานวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ ของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 

2. สืบคนขอมูลผลงานวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานนาชาติ เชน ISI Web of Science, Scopus และ 

Sciencedirect เปนตน และจากฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับชาติ เชน TCI 

งานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

1. งานเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

(1) ประสานงานคณะกรรมการฯ นัดวัน เวลา ประชุม 

(2) จัดทําวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม 

(3) เลขานุการฯ ท่ีประชุม และเบิกจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ 

(4) จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 

2. ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการ อบรม สัมมนา ดานความปลอดภัย

หองปฏิบัติการ 
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จากหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในดานตาง ๆ นั้น ขาพเจาได

นําหนาท่ีความรับผิดชอบดานการสนับสนุนการวิจัย  การเขียนตํารา และการผลิตผลงานทางวิชาการ ในสวน

ของการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมาจัดทํา “คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ซ่ึงใน

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรจะมีกระบวนการดําเนินงานแบงออกเปน 4 

กระบวนการยอย คือ 

1. การประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

2. การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

3. การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

4. การประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการ

วิจัย 

ซ่ึงแตละกระบวนการมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังแผนผังแสดงตอไปนี้ 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีและผูบริหารที่เกี่ยวของ 

กําหนดนโยบายการสนับสนุน 

ทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรางประกาศหลักเกณฑ 

ใหสอดคลองกับนโยบายผูบริหารและระเบียบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

เสนอผูบริหารพิจารณา 
แกไข 

เห็นชอบ 

เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรางแบบฟอรมขอเสนอ

โครงการวิจัยและแบบฟอรมประเมินขอเสนอ

โครงการวิจยัใหสอดคลองกบัประกาศหลักเกณฑ 

เสนอผูบริหารพิจารณา 
แกไข 

เห็นชอบ 

แกไข 
เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

ปรับแกรายละเอียดตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบ แกไข 

เสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา 

แกไข 

เห็นชอบ 

ปรับแกรายละเอียดตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

เสนอ 

คณบดีพิจารณาลงนาม 

ประกาศหลักเกณฑ 

เห็นชอบ 

ประชาสัมพันธประกาศหลักเกณฑ

การสนับสนุนใหบุคลากรทราบ

ผานทางชองทางตาง ๆ 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ขอเสนอโครงการวิจยัและใหคะแนน

ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

สรุปผลการประเมินและรายละเอียด

ขอเสนอแนะตาง ๆ 

เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

เสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

รางสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและรูปแบบ 

ขอเสนอโครงการวิจัย 

ผูสมัครขอรับทุน 

ยื่นขอเสนอโครงการวจิัย 

ผานภาควิชา 

แกไข 

ถูกตอง 

เสนอคณบดีหรือผูบริหาร 

ที่ไดรับมอบหมายพจิารณา 

แกไข 

เห็นชอบ 

กรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

ผูแทนสาขาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจยั 2 คน 

งานคลังและพัสดุตรวจสอบ

รายละเอียดงบประมาณของ

โครงการวิจัย 

ไมผาน 

 

ผานโดยมีการแกไข ผูสมัครขอรับทุนดําเนินการแกไข

ขอเสนอโครงการวิจยัตามขอเสนอแนะ 

ผาน 

 

ไมเห็นชอบ 
เห็นชอบ 

ดําเนินการทําสัญญา 

การรับทุนอุดหนุนการวิจยัและ 

เบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจยั งวดที ่1 

เห็นชอบ เสนอคณบดี 

พิจารณาอนุมัติจัดทาํสัญญาการรับทุน 

อุดหนุนการวิจัย 

แกไข 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

 

ผูรับทุนดําเนินการแกไขรายงานฯ 

ตามขอเสนอแนะ 

แกไข 

แกไข 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ทําบันทึกติดตามผูรับทุนสงรายงาน

ความกาวหนาการวิจัย รอบ 6 เดือน 

ผูรับทุนจัดสงรายงานความกาวหนาการวจิัย 

รอบ 6 เดือน และรายงานสรุปการใชจายเงิน

พรอมหลักฐาน 

งานคลังและพัสดุตรวจสอบความ

ถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

รายงานสรุปการใชจายเงินและหลักฐาน 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ตรวจสอบความถกูตองและครบถวน

ของเอกสารรายงานความกาวหนา 

เสนอคณบดีหรือผูบริหาร 

ที่ไดรับมอบหมายพจิารณา 

เห็นชอบ 

 
เห็นชอบโดยมกีารแกไข 

เห็นชอบ 

เสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา 

ไมเห็นชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการขอเบกิจายเงินทุนอุดหนุน

การวิจยั งวดที ่2 ใหผูรับทนุ 

เสนอคณบดี 

พิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินทุนอุดหนุน 

การวิจยั งวดที ่2 

ไมเห็นชอบ 

สงงานคลังและพัสดุเบิกจายเงิน 

และแจงผูรับทุนทราบพรอมสงเอกสาร

หลักฐานการใชจายเงินกลับคืนผูรับทุน 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาให ส้ินสุดสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา ผูรับทุนดําเนินการแกไขรายงานฯ 

ตามขอเสนอแนะ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอคณบดีหรือผูบริหาร 

ที่ไดรับมอบหมายพจิารณา 

แกไข 

เห็นชอบ 

ผูรับทุนขอขยายระยะเวลาการ

ดําเนินงานวิจัย 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ทําบันทึกติดตาม 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

ผูรับทุนสงรายงานการวิจยัฉบบั

สมบูรณ รายงานสรุปการใชจายเงิน

พรอมหลักฐาน และเอกสารตามสัญญา 

ผูรับทุน 
สง ไมสง 

งานคลังและพัสดุตรวจสอบความ

ถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

รายงานสรุปการใชจายเงินและหลักฐาน 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ตรวจสอบความถกูตองและครบถวน

ของเอกสารรายงานการวจิัยฯ 

 

 

 

 

 

เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการแจงผูรับทุน 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการแจงผูรับทุนกาํหนดวัน

สัมมนาเสนอผลงานวิจยั 
ผูรับทุนแจงกาํหนดวนั เวลา สถานที ่

สัมมนาเสนอผลงานวิจยั 

กรรมการสงเสริมงานวิจยัฯ 

ผูแทนสาขาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณารายงานการวจิัยฯ 2 คน 

แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ และสงหนังสือเชิญ

พรอมเอกสารใหผูทรงคุณวุฒิ 

ดําเนินการจัด 

สัมมนาเสนอผลงานวิจยั 

ไมเห็นชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทาํสรุป 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 

ของโครงการตามสัญญาการรับทุน 
ไมแกไข ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

รายงานการวิจยัและซักถามรายละเอียด 

จากผูรับทุน 

แกไข 
ไมเห็นชอบ

 

ผูรับทุนแกไขรายละเอยีด 

ตามขอเสนอแนะ 

เห็นชอบ 
โดยมีการแกไข 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ขออนุมัติส้ินสุดสัญญาการรับทนุและ

ขอเบกิจายเงินทุนฯ งวดสุดทาย 
เห็นชอบ เสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา 

เสนอคณบดี 

พิจารณาอนุมัติส้ินสุดสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

สงงานคลังและพัสดุเบิกจายเงินทุน 

งวดสุดทายและแจงผูรับทุนทราบ 

ไมเห็นชอบ 
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บทท่ี 3  

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

1. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลมนี้ มีความ

เก่ียวของกับขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และคณะวิชา ซ่ึง

ผูปฏิบัติงานตองศึกษารายละเอียดตาง ๆ ใหเขาใจถองแท เพ่ือจะนํามาใชประกอบการปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง

ถูกตอง สามารถสนับสนุนขอมูลแกผูบริหารในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของไดอยางแมนยํา รวมถึงสามารถให

ขอมูลแกบุคลากรท่ีสนใจขอรับทุน ไดมีความเขาใจและทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

ของคณะวิทยาศาสตร อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน และยังแสดงถึงประสิทธิภาพของ

ผูปฏิบัติงานอีกดวย ซ่ึงขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ มีดังนี้ 

(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2561 

(2) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

(3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

(4) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เก่ียวกับหลักเกณฑการจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร  

สําหรับประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในคูมือปฏิบัติงานเลมนี้  

ไดมีการปรับปรุงเนื้อใหเปนปจจุบัน จึงจะขอนําเสนอประกาศหลักเกณฑฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
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- ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

- ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 

- ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนาสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจากกองทุน

สนับสนนุการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 

- ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

- ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2561 [6] 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เปนขอบังคับวาดวยวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค  รายไดท่ีเขาสูกองทุนฯ และการบริหารกองทุนฯ เปนหลักโดยมีสวน

สาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ท่ีผูปฏิบัติงานตองคํานึงถึง ดังนี้ 

ขอ 3 “ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2555” 

และมีบทเฉพาะกาล ขอ 15 “การดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและ

สรางสรรค พ.ศ. 2555 ท่ีไดดําเนินการไปกอนขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ” 

คําอธิบาย มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 

2555 สําหรับโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 
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(ภายใตระเบียบดังกลาว) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีทําสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยแลว สามารถดําเนินงานโครงการวิจัยตอเนื่องไปจนสิ้นสุดโครงการโดยไดรับงบประมาณ

สนับสนุนดังเดิม ไมตองยกเลิกสัญญาและยื่นขอเสนอโครงการวิจัยใหม รวมถึงการดําเนินงานรับสมัครขอเสนอ

โครงการวิจัยตามประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกประเภท แมมีชวงระยะเวลาการรับสมัครและพิจารณา

จัดสรรทุนหลังจากขอบังคับนี้ประกาศใช แตประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ดังกลาว ได

ประกาศกอนขอบังคับนี้ จึงยังสามารถดําเนินงานการใหการสนับสนุนตอเนื่องไปได แตตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เปนตนไป จะปรบัเปลี่ยนไปใชกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

ขอ 5 “ใหจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

(1) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะและงานสรางสรรค 

(2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาในการวิจัย สรางนวัตกรรม

และการสรางสรรคอยางเปนระบบ 

(3) เพ่ือสงเสริมการสรางและการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ท่ีมี

คุณภาพสูง 

(4) เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

หรือเพ่ือสังคม 

(5) เพ่ือสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา” 

คําอธิบาย การใหการสนับสนุนใด ๆ โดยใชจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

จะตองอยูภายใตกรอบของวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 5 ขอนี้ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค [7] 

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดประกาศหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนฯ ของทุกสวนงานใหเปนไปแนวทางเดียวกัน โดยมีสวนสาระสําคัญท่ี

เก่ียวของกับคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ท่ีผูปฏิบัติงานตองคํานึงถึง ดังนี้ 
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ขอ 2 “ใหคณะเสนอแนวทางการกําหนดอัตราคาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินของแตละคณะ

เพ่ือใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาจัดทําประกาศใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน และเปนไปตาม

หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนตามประกาศฉบับนี้”  

คําอธิบาย แตละสวนงานภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงคณะวิทยาศาสตร จะตองมีการประกาศเพ่ือกําหนดอัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินของแตละคณะ ท่ีสอดคลองและเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และตองผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ขอ 4 “ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค แบงเปน 6 ประเภท โดยมีรายละเอียด

อัตราคาใชจาย ดังนี้ 

 4.1 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเชิงวิชาการ ใหกําหนดวงเงินสนับสนุน 

ในอัตรา ดังนี้ 

  4.1.1 โครงการเดี่ยว โครงการละไมเกิน 250,000 บาท 

  4.1.2 ชุดโครงการ ชุดโครงการละไมเกิน 600,000 บาท 

 4.2 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคท่ีมีลักษณะรวมทุนระหวางแหลงทุน

ภายนอกกับมหาวิทยาลัย (Matching fund) ใหสนับสนุนทุนในลักษณะของเงินสมทบเพ่ือการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค โดยวงเงินข้ึนอยูกับขอกําหนดของแหลงทุนแตไมเกินรอยละ 50 ของเงินทุนท่ีไดรับ 

 4.3 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน โครงการ

ละไมเกิน 100,000 บาท  

 4.4 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(วิทยานิพนธ/สารนิพนธ) โครงการละไมเกิน 50,000 บาท  

 4.5 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเพ่ือพัฒนางานวิจัยสถาบัน โครงการ

ละไมเกิน 95,000 บาท  

 4.6 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(จุลนิพนธ (senior project)) โครงการละไมเกิน 5,000 บาท” 

คําอธิบาย แตละคณะวิชาสามารถจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรคได แตการกําหนดประเภททุนและวงเงินทุนตองสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑตามประกาศนี ้
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ขอ 5 “คุณสมบัติของผูขอรับทุน และผูรวมรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

 5.1 เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ

ลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็ม

เวลา ไมเปนผูท่ีอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ การลาไปปฏิบัติการวิจัยหรือ

สรางสรรค การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดานการวิจัยหรือสรางสรรค การลาไป

ปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ การลาศึกษาตอหรือลาฝกอบรมท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

 5.2 เปนนักศึกษาปกติท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร” 

คําอธิบาย ผู ท่ีมีสิทธิ์สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค และผูรวมรับทุน ตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็ม

เวลา ไมอยูระหวางการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ลาศึกษาตอ ลาฝกอบรม หรือลาไปปฏิบัติงานอ่ืน ตามเง่ือนไขใน

ประกาศหลักเกณฑนี้ หรือเปนนักศึกษาสถานะปกติท่ีกําลังศึกษาอยู เทานั้น 

ขอ 6 “ใหคณะกรรมการประจําคณะกําหนดประเภทของโครงการ จํานวนทุน หลักเกณฑ 

เง่ือนไขวิธีการพิจารณาจัดสรรทุนจากกองทุน และเอกสารท่ีใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของกองทุน และเปนไปตามหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินตามประกาศฉบับนี้” 

คําอธิบาย แตละคณะวิชาสามารถกําหนดประเภทของโครงการ จํานวนทุน หลักเกณฑ เง่ือนไขวิธีการ

พิจารณาจัดสรรทุน และเอกสารท่ีใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินตามประกาศฉบับนี้ 

ขอ 19 “ใหกําหนดรายการคาใชจาย หลักเกณฑ และอัตราคาใชจาย สําหรับตั้งงบประมาณ และ

เบิกจายทุนสําหรับการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ดังนี้ 

 19.1 คาตอบแทน คือ เงินท่ีจายตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงาน ไดแก คาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ คาตอบแทนผูวิจัยหรือสรางสรรค คาตอบแทน

ผูใหขอมูล อาสาสมัครดานการแพทย คาตอบแทนวิทยากร เปนตน ใหจายตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนด

ไวตามบัญชี 1 แนบทายประกาศ ไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณโครงการ 

 19.2 คาใชสอย คือ รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการใด ๆ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติงานท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง คาใชจายในการ

จัดทําผลงาน คาจางเหมาวิเคราะห คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ คาใชจายในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝกอบรมใน

โครงการ เปนตน ใหจายตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวตามบัญชี 2 แนบทายประกาศ 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

44 

 19.3 คาสาธารณูปโภค คือ คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท รวมท้ังคาดวงตราไปรษณียากร คา

ฝากสงไปรษณียภัณฑ และคาธรรมเนียมไปรษณียท่ีจายใหกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ ใหจายตามจํานวนท่ีถูก

เรียกเก็บจากมหาวิทยาลัยหรือคณะ แตไมเกินรอยละ 10 ของโครงการ 

 19.4 คาวัสดุ คือ รายจายเพ่ือซ้ือ หรือจางทําสิ่งของท่ีสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือสลายตัวใน

ระยะเวลาอันสั้น รวมท้ังสิ่งของท่ีซ้ือมาเพ่ือการบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน และสิ่งของท่ีมีลักษณะการ

ใชงานยาวนานแตมีราคาไมสูงมาก โดยปกติมักมีราคาตอหนวยไมเกิน 5,000 บาท ไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิง

และหลอหลื่น คาวัสดุเครื่องแกว สารเคมี วัสดุการเกษตร วัสดุสํานักงาน วัสดุอ่ืน ๆ เชน แผนบันทึกขอมูล 

ถานไฟฉาย โพสต-อิท เปนตน และคา software ท่ีมีราคาไมเกิน 20,000 บาท ตอชิ้น ใหจายตามความจําเปน

และเหมาะสม และระบุรายละเอียดท่ีชัดเจน 

19.5 คาครุภัณฑ สนับสนุนไมเกินรอยละ 20 ของโครงการ” 

คําอธิบาย รายละเอียดการตั้งงบประมาณของโครงการวิจัยท่ีขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน ตองเปนไป

ตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายท่ีกําหนดตามประกาศนี้ และบัญชีแนบทาย โดยมีรายละเอียดสําคัญท่ี

ผูปฏิบัติงานควรทราบเบื้องตนคือ คาตอบแทนรวมแลวไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณโครงการ คาครุภัณฑ 

รวมแลวไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณโครงการ และนโยบายของคณะวิทยาศาสตรท่ีผานมาไมใหการ

สนับสนุนงบประมาณในหมวดคาสาธารณูปโภค จึงไมใหตั้งงบประมาณในหมวดนี้ ท้ังนี้ การตรวจสอบ

รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัย รายงานสรุปการใชจายเงิน และเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน ใน

สวนของคณะวิทยาศาสตร เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของงานคลังและพัสดุ แตผูปฏิบัติงานก็ควรศึกษา

รายละเอียดใหเขาใจเพ่ือเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ เชน การจัดทําหลักเกณฑ 

สนับสนุนขอมูลแกผูบริหาร หรือใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูขอรับทุนได เปนตน 

ขอ 20 “การใชจายเงินกองทุนใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศกําหนด ท้ังนี้ หากมีรายการคาใชจายใดท่ีไมไดกําหนดไว

ดังกลาว ใหอิงใชตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” 

คําอธิบาย รายการคาใชจายท่ีไมไดกลาวถึงหรือกําหนดไวในประกาศฉบับนี้ ใหอิงใชตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเก่ียวกับการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ขอ 21 “ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคใหระบุการไดรับทุนในกิตติกรรมประกาศดวย” 

คําอธิบาย ผลงานท่ีเกิดจากโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรคตองระบุการไดรับทุนในกิตติกรรมประกาศหรือ Acknowledgement ดวย 
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บทเฉพาะกาล ขอ 22 “การดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

กองทุนวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2555 ท่ีไดดําเนินการไปกอนประกาศนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอเนื่องกันไป

จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ท้ังนี้ ไมเกิน 3 ปนับตั้งแตวันท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใช” 

คําอธิบาย จากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

ไดระบุใหการดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2555 

ท่ีไดดําเนินการไปกอนขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการนั้น ตามประกาศฉบับนี้ มี

การกําหนดกรอบระยะเวลาของการดําเนินการมาเปนเง่ือนไข นั่นคือ จะตองดําเนินการใหเสร็จภายใน

ระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใช หรือภายในวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั่นเอง 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาศาสตร [8] 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ขางตน ไดกําหนดใหแตละสวนงานภายใน

มหาวิทยาลัยรวมถึงคณะวิทยาศาสตร จะตองมีการประกาศหลักเกณฑเพ่ือกําหนดอัตราคาใชจาย และวิธีการ

เบิกจายเงินของแตละคณะ ท่ีสอดคลองและเปนไปตามประกาศดังกลาว โดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น คณะ

วิทยาศาสตร จึงไดเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจาก

กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาศาสตร ขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร และเม่ือผาน

ความเห็นชอบแลวจึงไดประกาศลงนามวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงตามประกาศฉบับนี้ คณะ

วิทยาศาสตรไดกําหนดอัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินจากกองทุน โดยมีสวนสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

คูมือปฏิบัติงานเลมนี้ท่ีผูปฏิบัติงานตองคํานึงถึง ดังนี้ 

ขอ 3 “ใหกําหนด อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินจากกองทุน ดังนี้ 

 3.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยและผลงานสรางสรรค 

  3.1.1 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเชิงวิชาการ 

          (1)  ใหสนับสนุนเงินทุน ในอัตรา ดังนี้ 

         (1.1) โครงการเดี่ยว โครงการละไมเกิน 200,000 บาท 

      (1.2) ชุดโครงการ ชุดโครงการละไมเกิน 600,000 บาท  
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          (2) ผูสมัครขอรับทุนตองเปนบุคลากรของคณะ ท่ีเปนขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานเต็มเวลา และไมเปนผูท่ีอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ การลาไป

ปฏิบัติการวิจัยหรือสรางสรรค การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดานการวิจัยหรือสรางสรรค 

การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ การลาศึกษาตอหรือลาฝกอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ  

          (3) ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทของโครงการ จํานวนทุน 

จํานวนเงินทุน หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการ เพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนจากกองทุนและเอกสารท่ีใชเปน

หลักฐานในการเบิกจายเงินไดตามความเหมาะสม 

           (4) การดําเนินการและวิธีการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุน              

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  3.1.2 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคท่ีมีลักษณะรวมทุนระหวาง

แหลงทุนภายนอกกับมหาวิทยาลัย (matching fund) 

           (1) ใหสนับสนุนทุนในลักษณะของเงินสมทบเพ่ือการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค โดยวงเงินข้ึนอยูกับขอกําหนดของแหลงทุน แตไมเกินรอยละ 50 ของเงินทุนท่ีไดรับ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ

การพิจารณาของคณะกรรมการ 

           (2) ผูสมัครขอรับทุนตองเปนบุคลากรของคณะ ท่ีเปนขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานเต็มเวลา และไมเปนผูท่ีอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ การลาไป

ปฏิบัติการวิจัยหรือสรางสรรค การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดานการวิจัยหรือสรางสรรค 

การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ การลาศึกษาตอหรือลาฝกอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ

ท้ังนี้ ผูสมัครขอรับทุนตองไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเชิงวิชาการ

ตามขอ 3.1.1 ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย 

            (3) การดําเนินการและวิธีการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของแหลงทุน และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการ

เบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  3.1.3 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียน     

การสอน 

            (1) ใหสนับสนุนเงินทุน ในอัตราโครงการละไมเกิน 100,000 บาท 
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            (2) ผูสมัครขอรับทุนตองเปนบุคลากรของคณะ ท่ีเปนขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานเต็มเวลา และไมเปนผูท่ีอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ การลาไป

ปฏิบัติการวิจัยหรือสรางสรรค การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดานการวิจัยหรือสรางสรรค 

การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ การลาศึกษาตอหรือลาฝกอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 

            (3) ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดจํานวนทุน จํานวนเงินทุน หลักเกณฑ 

เง่ือนไขและวิธีการเพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนจากกองทุนและเอกสารท่ีใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินไดตาม

ความเหมาะสม 

   (4) การดําเนินการและวิธีการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ใหเปนไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุน          

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  3.1.4 ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเพ่ือพัฒนางานวิจัยสถาบัน 

            (1) ใหสนับสนุนเงินทุน ในอัตราโครงการละไมเกิน 50,000 บาท 

            (2) ผูสมัครขอรับทุนตองเปนบุคลากรของคณะ ท่ีเปนขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานเต็มเวลา และไมเปนผูท่ีอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ การลาไป

ปฏิบัติการวิจัยหรือสรางสรรค การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดานการวิจัยหรือสรางสรรค 

การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ การลาศึกษาตอหรือลาฝกอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 

            (3) ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดจํานวนทุน จํานวนเงินทุน หลักเกณฑ 

เง่ือนไขและวิธีการเพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนจากกองทุนและเอกสารท่ีใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินไดตาม

ความเหมาะสม 

            (4) การดําเนินการและวิธีการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

คําอธิบาย คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดกรอบของประเภททุน และอัตราคาใชจายในการสนับสนุนทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ในสวนของคณะวิทยาศาสตร ท่ีสอดคลอง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอ 4 โดยมีกรอบของทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีให

การสนับสนุน 4 ประเภท ไดแก ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ เชิงวิชาการ ในอัตราโครงการละไมเกิน 200,000 บาท 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
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สําหรับโครงการเดี่ยว และไมเกิน 600,000 บาท สําหรับชุดโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ในลักษณะของ 

Matching Fund วงเงินข้ึนอยูกับขอกําหนดของแหลงทุน แตไมเกินรอยละ 50 ของเงินทุนท่ีไดรับ ทุนอุดหนุน

การวิจัยฯ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ในอัตราโครงการละไมเกิน 100,000 บาท และทุนอุดหนุนการวิจัยฯ 

เพ่ือพัฒนางานวิจัยสถาบัน ในอัตราโครงการละไมเกิน 50,000 บาท ท้ังนี้ จํานวนทุน จํานวนเงินทุน หลักเกณฑ 

เง่ือนไขและวิธีการเพ่ือพิจารณาจัดสรรทุน รวมถึงเอกสารท่ีใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงิน คณะตองประกาศ

เพ่ือกําหนดเปนหลักเกณฑในแตละประเภททุนอีกครั้ง ซ่ึงอาจประกาศเปนหลักเกณฑแตละปงบประมาณ หรือ

ประกาศครั้งเดียว ข้ึนอยูดุลยพินิจของคณะ ท้ังนี้ หลักปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรจะใหประกาศหลักเกณฑ

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในแตละปงบประมาณ เพ่ือใหหลักเกณฑมีความทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยน

ไดตามนโยบายของผูบริหาร และใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีคณะไดจัดสรรเขากองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ในสวนของคณะดวย โดยการดําเนินงานตามประกาศนี้ใหคณะกรรมการเปนผู

ประกาศซ่ึงหมายถึงคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร นั่นคือการกําหนดประกาศหลักเกณฑ เง่ือนไข 

และวิธีการดําเนินงานตาง ๆ ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรนั่นเอง 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เก่ียวกับหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร แตละประเภท เปนการ

ประกาศเพ่ือกําหนดวัตถุประสงคของทุน คุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุน จํานวนทุน จํานวนเงินทุน หลักเกณฑ 

เง่ือนไขและวิธีการเพ่ือพิจารณาจัดสรรทุน รวมถึงเอกสารท่ีใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงิน ในแตละ

ประเภททุนท่ีคณะจัดสรร แตตองสอดคลองและเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา

คาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะ

วิทยาศาสตร ซ่ึงประกาศเหลานี้ คณะวิทยาศาสตรดําเนินการประกาศในแตละปงบประมาณตามนโยบายของ

ผูบริหาร และมีการปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑใหทันสมัยอยูเสมอ คูมือปฏิบัติงานเลมนี้จึงมีการปรับปรุง

รายละเอียดใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบันเชนกัน จึงขอยกประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เก่ียวกับหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มานําเสนอ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 4 ประเภท ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา

คาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะ



     คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
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วิทยาศาสตร ไดแก ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ เชิงวิชาการ ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ในลักษณะของ Matching Fund 

ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และทุนอุดหนุนการวิจัยฯ เพ่ือพัฒนางานวิจัยสถาบัน แต

เนื่องจากทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ในลักษณะของ Matching Fund เปนประเภททุนท่ีหลักเกณฑการจัดสรรทุน

เปนไปตามขอกําหนดของแหลงทุน จึงไมมีการประกาศรายละเอียดหลักเกณฑเพ่ิมเติม แตจะใชวิธีการ

พิจารณาใหการสนับสนุนเปนรายโครงการโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

และในสวนของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ เชิงวิชาการ ถือวาเปนประเภทของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ หลักท่ีคณะ

วิทยาศาสตรใหการสนับสนุนเพ่ือตอบสนองพันธกิจหลักดานการวิจัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยและคณะ จึงมีการแบงประเภททุนเชิงวิชาการใหมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแก

คณะ ออกเปนประเภทตาง ๆ อีก 3 ประเภท ไดแก  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และทุนอุดหนุน

การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนาสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย เม่ือรวมกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน และทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน แลวการใหทุนอุดหนุนการวิจัยของ

คณะวิทยาศาสตรจึงจําแนกออกเปน 5 ประเภท ซ่ึงแตละประเภทมีหลักเกณฑการจัดสรรทุนท่ีเหมือนกันและ

แตกตางกัน ดังนี้ 

 

ประเด็นการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีเหมือนกันของทุกประเภททุน มีดังนี้ 

คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

- หัวหนาโครงการตองเปนผูเสนอขอรับการสนับสนุน และตองมีสัดสวนรวมในการวิจัยไมนอย

กวาผูรวมวิจัย 

- หัวหนาโครงการตองเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเปน

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา ไมเปนผูท่ีอยูระหวางการลาไป

ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดานการวิจัยหรือสรางสรรค การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือ

เขียนตําราทางวิชาการ การลาศึกษาตอหรือลาฝกอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 

จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย (เฉพาะการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจายเงินทุนวิจัย) 

- การตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจายเงินทุนวิจัยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 โดยกําหนดคาใชจายในแตละหมวดดังนี้ 
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คาตอบแทน  ใหการสนับสนุนในวงเงินรวมไมเกินรอยละ 40 ของวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติ 

คาใชสอย  ใหระบุรายละเอียดของคาใชสอยสําหรับการดําเนินงานโครงการไวในขอเสนอ

โครงการ 

คาสาธารณูปโภค  ไมสนับสนุนคาใชจายในหมวดคาสาธารณูปโภคสําหรับโครงการวิจัยท่ี

ขอรับทุนนี้ 

คาวัสดุ  ใหระบุรายละเอียดของคาวัสดุสําหรับการดําเนินงานโครงการไวในขอเสนอโครงการ 

คาครุภัณฑ  ใหการสนับสนุนในวงเงินรวมไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติ 

โดยขอใหชี้ แจงเหตุผลความจําเปน และการใหการสนับสนุนอยู ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเปนผูพิจารณา โดยกรรมสิทธิ์ของครุภัณฑนั้น ๆ จะ

ตกเปนกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเม่ือสิ้นสุดโครงการ และหามมิใหนํารายจายคาครุภัณฑ ไปใช

จายในคาใชจายประเภทอ่ืน ๆ 

ระยะเวลาโครงการ 

- ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยไมเกิน 1 ป หรือในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง ตองเสนอ

โครงการเพ่ือขอรับทุนปตอป โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปแรกจะไมผูกพันกับการใหทุน

ในปตอ ๆ ไป 

การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

- คณะวิทยาศาสตรจะแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 2 ทาน ให

เปนผูพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยแตละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑท่ีคณะฯ 

กําหนด ท้ังนี้ กําหนดคาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ใน

อัตรา 150 บาท ตอคน ตอโครงการ โดยเบิกจายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

- เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยในเดือนท่ี 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงรายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือน จํานวน 2 ชุด พรอมรายงานสรุปคาใชจายของเงินงวดกอน 

และหลักฐานการเบิกจายเงิน เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย 

- เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 1 ป นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการ

วิจัย หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 4 ชุด 

บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 2 ชุด แผนซีดีบันทึกขอมูลรายงานการวิจัย 
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จํานวน 1 แผน บทความสังเคราะหงานวิจัย จํานวน 1 ชุด รายงานสรุปการใชจายเงิน 

พรอมหลักฐานการเบิกจายเงินรอบ 6 เดือนหลัง จํานวน 1 ชุด เพ่ือรับการตรวจสอบจาก

มหาวิทยาลัย  

- หลังจากสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแลว ใหหัวหนาโครงการหรือผูไดรับทุน กําหนด

สัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายในคณะฯ อยางนอย 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 2 ทาน ท่ีคณะฯ แตงตั้งเขารวม

ฟงสัมมนาและพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และกําหนดคาตอบแทนสําหรับ

อนุกรรมการ และเลขานุการ ในอัตรา 300 บาท ตอคน ตอครั้ง โดยเบิกจายจากเงินกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร  

- เม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ดําเนินการครบถวนตามเง่ือนไขและรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรแลว จึงถือวาสิ้นสุด

โครงการ ท้ังนี้  หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 

กําหนดเวลารับขอเสนอโครงการและทําสัญญา 

- คณะวิทยาศาสตรกําหนดเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน  5  รอบ ดังนี้ 

กําหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 

เปดรับขอเสนอโครงการวิจัย 1 ก.ย. – 

30 ก.ย. 62 

1 พ.ย. – 

30 พ.ย. 62 

1 ม.ค. – 

31 ม.ค. 63 

1 มี.ค. – 

31 มี.ค. 63 

1 พ.ค. – 

31 พ.ค. 63 

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 1-31 ต.ค. 62 1-31 ธ.ค. 62 1-29 ก.พ. 63 1-30 เม.ย. 63 1-30 มิ.ย. 63 

ทําสัญญาเร่ิมดําเนินงานโครงการวิจัย 1-30 พ.ย. 62 1-31 ม.ค. 63 1-31 มี.ค. 63 1-31 พ.ค. 63 1-31 ก.ค. 63 

 

- ยกเวนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรกําหนดเปดรับ

ขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน  2  รอบ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปดภาคการศึกษา ดังนี้ 

กําหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 

เปดรับขอเสนอโครงการวิจัย 1 ก.ย. – 30 ก.ย. 62 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 63 

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 1-31 ต.ค. 62 1-31 พ.ค. 63 

ทําสัญญาเร่ิมดําเนินงานโครงการวิจัย 1-30 พ.ย. 62 1-30 มิ.ย. 63 
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ประเด็นการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีแตกตางกันของแตละประเภททุน มีดังนี้ 

(1) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือ

ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และขอตําแหนง

ทางวิชาการได 

- เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรเพ่ือใหสามารถแขงขันท้ังใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

- ขอเสนอโครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด 

และผลงานวิจัยท่ีไดตองสามารถตีพิมพเผยแพรไดในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับ 

คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- หัวหนาโครงการตองไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร หรือทุน matching fund ท่ีไดรับการสนับสนุนจากคณะ

วิทยาศาสตรกับหนวยงานอ่ืน ท่ีมีวงเงินสนับสนุนตั้งแต 100,000 บาท ข้ึนไป ในฐานะ

หัวหนาโครงการวิจัยทุกประเภททุน ยกเวนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือ

พัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย และในกรณีท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ

วิทยาศาสตรประเภทใดก็ตามขางตน การเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยใหมจะตองมีระยะเวลา

ไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยเรื่องกอนหนา ท้ังนี้ ผูรวมวิจัยท่ี

เปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรอาจอยูระหวางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ

วิทยาศาสตรได 
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จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 

- คณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพใน

วารสารวิชาการจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 20 ทุน  วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 180,000 บาทตอป  

- การจายเงินทุนจากกองทุนแกหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน แบงจายเปน 3 งวด 

ประกอบดวย 

งวดท่ี 1  จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลว โดย

คาใชจายประกอบดวย  

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี ้

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 1 ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 6 เดือน 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 1 ไมเกิน 1 ใน 6 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ จายตามความจําเปนและเหมาะสม แตไมเกิน 70% ของ

วงเงินหมวด   คาใชสอย  หมวดคาวัสดุ และหมวดคาครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังนี้  คา

ครุภัณฑไมเกิน 20% วงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัต ิ

งวดท่ี 2  จายเม่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเห็นชอบรายงานความกาวหนา

การดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือนแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี ้

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 2 ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 2 ไมเกิน 1 ใน 12 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ จายตามวงเงินหมวดคาใชสอยและหมวดคาวัสดุท่ีไดรับอนุมัติสวนท่ีเหลือ 

หลังจากหักคาใชสอย คาวัสดุ ในงวดท่ี 1 แลว  

งวดท่ี 3  จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผู ไดรับทุน ดําเนินงานครบถวนตามวิธีการ

ประเมินผลและตรวจรับผลสําเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 
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คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 3 ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 3 ไมเกิน 1 ใน 12 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

และจะไดรับคาตอบแทนในสวนท่ีเหลือตามกรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1  สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล ISI Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) หรือ Scopus 

ไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือไมเกินเดือนละ 4,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ ไมเกิน 2 ใน 3 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ

ท้ังหมด 

กรณีท่ี 2  สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือตาม

วงเงินทุนสนับสนุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือไมเกินเดือนละ 3,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ ไมเกิน 1 ใน 2 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ

ท้ังหมด 

กรณีท่ี 3  สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI  (กลุม 1) หรือ TCI (กลุม 2) หรือ proceedings (เรื่อง

เต็ม) สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือ

ตามวงเงินทุนสนับสนุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้  
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ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือไมเกินเดือนละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ ไมเกิน 1 ใน 6 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ

ท้ังหมด 

การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ใหผูทรงคุณวุฒิ เปนผู พิจารณาตามรายละเอียด

หลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด เชน ความถูกตองและครบถวนของขอเสนอโครงการ ความ

เปนไปไดของโครงการท่ีจะสามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับตาง ๆ 

และในกรณีท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนี้มากอนแลว จะนําผลของการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยเรื่องกอนหนามารวมพิจารณาการสนับสนุนดวย เปนตน 

การติดตามและประเมินผลโครงการ (เพ่ิมเติม) 

- เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 1 ป นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการ

วิจัย หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงหลักฐานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 

1 ชดุ 

เง่ือนไขของการตีพิมพผลงานวิจัยสําหรับใชขอส้ินสุดโครงการ 

- วันท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน สงผลงานวิจัยใหกับวารสาร หรือผูจัดประชุมวิชาการ 

หรือผูรับผลงานอ่ืน ๆ จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ีเริ่มตนโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุน

การวิจัยไมนอยกวา 6 เดือน 

- เปนผลงานท่ีมีชื่อหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนปรากฏอยูในผลงาน และท่ีอยูของหัวหนา

โครงการ หรือผูไดรับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน

อยางนอย 

- หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองมีการระบุ Acknowledgement แหลงทุนไวในผลงาน 

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

number...” หรือ “...ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สัญญาเลขท่ี...” 

- วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนเลือกตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยตองเปนวารสารท่ีมีกระบวนการ peer-review 
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- วารสารวิชาการระดับนานาชาติตองเปนวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI Web of 

Science (SCIE,  SSCI  และ   AHCI), Scopus หรือฐานข อ มูล อ่ืน  ๆ  ตามประกาศ

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ของ 

ก.พ.อ. ฉบับปจจุบัน เทานั้น 

- วารสารวิชาการระดับชาติตองเปนวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ TCI กลุม 

2 ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ท่ีประกาศรับรองเปนปจจุบัน เทานั้น 

- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตองเปนไปตามนิยามการเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ของ สกอ. 

- ไมเปนวารสารหรือสํานักพิมพท่ีปรากฏใน Beall's List โดยผูไดรับทุนตองพิมพรายชื่อ

วารสารและสํานักพิมพท่ีอยูใน Beall's List ณ วันท่ีสงผลงานเพ่ือตีพิมพ (Submitted) มา

ใหคณะฯ เก็บไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ หากวารสารหรือสํานักพิมพปรากฏอยูใน Beall's List 

หลังจาก Submitted คณะฯ จะพิจารณาใหใชผลงานดังกลาวปดโครงการได แตไมไดรับ

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ แตถาวารสารหรือสํานักพิมพปรากฏอยูใน Beall's List ณ วันท่ี 

Submitted จะไมพิจารณาใหใชผลงานนั้นปดโครงการ 

 

(2) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย

สําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการสนับสนุนเบื้องตนในการเริ่มตนทํางานวิจัยของอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

- เพ่ือใหอาจารยไดมีโอกาสฝกทักษะและสรางสมประสบการณการทํางานวิจัยจนสามารถ

ทํางานวิจัยในระดับสูงข้ึนได 

- เพ่ือใหอาจารยมีผลงานวิจัยเบื้องตน นําไปสูการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน ๆ 

ได 

โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

- ขอเสนอโครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด 

ผลงานวิจัยท่ีไดตองสามารถเผยแพรได  และไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเพ่ือสําเร็จ

การศึกษาในระดับใด ๆ ของผูขอรับทุน 
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คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- หัวหนาโครงการตองไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ท่ีมีวงเงินสนับสนุนตั้งแต 100,000 บาท ข้ึนไป ในฐานะ

หัวหนาโครงการวิจัยทุกประเภททุน  ยกเวนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือ

พัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย และในกรณีท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ

วิทยาศาสตรประเภทใดก็ตามขางตน การเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยใหมจะตองมีระยะเวลา

ไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยเรื่องกอนหนา ท้ังนี้ ผูรวมวิจัยท่ี

เปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรอาจอยูระหวางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ

วิทยาศาสตรได 

จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 

- คณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 20 ทุน วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 150,000 บาทตอป 

- การจายเงินทุนจากกองทุนแกหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน แบงจายเปน 3 งวด 

ประกอบดวย 

งวดท่ี 1 จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลว โดย

คาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 1 ไมเกินเดือนละ 5,000 บาท จํานวนไมเกิน 6 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 1 ไมเกิน 1 ใน 2 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ จายตามความจําเปนและเหมาะสม แตไมเกิน 70% ของ

วงเงินหมวด   คาใชสอย  หมวดคาวัสดุ และหมวดคาครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังนี้  คา

ครุภัณฑไมเกิน 20% วงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติ 

งวดท่ี 2 จายเม่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเห็นชอบรายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือนแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

58 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 2 ไมเกินเดือนละ 5,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 2 ไมเกิน 1 ใน 4 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ จายตามวงเงินหมวดคาใชสอยและหมวดคาวัสดุท่ีไดรับอนุมัติสวนท่ีเหลือ 

หลังจากหักคาใชสอย คาวัสดุ ในงวดท่ี 1 แลว  

งวดท่ี 3 จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผู ไดรับทุน ดําเนินงานครบถวนตามวิธีการ

ประเมินผลและตรวจรับผลสําเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 3 ไมเกินเดือนละ 5,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 3 ไมเกิน 1 ใน 4 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ใหผูทรงคุณวุฒิ เปนผูพิจารณาตามรายละเอียด

หลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด เชน ความถูกตองและครบถวนของขอเสนอโครงการ ความ

เปนไปไดของโครงการ ลักษณะการเผยแพรผลงานวิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ การ

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนอยูแลว และการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอ

ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน เปนตน 

การติดตามและประเมินผลโครงการ (เพ่ิมเติม) 

- เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 1 ป นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการ

วิจัย หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 1 ชุด 

เง่ือนไขของการตีพิมพผลงานวิจัยสําหรับใชขอส้ินสุดโครงการ 

- วันท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน สงผลงานวิจัยใหกับวารสาร หรือผูจัดประชุมวิชาการ 

หรือผูรับผลงานอ่ืน ๆ จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ีเริ่มตนโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุน

การวิจัยไมนอยกวา 6 เดือน 
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- เปนผลงานท่ีมีชื่อหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนปรากฏอยูในผลงาน และท่ีอยูของหัวหนา

โครงการ หรือผูไดรับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน

อยางนอย 

- หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองมีการระบุ Acknowledgement แหลงทุนไวในผลงาน 

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

number...” หรือ “...ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สัญญาเลขท่ี...” 

- วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนเลือกตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยตองเปนวารสารท่ีมีกระบวนการ peer-review 

- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตองเปนไปตามนิยาม

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ ของ สกอ. 

- กรณีท่ีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองไมเปนวารสารหรือสํานักพิมพท่ีปรากฏใน 

Beall's List โดยผูไดรับทุนตองพิมพรายชื่อวารสารและสํานักพิมพท่ีอยูใน Beall's List ณ 

วันท่ีสงผลงานเพ่ือตีพิมพ (Submitted) มาใหคณะฯ เก็บไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ หากวารสาร

หรือสํานักพิมพปรากฏอยูใน Beall's List หลังจาก Submitted คณะฯ จะพิจารณาใหใช

ผลงานดังกลาวปดโครงการได แตไมไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือ แตถาวารสารหรือ

สํานักพิมพปรากฏอยูใน Beall's List ณ วันท่ี Submitted จะไมพิจารณาใหใชผลงานนั้น

ปดโครงการ 

 

(3) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือ

สรางนวัตกรรมหรือพัฒนาสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือการพัฒนางานวิจัยสู

ผลิตภัณฑเชิงพาณิชยมากข้ึน 

- เพ่ือใหเกิดการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศท่ีสามารถจับ

ตองได  

- เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรเพ่ือใหสามารถแขงขันท้ังใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

- ขอเสนอโครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด 

ผลงานวิจัยท่ีไดตองเปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีสามารถเผยแพร และนําไปจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได  และไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเพ่ือสําเร็จการศึกษา

ในระดับใด ๆ ของผูขอรับทุน 

คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- หัวหนาโครงการตองไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือ

พัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจากคณะวิทยาศาสตรในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย 

และในกรณีท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู

ผลิตภัณฑเชิงพาณิชยตามขางตน การเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยใหมจะตองมีระยะเวลาไม

นอยกวา 12 เดือน นับจากวันเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยเรื่องกอนหนา ท้ังนี้ ผูรวมวิจัยท่ี

เปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรอาจอยูระหวางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสราง

นวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจากคณะวิทยาศาสตรได 

จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 

- คณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนาสู

ผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 5 ทุน วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 150,000 บาทตอป 

- การจายเงินทุนจากกองทุนแกหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน แบงจายเปน 3 งวด 

ประกอบดวย 

งวดท่ี 1  จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลว โดย

คาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 1 ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 6 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 1 ไมเกิน 1 ใน 5 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ จายตามความจําเปนและเหมาะสม แตไมเกิน 70% ของ

วงเงินหมวด คาใชสอย หมวดคาวัสดุ และหมวดคาครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังนี้ คาครุภัณฑ

ไมเกิน 20% วงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติ 
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งวดท่ี 2  จายเม่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเห็นชอบรายงานความกาวหนา

การดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือนแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 2 ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 2 ไมเกิน 1 ใน 10 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ จายตามวงเงินหมวดคาใชสอยและหมวดคาวัสดุท่ีไดรับอนุมัติสวนท่ีเหลือ 

หลังจากหักคาใชสอย คาวัสดุ ในงวดท่ี 1 แลว  

งวดท่ี 3  จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผู ไดรับทุน ดําเนินงานครบถวนตามวิธีการ

ประเมินผลและตรวจรับผลสําเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี ้

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 3 ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 3 ไมเกิน 1 ใน 10 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ  

กรณีท่ี 1  นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีเกิดจากโครงการวิจัยสามารถจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และจัดแสดงในงาน

นิทรรศการหรือการประชุมวิชาการ จะไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือตามวงเงินทุน

สนับสนุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือไมเกินเดือนละ 3,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน  

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ ไมเกิน 3 ใน 5 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ

ท้ังหมด 

กรณีท่ี 2  โครงการวิจัยไมสามารถสรางนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชย จะ

ไมไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือ 
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การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ใหผูทรงคุณวุฒิ เปนผูพิจารณาตามรายละเอียด

หลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด โดยมีประเด็นการพิจารณาท่ีสําคัญคือ ผลงานวิจัยท่ีเกิดจาก

โครงการคาดวาจะไดนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ซ่ึงประกอบดวยมิติทางดาน  1) 

ความใหม 2) ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ และ 3) การใชความรูและความคิดสรางสรรค และ

ประเด็นในการพิจารณาอ่ืน ๆ เชน ความถูกตองและครบถวนของขอเสนอโครงการ ความ

เปนไปไดของโครงการ โอกาสในการเกิดนวัตกรรม ลักษณะการเผยแพรผลงานหรือการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ การไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

แหลงทุนอ่ืนอยูแลว และการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

แหลงทุนอ่ืน เปนตน 

การติดตามและประเมินผลโครงการ (เพ่ิมเติม) 

- เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 1 ป นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการ

วิจัย หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองสงหลักฐานการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการจัด

แสดงนวัตกรรมระดับชาติหรือนานาชาติหรืองานประชุมวิชาการท่ีมีการจัดแสดงนวัตกรรม 

จํานวน 1 ชุด 

เง่ือนไขของการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑสําหรับใชขอส้ินสุดโครงการ 

- การพิจารณาผลงานวิจัยท่ีเกิดจากโครงการวาเปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

หรือไม ใหคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรใชประเด็นการพิจารณาเดียวกับ

การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยมิติทางดาน 1) ความใหม 2) ประโยชน

ในเชิงเศรษฐกิจ และ 3) การใชความรูและความคิดสรางสรรค และใหคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรถือเปนท่ีสิ้นสุด 

- วันท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และจัดแสดงผล

งาน จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ีเริ่มตนโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไมนอย

กวา 6 เดือน 

- เปนผลงานท่ีมีชื่อหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนปรากฏอยูในผลงาน และท่ีอยูของหัวหนา

โครงการ หรือผูไดรับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน

อยางนอย 

- ผูรับสิทธิ์ในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตองเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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- หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองมีการระบุ Acknowledgement แหลงทุนไวในผลงาน 

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

number...” หรือ “...ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สัญญาเลขท่ี...” 

- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตองเปนไปตามนิยาม

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ ของ สกอ. 

 

(4) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรใหมีศักยภาพในการ

สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

- เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 

- เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเขาถึงนักศึกษาในยุคปจจุบัน 

โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

- ขอเสนอโครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด 

และเปนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- หัวหนาโครงการตองไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ใน

ฐานะหัวหนาโครงการวิจัย  และในกรณีท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนตามขางตน การเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยใหมจะตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 12 

เดือน นับจากวันเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยเรื่องกอนหนา ท้ังนี้ ผูรวมวิจัยท่ีเปนบุคลากร

ของคณะวิทยาศาสตรอาจอยูระหวางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนได 
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จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 

- คณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจาก

กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไมเกิน 8  

ทุน วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 50,000 บาทตอป 

- การจายเงินทุนจากกองทุนแกหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน แบงจายเปน 3 งวด 

ประกอบดวย 

งวดท่ี 1  จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลว โดย

คาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน จายใหไมเกินรอยละ 40 ของคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ จายตามความจําเปนและเหมาะสม แตไมเกิน 70% ของ

วงเงินหมวด   คาใชสอย  หมวดคาวัสดุ และหมวดคาครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังนี้  คา

ครุภัณฑไมเกิน 20% วงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติ 

งวดท่ี 2  จายเม่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเห็นชอบรายงานความกาวหนา

การดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือนแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน จายใหไมเกินรอยละ 30 ของคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ จายตามวงเงินหมวดคาใชสอยและหมวดคาวัสดุท่ีไดรับอนุมัติสวนท่ีเหลือ 

หลังจากหักคาใชสอย คาวัสดุ ในงวดท่ี 1 แลว 

งวดท่ี 3  จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผู ไดรับทุน ดําเนินงานครบถวนตามวิธีการ

ประเมินผลและตรวจรับผลสําเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน จายตามวงเงินหมวดคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติสวนท่ีเหลือ หลังจากหัก

คาตอบแทนในงวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 แลว 

การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ใหผูทรงคุณวุฒิ เปนผูพิจารณาตามรายละเอียด

หลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด เชน ความถูกตองและครบถวนของขอเสนอโครงการ ความ

เปนไปไดของโครงการ ลักษณะการเผยแพรผลงานวิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปน

โครงการวิจัยท่ีมีลักษณะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และมีการประเมินผล

ประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใหทุนวิจัย เปนตน 
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(5) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันของคณะวิทยาศาสตร 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีการคิดวิเคราะหหรือสังเคราะหอยางสรางสรรค 

- เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานเพ่ือใชในการขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนและมี

ความกาวหนาตามสายงาน 

โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

- ขอเสนอโครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด 

และเปนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน 

คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- หัวหนาโครงการตองไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยทุกประเภททุน ยกเวน

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย และ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และในกรณีท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากคณะวิทยาศาสตรประเภทใดก็ตามขางตน การเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยใหมจะตองมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยเรื่องกอนหนา ท้ังนี้ ผู

รวมวิจัยท่ีเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรอาจอยูระหวางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

คณะวิทยาศาสตรได 

จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 

- คณะวิทยาศาสตร ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จํานวนไม

เกิน 10 ทุน วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไมเกิน 30,000 บาทตอป 

- การจายเงินทุนจากกองทุนแกหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน แบงจายเปน 3 งวด 

ประกอบดวย 
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งวดท่ี 1  จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลว โดย

คาใชจายประกอบดวย  

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 1 ไมเกินเดือนละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 6 เดือน  

ในกรณี ท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง  30,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 1 ไมเกิน 1 ใน 2 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ จายตามความจําเปนและเหมาะสม แตไมเกิน 70% ของ

วงเงินหมวด   คาใชสอย  หมวดคาวัสดุ และหมวดคาครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังนี้  คา

ครุภัณฑไมเกิน 20% วงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติ 

งวดท่ี 2  จายเม่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเห็นชอบรายงานความกาวหนา

การดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือนแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 2 ไมเกินเดือนละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

ในกรณี ท่ีไดรับอนุ มัติวงเงินทุนสนับสนุนไม ถึง 30,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 2 ไมเกิน 1 ใน 4 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

คาใชสอย คาวัสดุ จายตามวงเงินหมวดคาใชสอยและหมวดคาวัสดุท่ีไดรับอนุมัติสวนท่ีเหลือ 

หลังจากหักคาใชสอย คาวัสดุ ในงวดท่ี 1 แลว  

งวดท่ี 3  จายเม่ือหัวหนาโครงการ หรือผู ไดรับทุน ดําเนินงานครบถวนตามวิธีการ

ประเมินผลและตรวจรับผลสําเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแลว โดยคาใชจายประกอบดวย 

คาตอบแทน ซ่ึงจะไดรับตามวงเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท กําหนดใหจายคาตอบแทน

งวดท่ี 3 ไมเกินเดือนละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน  

ในกรณี ท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง  30,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนงวดท่ี 3 ไมเกิน 1 ใน 4 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 
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การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (เพ่ิมเติม) 

- การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ใหผูทรงคุณวุฒิ เปนผูพิจารณาตามรายละเอียด

หลักเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด เชน ความถูกตองและครบถวนของขอเสนอโครงการ ความ

เปนไปไดของโครงการ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานท่ีคาดวา

จะเพ่ิมข้ึนหรือแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซ่ึงเปนผลจากการวิจัย และ

การถายทอดความรูหรือผลการวิจัยสูบุคลากรภายในคณะวิทยาสาสตรหรือผูท่ีเก่ียวของ 

เปนตน 

 

จากรายละเอียดท่ีไดนําเสนอความเหมือนและแตกตางของการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แตละประเภททุนไปแลวนั้น เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึน จึงขอนํารายละเอียดประเด็นท่ีสําคัญของแตละ

ประเภททุนมานําเสนอในรปูแบบของตารางเปรียบเทียบ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

68 

ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทตาง ๆ * 

หลักเกณฑ 
ประเภททุน 

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ สําหรับอาจารยหลัง ป.เอก เพ่ือสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนางาน 

วัตถุประสงค - สนับสนุนใหบุคลากรผลิต

ผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ 

- เพ่ิมขีดความสามารถดาน

การวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 

- สนับสนุนการเริ่มตนทํางาน

วิจัยของอาจารยรุนใหม 

- ฝกทักษะและประสบการณ

การทํางานวิจัยของอาจารย 

- อาจารยมีผลงานวิจัย

เบ้ืองตน นําไปสูการขอทุน

วิจัยจากแหลงทุนอ่ืน 

- สนับสนุนใหบุคลากรสราง

นวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัย

สูผลิตภณัฑเชิงพาณิชย 

- ประยุกตใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 

- เพ่ิมขีดความสามารถดาน

การวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 

- สนับสนุนการวิจยัเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน ใหมี

ศักยภาพในการสงเสริมการ

เรียนรู และพัฒนาทักษะของ

นักศึกษา 

- สรางความตระหนักของการ

พัฒนาการเรียนการสอนดาน

วิทยาศาสตร 

- สงเสริมใหมีการจดัการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมและ

เขาถึงนักศึกษาในยุคปจจุบัน 

- สนับสนุนการวิจยัเพ่ือพัฒนา

งานหรืองานวิจัยสถาบัน 

- พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใหมีการคดิวิเคราะห

หรือสังเคราะหอยางสรางสรรค 

- สงเสริมใหบุคลากรผลิต

ผลงานเพ่ือใชในการขอ

กําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนและ

มีความกาวหนาตามสายงาน 

ลักษณะโครงการ โครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการสนับสนุนตองผานความเห็นชอบจากภาควิชา 

 ผลงานวิจัยท่ีไดตองสามารถ

ตีพิมพเผยแพรได 

สามารถเผยแพรผลงานวิจัยได 

และไมเปนสวนหน่ึงของ

วิทยานิพนธ 

ผลงานวิจัยท่ีไดตองเปน

นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิง

พาณิชยท่ีสามารถเผยแพร และ

นําไปจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาได 

เปนโครงการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

เปนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา

งานหรืองานวิจัยสถาบัน 
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หลักเกณฑ 
ประเภททุน 

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ สําหรับอาจารยหลัง ป.เอก เพ่ือสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนางาน 

คุณสมบัติของผูรับทุน หัวหนาโครงการตองบุคลากรของคณะฯ  ไมอยูระหวางการลา และตองเปนผูยื่นขอรับรับการสนับสนุน โดยตองมสีัดสวนรวมไมนอยกวาผูรวมวิจยั 

 - - สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกมาไมเกิน 5 ป 

- หัวหนาโครงการสามารถ

ขอรับทุนน้ีไดไมเกิน 3 ครั้ง 

- - - 

จํานวนและวงเงินทุน จํานวนไมเกิน  20  ทุน  

โครงการละไมเกิน  180,000 

บาทตอป 

จํานวนไมเกิน  20  ทุน  

โครงการละไมเกิน  150,000 

บาทตอป 

จํานวนไมเกิน  5  ทุน  

โครงการละไมเกิน  150,000 

บาทตอป 

จํานวนไมเกิน  8  ทุน  

โครงการละไมเกิน  50,000 

บาทตอป 

จํานวนไมเกิน  10  ทุน  

โครงการละไมเกิน  30,000 

บาทตอป 

ระยะเวลาโครงการ ไมเกิน 1 ป (ในกรณีท่ีเคยไดรับทุนประเภทน้ี การเริม่สญัญาโครงการใหม ตองมีระยะเวลาหางจากโครงการกอนหนาไมนอยกวา 1 ป) 

รายละเอียดงบประมาณ คาตอบแทน ไมเกิน 40% และคาครุภณัฑ ไมเกิน 20% ของงบประมาณท้ังโครงการ ท้ังน้ี ไมสามารถถัวจายงบประมาณ 

หมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑกับงบประมาณหมวดอ่ืนได โดยใหแบงจายงบประมาณเปน 3 งวด ดังน้ี 

งวดท่ี 1 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

2,000 บาท (6 เดือน) 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คา

ครุภณัฑ ไมเกิน 70% ของ

งบประมาณกลุมน้ี 

งวดท่ี 2 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

2,000 บาท (3 เดือน) 

งวดท่ี 1 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

5,000 บาท (6 เดือน) 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คา

ครุภณัฑ ไมเกิน 70% ของ

งบประมาณกลุมน้ี 

งวดท่ี 2 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

5,000 บาท (3 เดือน) 

งวดท่ี 1 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

2,000 บาท (6 เดือน) 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คา

ครุภณัฑ ไมเกิน 70% ของ

งบประมาณกลุมน้ี 

งวดท่ี 2 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

2,000 บาท (3 เดือน) 

งวดท่ี 1 

- คาตอบแทนไมเกินรอยละ 

40 ของคาตอบแทนท้ังหมด 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คา

ครุภณัฑ ไมเกิน 70% ของ

งบประมาณกลุมน้ี 

งวดท่ี 2 

- คาตอบแทนไมเกินรอยละ 

30 ของคาตอบแทนท้ังหมด 

งวดท่ี 1 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

1,000 บาท (6 เดือน) 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คา

ครุภณัฑ ไมเกิน 70% ของ

งบประมาณกลุมน้ี 

งวดท่ี 2 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

1,000 บาท (3 เดือน) 
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หลักเกณฑ 
ประเภททุน 

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ สําหรับอาจารยหลัง ป.เอก เพ่ือสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนางาน 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คาครุภณัฑ 

สวนท่ีเหลือจากงวดท่ี 1 

งวดท่ี 3 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

2,000 บาท (3 เดือน) 

- คาตอบแทนเพ่ิมพิเศษ

ตามแตกรณ ีข้ึนอยูกับระดับ

ของผลงานวิจัยตีพิมพ สูงสุด

ไมเกิน 4,000 บาท (12 เดือน) 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คาครุภณัฑ 

สวนท่ีเหลือจากงวดท่ี 1 

งวดท่ี 3 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

5,000 บาท (3 เดือน) 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คาครุภณัฑ 

สวนท่ีเหลือจากงวดท่ี 1 

งวดท่ี 3 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

2,000 บาท (3 เดือน) 

- คาตอบแทนเพ่ิมพิเศษตามแต

กรณี ข้ึนอยูกับระดับของการ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

หรือเผยแพรนวัตกรรม สูงสุด

ไมเกิน 3,000 บาท (12 เดือน) 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คาครุภณัฑ 

สวนท่ีเหลือจากงวดท่ี 1 

งวดท่ี 3 

- คาตอบแทนสวนท่ีเหลือจาก

งวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 

- คาใชสอย+คาวัสดุ+คาครุภณัฑ 

สวนท่ีเหลือจากงวดท่ี 1 

งวดท่ี 3 

- คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 

1,000 บาท (3 เดือน) 

การพิจารณาใหทุน ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย จาํนวน 2 ทาน 

ตามหลักเกณฑท่ีคณะฯ 

กําหนด โดยมุงเนนท่ี

ผลงานวิจัยสามารถการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารวิชาการใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาตไิด 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย จาํนวน 2 ทาน 

ตามหลักเกณฑท่ีคณะฯ 

กําหนด 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย จาํนวน 2 ทาน 

ตามหลักเกณฑท่ีคณะฯ 

กําหนด โดยมุงเนนท่ี

ผลงานวิจัยคาดวาจะได

นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิง

พาณิชย ซึ่งประกอบดวยมิติ

ทางดาน 1) ความใหม          

2) ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ 

และ 3) การใชความรูและ

ความคิดสรางสรรค 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย จาํนวน 2 ทาน 

ตามหลักเกณฑท่ีคณะฯ 

กําหนด 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย จาํนวน 2 ทาน 

ตามหลักเกณฑท่ีคณะฯ 

กําหนด 
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หลักเกณฑ 
ประเภททุน 

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ สําหรับอาจารยหลัง ป.เอก เพ่ือสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนางาน 

การติดตามและประเมินผล รายงานความกาวหนา 1 คร้ัง (เมื่อครบระยะเวลาดําเนินงาน 6 เดือน ตามสัญญา) 

- รายงานความกาวหนารอบ 6 เดือน 2 ชุด 

- รายงานสรุปการเงิน และหลักฐานการใชจายเงิน 1 ชุด 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  (เมื่อครบระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน ตามสัญญา) 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 4 ชุด 

- บทคัดยอไทย-อังกฤษ 2 ชุด 

- บทสังเคราะหงานวิจัย 1 ชุด 

- รายงานสรุปการเงิน และหลักฐานการใชจายเงิน 1 ชุด 

- ซีดีบันทึกขอมูล 1 แผน 

- สัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายในคณะฯ 1 ครั้ง 

(คณะฯ แตงตั้งผูทรงคณุวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและเขารวมซักถามปญหาในการสัมมนา 2 ทาน) 

- หลักฐานการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย 1 ชุด 

 

- หลักฐานการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย 1 ชุด (ไมบังคับวา

ตองตีพิมพ เปนการนําเสนอใน

การประชุมวิชาการก็ได)  

- หลักฐานการยื่นจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือการ

จัดแสดงผลงาน 1 ชุด 

- - 

เง่ือนไขเพ่ิมเติมสําหรับการ

ตีพิมพ  เผยแพรนําเสนอ 

จดทะเบียน หรือจัดแสดง

ผลงานวิจัย 

- การสงผลงานตีพิมพเผยแพร

จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ี

เริ่มตนโครงการตามสัญญาไม

นอยกวา 6 เดือน ดูจากวันท่ี

สงผลงาน (submitted) 

 

- การสงผลงานตีพิมพเผยแพร

จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ี

เริ่มตนโครงการตามสัญญาไม

นอยกวา 6 เดือน ดูจากวันท่ี

สงผลงาน (submitted) 

 

- ผลงานวิจัยเปนนวัตกรรม

หรือผลิตภณัฑเชิงพาณิชย

หรือไม พิจารณามิติทางดาน 

1) ความใหม 2) ประโยชนใน

เชิงเศรษฐกิจ และ 3) การใช

ความรูและความคิดสรางสรรค 

ไมบังคับตีพิมพเผยแพร

ผลงาน 

ไมบังคับตีพิมพเผยแพร

ผลงาน 
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หลักเกณฑ 
ประเภททุน 

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ สําหรับอาจารยหลัง ป.เอก เพ่ือสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนางาน 

- มีการ acknowledgement 

แหลงทุน และระบุเลขท่ี

สัญญาในผลงาน 

- มีช่ือหัวหนาโครงการปรากฏ

อยูในผลงาน และ Affiliation 

ปรากฏช่ือคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร เปน

อยางนอย 

- วารสารหรือ proceedings 

ตองมี peer-review 

- ฐานขอมูลระดบันานาชาติใช

ตามเกณฑ ก.พ.อ. ฉบับ

ปจจุบัน 

- ฐานขอมูลระดบัชาติใชตาม

เกณฑ TCI (เฉพาะกลุม 1 

และ กลุม 2) 

- proceedings ตองเปนไป

ตามนิยามของ สกอ.  

- วารสารหรือสํานักพิมพท่ี

ปรากฏใน Beall's List ณ 

วันท่ี submitted 

- มีการ acknowledgement 

แหลงทุน และระบุเลขท่ี

สัญญาในผลงาน 

- มีช่ือหัวหนาโครงการปรากฏ

อยูในผลงาน และ Affiliation 

ปรากฏช่ือคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร เปน

อยางนอย 

- วารสารหรือ proceedings 

ตองมี peer-review 

- การประชุมวิชาการตอง

เปนไปตามนิยามของ สกอ.  

- วารสารหรือสํานักพิมพท่ี

ปรากฏใน Beall's List ณ 

วันท่ี submitted 

- วันท่ียื่นจดทะเบียน หรือจดั

แสดงผลงานจะตองเกิดข้ึน

หลังจากวันท่ีเริม่ตนโครงการ

ตามสัญญาไมนอยกวา 6 เดือน 

- มีการ acknowledgement 

แหลงทุน และระบุเลขท่ี

สัญญาในผลงาน 

-  มหาวิทยาลัยศลิปากรเปน

ผูรับสิทธ์ิในการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

- มีช่ือหัวหนาโครงการปรากฏ

อยูในผลงาน และ Affiliation 

ปรากฏช่ือคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร เปน

อยางนอย 

- การประชุมวิชาการตอง

เปนไปตามนิยามของ สกอ.  
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หลักเกณฑ 
ประเภททุน 

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ สําหรับอาจารยหลัง ป.เอก เพ่ือสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนางาน 

กําหนดเวลารับสมัคร รับสมคัร 5 รอบ 

(เดือน ก.ย., พ.ย., ม.ค. ม.ีค. และ พ.ค.) 

รับสมคัร 2 รอบ (เดือน ก.ย.

และ มี.ค.-เม.ย.) 

รับสมคัร 5 รอบ (เดือน ก.ย., 

พ.ย., ม.ค. มี.ค. และ พ.ค.) 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ไมอยูระหวางการไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 

ทุนผลิตผลงานวิจยัตีพิมพ 

หรือ ทุนหลัง ป.เอก หรือ   

ทุน matching fund      

จากคณะฯ ทุกกองทุน 

ไมอยูระหวางการไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 

ทุนผลิตผลงานวิจยัตีพิมพ 

หรือ ทุนหลัง ป.เอก หรือ   

ทุน matching fund      

จากคณะฯ ทุกกองทุน 

ไมอยูระหวางการไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 

ทุนสรางนวัตกรรม จากคณะฯ 

ทุกกองทุน 

ไมอยูระหวางการไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 

ทุนพัฒนาการเรียนการสอน      

จากคณะฯ ทุกกองทุน 

ไมอยูระหวางการไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 

ทุนผลิตผลงานวิจยัตีพิมพ 

หรือ ทุนหลัง ป.เอก  

หรือทุนวิจัยเพ่ือพัฒนางาน  

จากคณะฯ ทุกกองทุน 

* รายละเอียดหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีนําเสนอ มาจากประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

คณะวิทยาศาสตร ประเภทตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากนําไปใชอางอิงสําหรับการสนับสนุนในปอ่ืน ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดศึกษารายละเอียด

ประกาศหลักเกณฑฯ ในปนั้น ๆ ประกอบดวย 
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2. ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลมนี้ มีสิ่งท่ีตอง

คํานึงถึงและควรระมัดระวังเก่ียวกับระเบียบหลักเกณฑท่ีนําเสนอขางตน ดังนี้ 

(1) แหลงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตรท่ีใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

แกบุคลากรตั้งแตยุคเริ่มตนดังรายละเอียดในบทท่ี 1 จะเห็นวาแมจะเปนเงินรายไดของคณะวิทยาศาสตร

เหมือนกันแตก็จะมีชื่อกองทุนท่ีใหการสนับสนุนแตกตางกันไป ไดแก กองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร (ป งบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2556) กองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560) และกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน) แตละกองทุนท่ีจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณมาเปน

ทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ มีระเบียบหลักเกณฑการสนับสนุนในรายละเอียดท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในปจจุบันยังมี

โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนเกายังดําเนินการไมเสร็จสิ้นอีกหลายโครงการ แตจะเห็นได

วาในคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะกลาวถึงการดําเนินงาน ณ ปจจุบันเปนหลัก คือ กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรม และการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ดังนั้น ผูปฏิบัติงานจึงควรศึกษาหาความรูเก่ียวกับ

รายละเอียดหลักเกณฑของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร และกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร เพ่ิมเติมดวย 

(2) ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตรทุกประเภททุน และทุกแหลงทุน จะมีกระบวนการ

พิจารณาตั้งแต ข้ันตอนการใหการสนับสนุน จนถึงข้ันตอนการอนุ มัติ ใหสิ้นสุดสัญญาการรับทุนโดย

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร แตทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร และทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับงบประมาณหลังผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัยคณะวิทยาศาสตรแลวจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรดวย 

(3) การดําเนินงานโครงการวิจัยทุกประเภทท่ีไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน

วิจัยและสรางสรรคคณะวิทยาศาสตร ตองติดตามใหผูรับทุนดําเนินการใหเสร็จสิ้นกระบวนการ (รวมถึงการ

เบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดทาย) ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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(4) การดําเนินงานโครงการวิจัยทุกประเภทท่ีไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร แมไมมีประกาศหลักเกณฑมาบังคับใช แตเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

ตามมาตรฐานเดียวกัน จึงควรมีการติดตามใหผูรับทุนดําเนินการใหเสร็จสิ้นกระบวนการ (รวมถึงการเบิกจาย

เงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดทาย) ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 เชนเดียวกัน 

(5) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค ประเภท

ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเชิงวิชาการ สามารถกําหนดเปนชื่อประเภททุนตาง ๆ 

ภายใตขอบเขตของงานเชิงวิชาการได ข้ึนอยูกับนโยบายการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ และมีการ

กําหนดวัตถุประสงคของทุนแตละประเภทท่ีชัดเจน เชน ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และทุนอุดหนุน

การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนาสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย เปนตน 

(6) การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร จะใหการสนับสนุนเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเทานั้น ไมวาจะอยู

ในฐานะผูสมัครขอรับทุน หรือผูรวมรับทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 ขอ 5 ดังนั้น จึงไมสามารถใสชื่อบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูรวมโครงการวิจัยได และ

ผูสมัครขอรับทุน (หัวหนาโครงการวิจัย) ตองเปนบุคลากรของคณะเทานั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะ

วิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ขอ 3 

(7) มหาวิทยาลัยกําหนดเพดานวงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภทไว เชน ทุนอุดหนุนการ

วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประเภทโครงการเด่ียว โครงการละไมเกิน 250,000 บาท (ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561) และคณะไดมากําหนดเพดานวงเงินทุนอุดหนุน

การวิจัยประเภทเดียวกันนี้ ของคณะไวโครงการละไมเกิน 200,000 บาท (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะ

วิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) และเม่ือคณะไดมีการประกาศใหการสนับสนุนทุนอุดหนุน

การวิจัยในแตละปงบประมาณ ก็จะมีการกําหนดเพดานวงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีจัดสรรใหโครงการวิจัยแต

ละโครงการของปงบประมาณนั้นอีกครั้ง เชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผล

งานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ กําหนดเพดานไวไมเกินโครงการละ 180,000 บาท ในกรณีท่ี ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 คณะตองการเพ่ิมวงเงินทุนเปนโครงการละไมเกิน 200,000 บาท จึงสามารถดําเนินการประกาศ
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หลักเกณฑการจัดสรรทุนไดเลย แตถาหากตองการเพ่ิมวงเงินทุนสนับสนุนใหมากกวาโครงการละ 200,000 

บาท ยังไมสามารถดําเนินการได ตองดําเนินแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธี

เบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เสียกอน และไมสามารถเพ่ิมวงเงินทุนสนับสนุนใหมากกวาโครงการละ 250,000 

บาทได 

(8) บุคลากรท่ีอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเชิงวิชาการ 

ทุกประเภทไมสามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคท่ีมีลักษณะรวมทุน

ระหวางแหลงทุนภายนอกกับมหาวิทยาลัย (matching fund) ได ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 

อัตราคาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะ

วิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ขอ 3.1.2 (2) 

(9) บุคลากรท่ีอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร (ทุกกองทุน) 

ประเภท ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรคท่ีมีลักษณะรวมทุนระหวางแหลงทุนภายนอกกับมหาวิทยาลัย (matching fund) 

ท่ีมีวงเงินทุนสนับสนุนต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป ไมสามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผล

งานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไดตามประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 

2562 ขอ 2.3 

(10)  บุคลากรท่ีอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร (ทุกกองทุน) 

ประเภท ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรคท่ีมีลักษณะรวมทุนระหวางแหลงทุนภายนอกกับมหาวิทยาลัย (matching fund) ท่ีมีวงเงิน

ทุนสนับสนุนตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป ไมสามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกได ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการ

จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 

2562 ขอ 2.3 

(11)  บุคลากรท่ีอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร (ทุกกองทุน)  

ประเภท ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ

อาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคท่ีมี
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ลักษณะรวมทุนระหวางแหลงทุนภายนอกกับมหาวิทยาลัย (matching fund) ไมมีหลักเกณฑขอหามกําหนด

จึงสามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนาสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยได 

(12)  บุคลากรท่ีอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตรทุกประเภท (ทุก

กองทุน) ไมสามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในประเภททุนเดียวกันในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยได 

และในกรณีท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตรประเภททุนเดียวกันมาแลว การเริ่มตนสัญญา

โครงการวิจัยใหมจะตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยเรื่องกอนหนา 

(13)  ขอ (11) – ขอ (12) รายละเอียดหลักเกณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดข้ึนอยูกับนโยบาย

ในการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะในแตละปงบประมาณ 

(14)  การตั้งงบประมาณและเบิกจายเงินทุนสําหรับการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ใน

หมวดคาตอบแทน สามารถตั้งไดไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณโครงการ 

(15)  คณะวิทยาศาสตรไมสนับสนุนการตั้งงบประมาณและเบิกจายเงินทุนสําหรับการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ในหมวดคาสาธารณูปโภค 

(16)  การตั้งงบประมาณและเบิกจายเงินทุนสําหรับการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ใน

หมวดคาครุภัณฑ สามารถตั้งไดไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณโครงการ โดยใหระบุเหตุผลความจําเปน

ประกอบการพิจารณา 

(17)  การตรวจสอบผลงานท่ีนํามาใชปดโครงการ ทุกผลงานท่ีเกิดจากโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน

สนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย  นวัตกรรมและการสรางสรรคตองระบุการได รับ ทุนใน

กิตติกรรมประกาศหรือ Acknowledgement ดวย 
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บทท่ี 4 

ขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววา การปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลม

นี้ มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 4 กระบวนการ ไดแก  การประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการ

วิจัย  การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย  การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย และการ

ประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  ซ่ึงในแตละ

กระบวนการก็มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีรายละเอียดเทคนิคการปฏิบัติงานท่ีควรศึกษาใหเขาใจ รวมถึง

ชวงเวลาท่ีถูกกําหนดข้ึนสําหรับการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

ซ่ึงในคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะรวบรวมความรูจากประสบการณของผูเขียนท่ีสะสมจากการปฏิบัติงานดานนี้

มาเปนระยะเวลามากกวา 15 ป และเนื่องจากในการปฏิบัติงานในแตละรอบปงบประมาณ อาจมีรายละเอียด

บางประการแตกตางกันออกไปบางข้ึนอยูกับนโยบายการจัดสรรทุนของคณะในแตละปงบประมาณนั้น ๆ คูมือ

ปฏิบัติงานเลมนี้จึงมีการปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยจะขอยกรายละเอียดหลักเกณฑการ

จัดสรรทุนและชวงเวลาตามแผนการปฏิบัติงานของหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงเปนป

ลาสุดเปนหลัก และจะยกตัวอยางประเด็นรายละเอียดท่ีสําคัญและนาสนใจบางประการจากปงบประมาณอ่ืน 

ๆ มาประกอบเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน โดยนําเสนอเรียงลําดับตามกระบวนการ

ปฏิบัติงานท้ัง 4 กระบวนการดังนี้ 

1. กระบวนการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

การประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเปนกระบวนการเริ่มตนของการ

ดําเนินงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะ

วิทยาศาสตร ในแตละปงบประมาณ เริ่มตั้งแตการกําหนดประเภททุนอุดหนุนการวิจัย แนวทางในการใหการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท การรางระเบียบหลักเกณฑ การออกแบบแบบฟอรมตาง ๆ การ

นําเสนอคณะกรรมการชุดตาง ๆ พิจารณากลั่นกรอง การประกาศหลักเกณฑ จนกระท่ังการประชาสัมพันธ

รายละเอียดการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยใหบุคลากรในคณะฯ ทราบ ผานทางชองทางตาง ๆ ซ่ึงแตละ

ข้ันตอนมีแผนผัง กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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1.1 แผนผังแสดงข้ันตอนการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีและผูบริหารที่เกี่ยวของ 

กําหนดนโยบายการสนับสนุน 

ทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรางประกาศหลักเกณฑ 

ใหสอดคลองกับนโยบายผูบริหารและระเบียบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

เสนอผูบริหารพิจารณา 
แกไข 

เห็นชอบ 

เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรางแบบฟอรมขอเสนอ

โครงการวิจัยและแบบฟอรมประเมินขอเสนอ

โครงการวิจยัใหสอดคลองกบัประกาศหลักเกณฑ 

เสนอผูบริหารพิจารณา 
แกไข 

เห็นชอบ 

แกไข 
เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

ปรับแกรายละเอียดตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบ แกไข 

เสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา 

แกไข 

เห็นชอบ 

ปรับแกรายละเอียดตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

เสนอ 

คณบดีพิจารณาลงนาม 

ประกาศหลักเกณฑ 

เห็นชอบ 

ประชาสัมพันธประกาศหลักเกณฑ

การสนับสนุนใหบุคลากรทราบ

ผานทางชองทางตาง ๆ 
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1.2 กิจกรรมข้ันตอนปฏิบัติงานการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ผูบริหารกําหนดนโยบายการสนับสนุนทุนอุดหนุน

การวิจัยแตละประเภท 

- คณบด ี

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณะกรรมการประจําคณะฯ 

- ผูบริหารทุกระดับ 

- ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร 

- แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 

- แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร วาดวยกองทุน

สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราคาใชจาย 

และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะวิทยาศาสตร 

การรางประกาศหลักเกณฑการจดัสรรทุนอุดหนุน

การวิจัย 

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี - ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร 

- แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 

- แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร วาดวยกองทุน

สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยฯ 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราคาใชจาย 

และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะวิทยาศาสตร 

การรางแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยและ

แบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี - รางประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- แบบฟอรมการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงาน

ตาง ๆ 

- แบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัยของ

หนวยงานตาง ๆ 

เสนอผูบริหารพิจารณารางหลักเกณฑและ

แบบฟอรม 

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- ผูบริหารคณะ 

- รางประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- รางแบบฟอรมการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

- รางแบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- คณะกรรมการสงเสรมิงานวิจัยฯ 

- รางประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- รางแบบฟอรมการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

- รางแบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- คณะกรรมการประจําคณะฯ 

- รางประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- รางแบบฟอรมการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

- รางแบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

ดําเนินการประกาศหลักเกณฑการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

- คณบด ี

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

 - ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- แบบฟอรมการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

- แบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

การประชาสัมพันธประกาศหลักเกณฑผานทาง

ชองทางตาง ๆ 

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- บุคลากรภายในคณะ 

- งานประชาสัมพันธคณะ 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- แบบฟอรมการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

83 

1.3 แผนการปฏิบัติงานการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

กระบวนการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมีแผนการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ชวงเวลาดําเนินการ 

ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 

ผูบริหารกําหนดนโยบายการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท              

รางประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหสอดคลอง

กับนโยบายผูบริหารและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

             

รางแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยและแบบฟอรมประเมินขอเสนอ

โครงการวิจัยใหสอดคลองกับประกาศหลักเกณฑ 

             

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา              

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา              

ดําเนินการประกาศหลักเกณฑ              

ประชาสมัพันธประกาศหลักเกณฑผานทางชองทางตาง ๆ              
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1.4 รายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติงานการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

ในหัวขอนี้จะอธิบายรายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติงานของกระบวนการประกาศหลักเกณฑการ

จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการ โดยผูเขียนจะทําการ

ยกตัวอยางข้ึนมาประกอบในประเด็นท่ีสําคัญหรือนาสนใจ เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงประกอบดวย

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้

- ผูบริหารกําหนดนโยบายการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท 

ในแตละปงบประมาณการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร จะถูกกําหนดโดย

นโยบายของผูบริหารเพ่ือใหการดําเนินงานดานการวิจัยเปนไปตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของคณะ แตอยูภายใตกรอบขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ การใชจายเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรค  

(ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561) หรือกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในการดําเนินงานท่ีผานมาการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรจะมีประเภททุนอุดหนุนการวิจัยหลัก 4 ประเภท ไดแก ทุนอุดหนุน

การวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีจะเนนใหการสนับสนุนแกบุคลากรนักวิจัยรุนกลางข้ึน

ไป ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีจะเนนใหการสนับสนุนแก

บุคลากรนักวิจัยรุนใหม ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีจะเนนใหการสนับสนุนการวิจัย

เก่ียวกับการเรียนการสอน และทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันท่ีจะเนนใหการ

สนับสนุนแกบุคลากรนักวิจัยสายสนับสนุนวิชาการ และในปจจุบันไดใหการสนับสนุนเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งประเภท

คือ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีเนนการสนับสนุนการ

วิจัยเพ่ือใหสามารถสรางนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีนําไปพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยได ซ่ึงผูบริหารจะมีการ

พูดคุยกันและแจงมายังผูปฏิบัติงานเพ่ือดําเนินการรางประกาศหลักเกณฑ โดยขอมูลสําคัญท่ีผูปฏิบัติงานตอง

รับมาจากจากนโยบายของผูบริหาร คือ 
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1. ประเภททุน  คือ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตาง ๆ ท่ีจะใหการสนับสนุนในปงบประมาณ

นั้น ๆ  

2. วัตถุประสงคของทุน คือ วัตถุประสงคของการใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในแตละ

ประเภท 

3. วงเงินทุน คือ งบประมาณท่ีจะจัดสรรใหโครงการวิจัยท่ีขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการ

วิจัยแตละประเภททุน 

4. จํานวนทุน คือ จํานวนทุนท่ีจะใหการสนับสนุนแตละประเภททุนในปงบประมาณนั้น ๆ 

5. การแบงจายเงินทุน คือ จํานวนงวดเงินท่ีจะแบงจายใหผูรับทุน และเพดานของเงินทุนท่ีจะ

ใหการสนับสนุนในแตละงวด 

6. การประเมินผลโครงการวิจัย หมายถึง ผลลัพธท่ีตองการจากโครงการวิจัยท่ีไดรับการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภททุน 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนประเภททุนเดิมรายละเอียดหลักเกณฑอาจไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมากนัก ผูบริหารอาจ

เพียงแคแจงประเภททุนโดยใหใชรายละเอียดหลักเกณฑเดิมหรืออาจใหเพ่ิมเติมแกไขรายละเอียดเล็กนอย แต

ถาเปนประเภททุนใหมตองขอรายละเอียดใหครบถวนเพ่ือความสะดวกในการรางประกาศหลักเกณฑ 

ตัวอยางประเภททุนเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูบริหารแจงใหรางระเบียบหลักเกณฑสําหรับการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร 5 ประเภททุน ไดแก ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัย

ตีพิมพในวารสารวิชาการ ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน และทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน แตเนื่องจากเปนประเภท

ทุนเดิมจึงไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมากนัก จึงมีสาระสําคัญท่ีไดรับแจงใหดําเนินการดังนี ้

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ วงเงินทุน จํานวนทุน และหลักเกณฑอ่ืน ๆ 

ใหใชตามหลักเกณฑการจัดสรรทุนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหเพ่ิมเติมรายละเอียดในสวนของ

เง่ือนไขของการตีพิมพผลงานวิจัยสําหรับใชในการประเมินผลขอสิ้นสุดโครงการ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วงเงินทุน จํานวนทุน และ

หลักเกณฑอ่ืน ๆ ใหใชตามหลักเกณฑการจัดสรรทุนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหเพ่ิมเติม

รายละเอียดในสวนของเง่ือนไขของการตีพิมพผลงานวิจัยสําหรับใชในการประเมินผลขอสิ้นสุดโครงการ  



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

86 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย วงเงินทุน จํานวนทุน และ

หลักเกณฑอ่ืน ๆ ใหใชตามหลักเกณฑการจัดสรรทุนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยกเวนการจายงวดเงิน

คาตอบแทนจากเดิมใหคาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน และแบงจาย 3 งวด ใหแบงจาย

คาตอบแทนเปนเดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน และแบงจายเปน 3 งวด สําหรับคาตอบแทนสวนท่ี

เหลือ จํานวน 36,000 บาท ใหจายในงวดสุดทายเม่ือสามารถผลิตผลงานวิจัยไดตามเกณฑ และใหเพ่ิมเติม

รายละเอียดในสวนของเง่ือนไขของการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑสําหรับใชในการ

ประเมินผลขอสิ้นสุดโครงการ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน วงเงินทุน จํานวนทุน และหลักเกณฑอ่ืน ๆ ใหใชตาม

หลักเกณฑการจัดสรรทุนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินทุน จํานวนทุน และหลักเกณฑอ่ืน ๆ ใหใช

ตามหลักเกณฑการจัดสรรทุนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน ใหการสนับสนุนโครงการละไมเกิน 30,000 บาทตอป 

จํานวนไมเกิน 10 ทุน วงเงินทุน จํานวนทุน และหลักเกณฑอ่ืน ๆ ใหใชตามหลักเกณฑการจัดสรรทุนฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวอยางประเภททุนใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผูบริหารแจงใหรางระเบียบหลักเกณฑสําหรับการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร 5 ประเภททุน โดยมีทุนใหม 1 ประเภท คือ ทุนอุดหนุนการ

วิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีไดรับแจงใหดําเนินการ

สําหรับทุนประเภทนี้ ดังนี ้

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย  มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ

สนับสนุนใหบุคลากรดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือการพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยมากข้ึน 

วงเงินทุนไมเกิน 150,000 บาท จํานวนไมเกิน 5 ทุน แบงจายเงินทุนเปน 3 งวด การประเมินผลขอสิ้นสุด

โครงการใชหลักฐานการยื่นจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาประเภท สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือหลักฐานการ

จัดแสดงผลงานในนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมระดับชาติหรือนานาชาติหรืองานประชุมวิชาการท่ีมีการจัด

แสดงนวัตกรรม 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

87 

- การรางประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

เม่ือไดรับนโยบายการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากผูบริหารแลว ผูปฏิบัติงานจึงดําเนินการราง

ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท โดยอิงจากประกาศหลักเกณฑเดิมใน

ปงบประมาณท่ีผานมา ซ่ึงอาจประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้ 

1. ชื่อประเภททุน 

2. วัตถุประสงคของทุน 

3. ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

4. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

5. จํานวนทุนและวงเงินทุน 

6. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

7. การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

8. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

9. กําหนดเวลารับขอเสนอโครงการและทําสัญญา 

ท้ังนี้ องคประกอบของประกาศหลักเกณฑแตละหัวขอ ผูปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงแกไขใหมีความทันสมัย

และสอดคลองกับประเภททุนได โดยการศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมจากประกาศหลักเกณฑการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.) เปนตน แตการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ควรไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารท่ี

รับผิดชอบดูแลดวย เม่ือกําหนดองคประกอบหัวขอของประกาศหลักเกณฑเรียบรอยแลว จึงลงรายละเอียดใน

แตละหัวขอโดยใชขอมูลจากนโยบายท่ีไดรับจากผูบริหาร ประกอบกับระเบียบหลักเกณฑขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

ไดแกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 

2561 ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และ

วิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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ตัวอยางรางประกาศหลักเกณฑ 
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เม่ือดําเนินการรางประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภทเรียบรอยแลว ใหนําเสนอ

หัวหนางงาน และผูบริหารพิจารณาตามลําดับ เพ่ือใหรางหลักเกณฑมีความถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

ตรงตามนโยบายท่ีไดรับ แลวจึงดําเนินการข้ันตอนตอไป 

 

- การรางแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย 

เม่ือดําเนินการรางประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภทเรียบรอย

แลว จึงดําเนินการรางแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยสําหรับการยื่นขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท 

ในกรณีทุนประเภทเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยก็อาจไมมี

การเปลี่ยนแปลงเชนกัน หรืออาจเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเพ่ือใหทันสมัยและเปนปจจุบัน ซ่ึงองคประกอบของ

แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยอาจประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้ 

1. ชื่อประเภททุน 

2. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 

3. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)  

4. ชื่อผูทําวิจัย/หนวยงาน หรือคณะผูทําวิจัย/หนวยงาน 

5. คําสําคัญ  

6. สาขาวิชาท่ีทําการวิจัย  

7. วงเงินทุนวิจัย 

8. ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 

9. ความสําคัญของปญหาและท่ีมาของโครงการวิจัย 

10. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

11. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (literature review) และเอกสารอางอิง 

12. วิธีดําเนินการวิจัย 

12.1 วัสดุและอุปกรณ 

12.2 วิธีการ  

12.3 ตารางแผนงานวิจัยตลอดโครงการ 

13. ขอบเขตของการวิจัย 

14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

15. รายละเอียดงบประมาณ  
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16. ประวัติผูทําวิจัย 

และอาจเพ่ิมเติมหัวขอท่ีคณะตองการไดขอมูลจากผูวิจัยเพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการงานวิจัยของ

คณะ เชน 

17. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนท่ีเคยไดรับและอยูระหวางดําเนินการ 

18. การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน 

และหัวขอหรือประเด็นท่ีตอบโจทยการใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนั้น ๆ เชน 

19. การเผยแพรผลงานวิจัยหรือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือการจัดแสดงผลงานใน

นิทรรศการหรือการประชุมวิชาการ 

20. ลักษณะและการใชประโยชนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีคาดวาจะได 

21. การถายทอดความรูจากงานวิจัย 

ท้ังนี้ องคประกอบของแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยแตละหัวขอก็เชนกัน ผูปฏิบัติงานสามารถปรับปรุง

แกไขใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับประเภททุนได โดยการศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมจากประกาศ

หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.) เปนตน แตการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ควรไดรับความเห็นชอบ

จากผูบริหารท่ีรับผิดชอบดูแลดวยเชนเดียวกัน 

 

- การรางแบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

เม่ือดําเนินการรางแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยเรียบรอยแลว จึงดําเนินการรางแบบฟอรม

ประเมินขอเสนอโครงการวิจัยสําหรับใหผูทรงคุณวุฒิทําการประเมินขอเสนอโครงการวิจัยแตละหัวขอ หรือ

อาจดําเนินการรางไปพรอมกับแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยก็ได ในกรณีทุนประเภทเดิมไมมีการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ ก็อาจไมมีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน หรืออาจเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเพ่ือให

ทันสมัยและเปนปจจุบัน ซ่ึงองคประกอบของแบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัยจะสอดคลองกับ

แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย เพียงแตเพ่ิมคาน้ําหนักคะแนนในการประเมินในแตละหัวขอลงไป ท้ังนี้ คา

น้ําหนักคะแนนนี้ ผูปฏิบัติงานอาจเวนไวเพ่ือใหผูบริหารหรือคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีพิจารณารางแบบฟอรม

เปนผูกําหนดคาน้ําหนักคะแนนก็ได 
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ตัวอยางรางแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย 
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คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

105 

- เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรพิจารณา 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาท่ีจาก

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ดังนี้  

1. ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการสงเสริมงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 

2. พิจารณาและใหคําปรึกษาในการปรับปรุงระเบียบและเกณฑการจัดสรรเงินทุนวิจัย ทุนเขียน

ตํารา การสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และการสนับสนุนท่ีเก่ียวของกับการ

ผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะตางๆ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและ การสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร หรือจากเงินแหลงอ่ืนท่ี คณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตร จัดสรรให 

3. เพ่ือสงเสริมพันธกิจดานการวิจัย และการสรางนวัตกรรม พิจารณาขอเสนอโครงการ หรือ

ขอเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนดานการวิจัย และการสรางนวัตกรรม เพ่ือใหขอเสนอแนะ

แกคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรประกอบการพิจารณา 

4. ใหการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน รวมท้ังการ

ประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือให

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาแกคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร  

5. ใหคําปรึกษาเพ่ือสงเสริมการจัดตั้งโครงการวิจัยรวมระหวางบุคลากรในคณะฯ และนอก

คณะฯ  

6. อาจปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร มอบหมาย 

ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรท่ีจะตองพิจารณากลั่นกรองราง

ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยกอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

พิจารณาอีกครั้ง ท้ังนี้ หากคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข 

กรณีท่ีไมใชรายละเอียดในหลักการท่ีสําคัญ ใหดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะและนําเสนอผูบริหารพิจารณา

กอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร แตหากเปนรายละเอียดท่ีสําคัญมีผลกระทบเชิงหลักการ

เม่ือดําเนินการแกไขแลวอาจตองนําเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรอีกครั้ง ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับมติของท่ีประชุม 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

106 

- เสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรพิจารณา 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไดกําหนดให

คณะกรรมการประจําคณะมีหนาท่ีกําหนดประเภทของโครงการ จํานวนทุน หลักเกณฑเง่ือนไขวิธีการเพ่ือ

พิจารณาจัดสรรทุนจากกองทุน และเอกสารท่ีใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของกองทุน และเปนไปตามหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินตามประกาศฉบับนี้ ดังนั้น 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาใหความเห็นชอบในลําดับสุดทายกอนการประกาศ

หลักเกณฑตาง ๆ รวมถึงประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดวย และเม่ือคณะกรรมการ

ประจําคณะมีมติเห็นชอบแลวจึงนําเสนอคณบดีพิจารณาลงนามในประกาศหลักเกณฑตอไป 

 

- ดําเนินการประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

เม่ือคณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบแลวจึงนําเสนอคณบดีพิจารณาลงนามในประกาศ

หลักเกณฑตอไป และอยาลืมระบุในประกาศหลักเกณฑวาประกาศหลักเกณฑฉบับดังกลาวไดผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรครั้งท่ีเทาไร เม่ือใดดวย 

 

ตัวอยางการระบุความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะในประกาศหลักเกณฑ 
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- การประชาสัมพันธประกาศหลักเกณฑผานทางชองทางตาง ๆ 

เม่ือคณบดีพิจารณาลงนามในประกาศหลักเกณฑแลวใหดําเนินการประชาสัมพันธใหบุคลากรใน

คณะทราบผานชองทางตาง ๆ ไดแก  ส งบันทึกขอความถึงภาควิชา สงแผนพับถึงบุคลากรทุกคน 

ประชาสัมพันธทางเว็บไซต ประชาสัมพันธทางเฟสบุค และประชาสัมพันธทางไลน เปนตน ท้ังนี้ เอกสาร

ประกาศหลักเกณฑ และแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยจะมีใหผูท่ีสนใจดาวนโหลดทางเว็บไซตของคณะดวย 

 

ตัวอยางการประชาสัมพันธทางชองทางตาง ๆ 

แผนพับประชาสัมพันธทุนสงถึงบุคลากร 
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Website http://www.sc.su.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook กลุม SCSU Staff 
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Line กลุม Science Silpakorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กระบวนการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

หลังจากดําเนินการประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภทแลว ก็จะ

เขาสูกระบวนการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญอีกอีกกระบวนการ

หนึ่งและมีสวนเก่ียวของตองประสานงานกับหลาย ๆ สวน ตั้งแตผูสนใจสมัครขอรับทุน กรรมการสงเสริม

งานวิจัยผูแทนสาขา ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน งานคลังและพัสดุ คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย 

คณะกรรมการประจําคณะ เปนตน ซ่ึงแตละข้ันตอนมีแผนผัง กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียด

ข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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2.1 แผนผังแสดงข้ันตอนการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ขอเสนอโครงการวิจยัและใหคะแนน

ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

สรุปผลการประเมินและรายละเอียด

ขอเสนอแนะตาง ๆ 

เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

เสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

รางสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและรูปแบบ 

ขอเสนอโครงการวิจัย 

ผูสมัครขอรับทุน 

ยื่นขอเสนอโครงการวจิัย 

ผานภาควิชา 

แกไข 

ถูกตอง 

เสนอคณบดีหรือผูบริหาร 

ที่ไดรับมอบหมายพจิารณา 

แกไข 

เห็นชอบ 

กรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

ผูแทนสาขาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจยั 2 คน 

งานคลังและพัสดุตรวจสอบ

รายละเอียดงบประมาณของ

โครงการวิจัย 

ไมผาน 

 

ผานโดยมีการแกไข ผูสมัครขอรับทุนดําเนินการแกไข

ขอเสนอโครงการวิจยัตามขอเสนอแนะ 

ผาน 

 

ไมเห็นชอบ 
เห็นชอบ 

ดําเนินการทําสัญญา 

การรับทุนอุดหนุนการวิจยัและ 

เบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจยั งวดที ่1 

เห็นชอบ เสนอคณบดี 

พิจารณาอนุมัติจัดทาํสัญญาการรับทุน 

อุดหนุนการวิจัย 

แกไข 
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2.2 กิจกรรมข้ันตอนปฏิบัติงานการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ผูสมคัรขอรับทุนยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผาน

ภาควิชา 

- ผูสมคัรขอรับทุน - หัวหนาภาควิชา 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- แบบฟอรมการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ขอเสนอ

โครงการวิจัย) 

ตรวจสอบคุณสมบัตผิูสมัครและรปูแบบขอเสนอ

โครงการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ผูสมคัรขอรับทุน - ขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราคาใชจาย 

และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะวิทยาศาสตร 

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของ

โครงการวิจัย 

- งานคลังและพัสด ุ

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- ผูสมคัรขอรับทุน - ขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราคาใชจาย 

และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะวิทยาศาสตร 

การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

- กรรมการสงเสรมิงานวิจัยฯ ผูแทน

ภาควิชา 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- บุคลากรท่ีมคีวามเชียวชาญในสาขา

การวิจัย (ผูทรงคณุวุฒิ) 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและให

คะแนนตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

- ผูทรงคุณวุฒิ - งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ขอเสนอโครงการวิจัย 

- แบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

สรุปผลการประเมินและรายละเอียดขอเสนอแนะ

ตาง ๆ 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย - ขอเสนอโครงการวิจัย 

- แบบฟอรมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

- แบบฟอรมสรุปผลการประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- คณะกรรมการสงเสรมิงานวิจัยฯ 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- แบบฟอรมสรุปผลการประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- คณะกรรมการประจําคณะฯ 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- แบบฟอรมสรุปผลการประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 

ดําเนินการจัดทําสญัญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย - งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ผูไดรับทุน 

- คณบด ี

- หัวหนาภาควิชา 

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานคลังและพัสด ุ

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราคาใชจาย 

และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะวิทยาศาสตร 

ดําเนินการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 1 - งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- งานคลังและพัสด ุ

- ผูไดรับทุน 

- คณบด ี

- หัวหนาภาควิชา 

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- บันทึกขอความขอเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 
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2.3 แผนการปฏิบัติงานการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

กระบวนการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยมีแผนการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ชวงเวลาดําเนินการ 

ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 

การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (รอบท่ี 1)  

ผูสมคัรขอรับทุนยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผานภาควิชา              

ตรวจสอบคุณสมบัตผิูสมัครและรปูแบบขอเสนอโครงการวิจัย              

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจยั              

เสนอช่ือผูทรงคณุวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ๆ ละ 2 คน              

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและใหคะแนน              

สรุปผลการประเมินและรายละเอียดขอเสนอแนะตาง ๆ              

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา              

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา              

ดําเนินการขออนุมตัิและจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย              

ดําเนินการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1              

การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (รอบท่ี 2) 

ผูสมคัรขอรับทุนยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผานภาควิชา              

ตรวจสอบคุณสมบัตผิูสมัครและรปูแบบขอเสนอโครงการวิจัย              

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจยั              

เสนอช่ือผูทรงคณุวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ๆ ละ 2 คน              

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและใหคะแนน              

สรุปผลการประเมินและรายละเอียดขอเสนอแนะตาง ๆ              
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ชวงเวลาดําเนินการ 

ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา              

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา              

ดําเนินการขออนุมตัิและจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย              

ดําเนินการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1              

การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (รอบท่ี 3) 

ผูสมคัรขอรับทุนยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผานภาควิชา              

ตรวจสอบคุณสมบัตผิูสมัครและรปูแบบขอเสนอโครงการวิจัย              

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจยั              

เสนอช่ือผูทรงคณุวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ๆ ละ 2 คน              

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและใหคะแนน              

สรุปผลการประเมินและรายละเอียดขอเสนอแนะตาง ๆ              

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา              

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา              

ดําเนินการขออนุมตัิและจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย              

ดําเนินการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1              

การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (รอบท่ี 4) 

ผูสมคัรขอรับทุนยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผานภาควิชา              

ตรวจสอบคุณสมบัตผิูสมัครและรปูแบบขอเสนอโครงการวิจัย              

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจยั              

เสนอช่ือผูทรงคณุวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ๆ ละ 2 คน              

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและใหคะแนน              

สรุปผลการประเมินและรายละเอียดขอเสนอแนะตาง ๆ              
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ชวงเวลาดําเนินการ 

ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา              

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา              

ดําเนินการขออนุมตัิและจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย              

ดําเนินการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1              

การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย (รอบท่ี 5) 

ผูสมคัรขอรับทุนยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผานภาควิชา              

ตรวจสอบคุณสมบัตผิูสมัครและรปูแบบขอเสนอโครงการวิจัย              

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจยั              

เสนอช่ือผูทรงคณุวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ๆ ละ 2 คน              

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและใหคะแนน              

สรุปผลการประเมินและรายละเอียดขอเสนอแนะตาง ๆ              

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา              

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา              

ดําเนินการขออนุมตัิและจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย              

ดําเนินการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1              
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2.4 รายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติงานการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

ในหัวขอนี้จะอธิบายรายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติงานของกระบวนการรับสมัครและพิจารณาให

ทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการ โดยผูเขียนจะทําการยกตัวอยาง

ข้ึนมาประกอบในประเด็นท่ีสําคัญหรือนาสนใจ เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน ดังนี ้

- ผูสมัครขอรับทุนย่ืนขอเสนอโครงการวิจัยผานภาควิชา 

ในข้ันตอนนี้จะเก่ียวของกับผูท่ีสนใจสมัครขอรับทุนโดยตรงท่ีจะดําเนินการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยตามแบบฟอรมท่ีกําหนดสําหรับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท โดย

ผูปฏิบัติงานจะมีสวนสนับสนุนบางในบางประเด็นเชน การสงแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยใหผูท่ีสนใจ

โดยตรง การใหคําปรึกษาในการเขียนรายละเอียดในแตละหัวขอ ซ่ึงประเด็นนี้สวนใหญผูสมัครรับทุนท่ีเปน

ผูทําวิจัยจะมีความสามารถมากอยูแลว เพียงแตอาจเกิดปญหาการตีความความหมายในบางหัวขอของ

แบบฟอรมท่ีผูปฏิบัติงานจําเปนตองอธิบายใหผูสมัครขอรับทุนเขาใจซ่ึงจะมีการนําเสนอปญหาเหลานี้ในบท

ตอไป และอีกประเด็นหนึ่งท่ีผูสมัครขอรับทุนขอคําปรึกษาบอยท่ีสุดคือการตั้งรายละเอียดงบประมาณ

โครงการวิจัย ถึงแมงานคลังและพัสดุจะเปนผูรับผิดชอบในสวนนี้แตผูปฏิบัติงานซ่ึงรับผิดชอบการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยตรงก็จําเปนตองศึกษารายละเอียดใหเขาใจ เพราะเม่ือมีขอสงสัยหรือปญหาเก่ียวกับ

เรื่องการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยผูสมัครขอรับทุนหรือผูรับทุนมักจะนึกถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโดยตรง

เปนลําดับแรก ซ่ึงจะมีการนําเสนอในบทตอไปเชนกัน 

หลังจากผูขอรับการสนับสนุนเขียนขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอรมท่ีกําหนดเรียบรอย

แลว จะลงชื่อรับรองในแบบฟอรม และเสนอหัวหนาภาควิชาพิจารณา หากเห็นชอบก็จะลงนามกํากับใน

แบบฟอรม จากนั้นเจาหนาท่ีภาควิชาจึงทําบันทึกขอความใหหัวหนาภาควิชาลงนามสงขอเสนอโครงการวิจัย

มายังคณะตอไป 

 

- ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและรูปแบบขอเสนอโครงการวิจัย 

เม่ือผูสมัครขอรับทุนสงขอเสนอโครงการวิจัยผานภาควิชามายังคณะ ผูปฏิบัติงานจะ

ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและรูปแบบขอเสนอโครงการวิจัยในเบื้องตน ซ่ึงมีสิ่งสําคัญท่ีตอง

คํานึงถึงในการตรวจสอบ ดังนี้ 
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คุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุน 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุน และผูรวมรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 

2561 ขอ 5 

- ไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเดียวกัน 

- ไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยบางประเภทใหตรวจสอบตามขอควรระวังใน

การปฏิบัติงานในบทท่ี 3 ในคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ ขอท่ี 8 – 13 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผูสมัครขอรับ

ทุนตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มาเปนระยะเวลาไมเกิน 5 ป ณ วันท่ี

ยื่นขอเสนอโครงการ โดยนับตั้งแตวันท่ีอนุมัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ

สามารถขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนี้รวมแลวไมเกิน 3 ครั้ง 

รูปแบบขอเสนอโครงการวิจัย 

- แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยถูกตองตามประเภททุนท่ีขอรับการสนับสนุน 

- องคประกอบของหัวขอในแบบฟอรมครบถวนตามท่ีคณะกําหนด 

- ผูสมัครขอรับทุนและหัวหนาภาควิชาลงชื่อในแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยครบถวน 

เม่ือดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและรูปแบบขอเสนอโครงการวิจัยในเบื้องตนเรียบรอยแลว หาก

คุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุนเปนไปตามหลักเกณฑและแบบฟอรมรวมถึงรูปแบบของขอเสนอโครงการวิจัย

ไมมีสวนท่ีมีผลกระทบกับการพิจารณาใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยใหตองแกไขมากนัก จึงนําเสนอ

ผูบริหารท่ีเก่ียวของทราบและเสนอขอดําเนินการใน 3 สวนดังนี้ 

- นําเสนอกรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทนภาควิชาเปนผูเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

ขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 2 คน 

- นําเสนองานคลังและพัสดุตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย 

- ใหผูปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและรูปแบบขอเสนอโครงการวิจัยโดย

ละเอียดอีกครั้ง 

แตถาคุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑและแบบฟอรมรวมถึงรูปแบบของขอเสนอ

โครงการวิจัยมีสวนท่ีมีผลกระทบกับการพิจารณาใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยตองแกไขจํานวนมากให

เสนอผูบริหารท่ีเก่ียวของพิจารณาสงขอเสนอโครงการวิจัยดังกลาว แจงกลับไปใหผูสมัครขอรับทุนทราบหรือ

ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใหถูกตองตอไป และเม่ือผูบริหารเห็นชอบแลวจึงดําเนินการตามท่ีเสนอ 
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ตัวอยางการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการตรวจสอบรูปแบบขอเสนอโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูสมัครขอรับทุนสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกมาไมเกิน 5 ป 

เปนไปตามหลักเกณฑ 

ชื่อแหลงเงินทุนวิจัยผิด ตองเปน

“กองทุนสนับสนุนการวจิัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค” 
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- การตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัย 

ผูปฏิบัติงานสงขอเสนอโครงการวิจัยใหงานคลังและพัสดุตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ

โครงการวิจัย แตดังท่ีไดกลาวมาแลววาถึงแมงานคลังและพัสดุจะเปนผูรับผิดชอบในสวนนี้แตผูปฏิบัติงานซ่ึง

รับผิดชอบการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโดยตรงก็จําเปนตองศึกษารายละเอียดใหเขาใจ และชวย

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณในจุดท่ีสําคัญดวย ดังนี้ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

- วงเงินทุนสนับสนุนรวมไมเกิน 180,000 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณในแตละ

งวดดังนี้ 

รายละเอียด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม หมายเหตุ 

หมวดคาตอบแทน     
ไมเกิน 40% ของทั้ง

โครงการ 
- คาตอบแทนผูวิจัย 2,000 บ. x 6 เดือน 2,000 บ. x 3 เดือน 2,000 บ. x 3 เดือน 24,000 บาท 

- คาตอบแทนกรณีตีพิมพ - - 4,000 บ. x 12 เดือน 48,000 บาท 

หมวดคาใชสอย รวมกันไมเกิน 70% 

ของคาใชสอย+คา

วัสดุ+คาครุภัณฑ 

(ไมเกิน 75,600 บ.) 

คาใชสอย+คาวัสดุ+

คาครุภัณฑ สวนที่

เหลือ (32,400 บ.) 

อาจมีหรือไมมีก็ได

ขึ้นอยูกบัการต้ัง

งบประมาณในงวดที่ 

1 และงวดที่ 2 

108,000 บาท 

(คาครุภัณฑไมเกิน 

36,000 บาท) 

คาครุภัณฑไมเกิน 

20% ของทั้ง

โครงการ 

หมวดคาวัสดุ 

หมวดคาครุภัณฑ 

หมวดคาสาธารณูปโภค - - - - ไมสนับสนุน 

รวม ไมเกิน 87,600 บ. 
38,400 หรือ

มากกวา 

54,000 หรือ

มากกวา 

ไมเกิน 180,000 

บาท 
 

- สามารถขอถัวจายทุกรายการได แตยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

- หมวดคาตอบแทนหากตั้งงบประมาณไมถึง 40% ของงบประมาณท้ังโครงการ ไม

สามารถนําไปเพ่ิมในหมวดอ่ืนได 

- รายละเอียดของคาใชจายงบประมาณในแตละหมวดใหศึกษาเพ่ิมเติมในบัญชีแนบทาย

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 
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ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีไมถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 36,000 บาท 18,000 บาท 18,000 บาท 72,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาวิเคราะหตัวอยาง 20,000 บาท 20,000 บาท - 40,000 บาท 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 18,000 บาท 20,000 บาท - 38,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 2,000 บาท 2,000 บาท - 4,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 1,000 บาท - 1,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาสารเคม ี 10,000 บาท 5,000 บาท - 15,000 บาท 

- คาเคร่ืองแกว 10,000 บาท - - 10,000 บาท 

รวม 96,000 บาท 66,000 บาท 18,000 บาท 180,000 บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทน 

 

ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 12,000 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 24,000 บาท 

- คาตอบแทนกรณีตีพิมพ - - 48,000 บาท 48,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาวิเคราะหตัวอยาง 30,000 บาท 20,000 บาท - 50,000 บาท 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 18,000 บาท 10,000 บาท - 28,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 2,000 บาท 2,000 บาท - 4,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 1,000 บาท - 1,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาสารเคม ี 15,000 บาท - - 15,000 บาท 

- คาเคร่ืองแกว 10,000 บาท - - 10,000 บาท 

รวม 87,000 บาท 39,000 บาท 54,000 บาท 180,000 บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

เบิกจายงวดที่ 1 รวม

ไมเกิน 87,600 บาท 

คาตอบแทนผูวิจยั จะไดรับเดือนละ 

2,000 บาท สวนที่เหลือไดรับเมื่อ

ตีพิมพผลงานตามเกณฑ 
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ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

- วงเงินทุนสนับสนุนรวมไมเกิน 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณในแตละ

งวดดังนี้ 

รายละเอียด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม หมายเหตุ 

หมวดคาตอบแทน 5,000 บ. x 6 เดือน 5,000 บ. x 3 เดือน 5,000 บ. x 3 เดือน 60,000 บาท 
ไมเกิน 40% ของทั้ง

โครงการ 

หมวดคาใชสอย รวมกันไมเกิน 70% 

ของคาใชสอย+คา

วัสดุ+คาครุภัณฑ 

(ไมเกิน 63,000 บ.) 

คาใชสอย+คาวัสดุ+

คาครุภัณฑ สวนที่

เหลือ (27,000 บ.) 

อาจมีหรือไมมีก็ได

ขึ้นอยูกบัการต้ัง

งบประมาณในงวดที่ 

1 และงวดที่ 2 

90,000 บาท 

(คาครุภัณฑไมเกิน 

30,000 บาท) 

คาครุภัณฑไมเกิน 

20% ของทั้ง

โครงการ 

หมวดคาวัสดุ 

หมวดคาครุภัณฑ 

หมวดคาสาธารณูปโภค - - - - ไมสนับสนุน 

รวม ไมเกิน 93,000 บ. 
42,000 หรือ

มากกวา 

15,000 หรือ

มากกวา 

ไมเกิน 150,000 

บาท 
 

- สามารถขอถัวจายทุกรายการได แตยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

- รายละเอียดของคาใชจายงบประมาณในแตละหมวดใหศึกษาเพ่ิมเติมในบัญชีแนบทาย

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 
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ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีไมถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 30,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 60,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาวิเคราะหตัวอยาง - 12,000 บาท - 12,000 บาท 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 18,000 บาท 10,000 บาท - 28,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 2,000 บาท 3,000 บาท - 5,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 2,000 บาท - 2,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาสารเคม ี 10,000 บาท - - 10,000 บาท 

- คาเคร่ืองแกว 10,000 บาท - - 10,000 บาท 

- คาวัสดุสํานักงาน 8,000 บาท - - 8,000 บาท 

หมวดคาครุภัณฑ     

- คาตูแชแข็งฝาทึบ 15,000 บาท - - 15,000 บาท 

รวม 93,000 บาท 42,000 บาท 15,000 บาท 150,000 บาท 

หมายเหตุ  - ขอถวัจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทน 

              - ตูแชแข็งมีความจําเปนตองใชในการจัดเก็บรักษาสารเคมีและตัวอยางในงานวิจยั ที่มีความออนไหวและสลายตัวงายเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ   

                สูงกวาจุดเยือกแข็ง 

คาพิมพรายงานและ

คาเขาเลม รวมไมเกิน 

5,000 บาท 

หมวดคาครุภัณฑไม

สามารถถัวจายได 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 
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ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 30,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 60,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาวิเคราะหตัวอยาง - 12,000 บาท - 12,000 บาท 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 18,000 บาท 12,000 บาท - 30,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 2,000 บาท 2,000 บาท - 4,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 1,000 บาท - 1,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาสารเคม ี 10,000 บาท - - 10,000 บาท 

- คาเคร่ืองแกว 10,000 บาท - - 10,000 บาท 

- คาวัสดุสํานักงาน 8,000 บาท - - 8,000 บาท 

หมวดคาครุภัณฑ     

- คาตูแชแข็งฝาทึบ 15,000 บาท - - 15,000 บาท 

รวม 93,000 บาท 42,000 บาท 15,000 บาท 150,000 บาท 

หมายเหตุ  - ขอถวัจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

              - ตูแชแข็งมีความจําเปนตองใชในการจัดเก็บรักษาสารเคมีและตัวอยางในงานวิจยั ที่มีความออนไหวและสลายตัวงายเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ   

                สูงกวาจุดเยือกแข็ง 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

- วงเงินทุนสนับสนุนรวมไมเกิน 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณในแตละ

งวดดังนี้ 

รายละเอียด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม หมายเหตุ 

หมวดคาตอบแทน     
ไมเกิน 40% ของทั้ง

โครงการ 
- คาตอบแทนผูวิจัย 2,000 บ. x 6 เดือน 2,000 บ. x 3 เดือน 2,000 บ. x 3 เดือน 24,000 บาท 

- คาตอบแทนนวัตกรรม - - 3,000 บ. x 12 เดือน 36,000 บาท 

หมวดคาใชสอย รวมกันไมเกิน 70% 

ของคาใชสอย+คา

วัสดุ+คาครุภัณฑ 

(ไมเกิน 63,000 บ.) 

คาใชสอย+คาวัสดุ+

คาครุภัณฑ สวนที่

เหลือ (27,000 บ.) 

อาจมีหรือไมมีก็ได

ขึ้นอยูกบัการต้ัง

งบประมาณในงวดที่ 

1 และงวดที่ 2 

90,000 บาท 

(คาครุภัณฑไมเกิน 

30,000 บาท) 

คาครุภัณฑไมเกิน 

20% ของทั้ง

โครงการ 

หมวดคาวัสดุ 

หมวดคาครุภัณฑ 

หมวดคาสาธารณูปโภค - - - - ไมสนับสนุน 

รวม ไมเกิน 75,000 บ. 
33,000 หรือ

มากกวา 

42,000 หรือ

มากกวา 

ไมเกิน 150,000 

บาท 
 

- สามารถขอถัวจายทุกรายการได แตยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

- หมวดคาตอบแทนหากตั้งงบประมาณไมถึง 40% ของงบประมาณท้ังโครงการ ไม

สามารถนําไปเพ่ิมในหมวดอ่ืนได 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
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- รายละเอียดของคาใชจายงบประมาณในแตละหมวดใหศึกษาเพ่ิมเติมในบัญชีแนบทาย

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีไมถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 30,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 60,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาจางเหมาเขียนโปรแกรม 20,000 บาท 20,000 บาท - 40,000 บาท 

- คาจางเหมาวิเคราะหทางสถิติ - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 2,000 บาท 2,000 บาท - 4,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 1,000 บาท - 1,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาซอฟทแวร 10,000 บาท - - 10,000 บาท 

- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท - - 5,000 บาท 

หมวดคาครุภัณฑ     

- คาคอมพิวเตอรแบบพกพา 20,000 บาท - - 20,000 บาท 

รวม 87,000 บาท 48,000 บาท 15,000 บาท 150,000 บาท 

หมายเหตุ  - ขอถวัจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

 

ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 12,000 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 24,000 บาท 

- คาตอบแทนนวัตกรรม - - 36,000 บาท 36,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาจางเหมาเขียนโปรแกรม 25,000 บาท 15,000 บาท - 40,000 บาท 

- คาจางเหมาวิเคราะหทางสถิติ - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 2,000 บาท 2,000 บาท - 4,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 1,000 บาท - 1,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาซอฟทแวร 10,000 บาท - - 10,000 บาท 

- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท - - 5,000 บาท 

หมวดคาครุภัณฑ     

- คาคอมพิวเตอรแบบพกพา 20,000 บาท - - 20,000 บาท 

รวม 74,000 บาท 34,000 บาท 42,000 บาท 150,000 บาท 

หมายเหตุ  - ขอถวัจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

              - เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพามีความจําเปนที่ตองใชในการควบคุมการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น 

ตองชี้แจงเหตุผลความ

จําเปนในการจัดซ้ือครุภัณฑ 

คาตอบแทนผูวิจยั จะไดรับเดือนละ 2,000 บาท สวนที่

เหลือไดรับเมื่อเกิดนวัตกรรมหรือไดผลิตภัณฑตามเกณฑ 

เบิกจายงวดที่ 1 รวม

ไมเกิน 75,000 บาท 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

- วงเงินทุนสนับสนุนรวมไมเกิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณในแตละงวด

ดังนี้ 

รายละเอียด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม หมายเหตุ 

หมวดคาตอบแทน 8,000 บ. 6,000 บ. 6,000 บ. 20,000 บาท 
ไมเกิน 40% ของทั้ง

โครงการ 

หมวดคาใชสอย รวมกันไมเกิน 70% 

ของคาใชสอย+คา

วัสดุ+คาครุภัณฑ 

(ไมเกิน 21,000 บ.) 

คาใชสอย+คาวัสดุ+

คาครุภัณฑ สวนที่

เหลือ (9,000 บ.) 

อาจมีหรือไมมีก็ได

ขึ้นอยูกบัการต้ัง

งบประมาณในงวดที่ 

1 และงวดที่ 2 

30,000 บาท 

(คาครุภัณฑไมเกิน 

10,000 บาท) 

คาครุภัณฑไมเกิน 

20% ของทั้ง

โครงการ 

หมวดคาวัสดุ 

หมวดคาครุภัณฑ 

หมวดคาสาธารณูปโภค - - - - ไมสนับสนุน 

รวม ไมเกิน 29,000 บ. 
15,000 หรือ

มากกวา 
6,000 หรือมากกวา ไมเกิน 50,000 บาท  

- สามารถขอถัวจายทุกรายการได แตยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

- รายละเอียดของคาใชจายงบประมาณในแตละหมวดใหศึกษาเพ่ิมเติมในบัญชีแนบทาย

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 

2561 

 

ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีไมถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 12,000 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 24,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาจางเหมาวิเคราะหทางสถิติ - 8,000 บาท - 8,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 1,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 1,000 บาท - 1,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาวัสดุสํานักงาน 2,000 บาท - - 2,000 บาท 

หมวดคาครุภัณฑ     

- คาคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 12,000 บาท - - 12,000 บาท 

รวม 27,000 บาท 17,000 บาท 6,000 บาท 50,000 บาท 

หมายเหตุ  - ขอถวัจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

              - คอมพิวเตอรแท็บเล็ตมีความจําเปนที่ตองใชสําหรับการเชื่อมตอแอพลิเคชั่นที่ใชในการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 

 

คาครุภัณฑ รวมไมเกิน 

20% (10,000 บาท) 

คาตอบแทนผูวิจยั รวมไมเกิน 

40% (20,000 บาท) 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 8,000 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 20,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาจางเหมาวิเคราะหทางสถิติ - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 2,000 บาท 2,000 บาท - 4,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 1,000 บาท - 1,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท - - 5,000 บาท 

หมวดคาครุภัณฑ     

- คาคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 10,000 บาท - - 10,000 บาท 

รวม 25,000 บาท 19,000 บาท 6,000 บาท 50,000 บาท 

หมายเหตุ  - ขอถวัจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

              - คอมพิวเตอรแท็บเล็ตมีความจําเปนที่ตองใชสําหรับการเชื่อมตอแอพลิเคชั่นที่ใชในการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน 

- วงเงินทุนสนับสนุนรวมไมเกิน 30,000 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณในแตละงวด

ดังนี้ 

รายละเอียด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม หมายเหตุ 

หมวดคาตอบแทน 1,000 บ. x 6 เดือน 1,000 บ. x 3 เดือน 1000 บ. x 3 เดือน 12,000 บาท 
ไมเกิน 40% ของทั้ง

โครงการ 

หมวดคาใชสอย รวมกันไมเกิน 70% 

ของคาใชสอย+คา

วัสดุ+คาครุภัณฑ 

(ไมเกิน 12,600 บ.) 

คาใชสอย+คาวัสดุ+

คาครุภัณฑ สวนที่

เหลือ (5,400 บ.) 

อาจมีหรือไมมีก็ได

ขึ้นอยูกบัการต้ัง

งบประมาณในงวดที่ 

1 และงวดที่ 2 

18,000 บาท 

(คาครุภัณฑไมเกิน 

6,000 บาท) 

คาครุภัณฑไมเกิน 

20% ของทั้ง

โครงการ 

หมวดคาวัสดุ 

หมวดคาครุภัณฑ 

หมวดคาสาธารณูปโภค - - - - ไมสนับสนุน 

รวม ไมเกิน 18,600 บ. 8,400 หรือมากกวา 6,000 หรือมากกวา ไมเกิน 30,000 บาท  

- สามารถขอถัวจายทุกรายการได แตยกเวนหมวดคาตอบแทนและหมวดคาครุภัณฑ 

- รายละเอียดของคาใชจายงบประมาณในแตละหมวดใหศึกษาเพ่ิมเติมในบัญชีแนบทาย

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 

2561 
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ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีไมถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 6,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 12,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาจางเหมาเก็บขอมูล 4,000 บาท 4,000 บาท - 8,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 2,000 บาท 2,000 บาท - 4,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 1,000 บาท - 1,000 บาท 

- คาถายสําเนา 1,000 บาท - - 1,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาวัสดุสํานักงาน 4,000 บาท - - 4,000 บาท 

รวม 17,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 30,000 บาท 

หมายเหตุ  - ขอถวัจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทน 

 

ตัวอยางการตั้งรายละเอียดงบประมาณท่ีถูกตอง 

หมวด งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 รวม 
หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนผูวิจัย 6,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 12,000 บาท 

หมวดคาใชสอย     

- คาจางเหมาเก็บขอมูล 4,000 บาท 4,000 บาท - 8,000 บาท 

- คาจางเหมาพิมพรายงานวิจัย 1,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท 

- คาเขาเลมรายงานวิจัย - 1,000 บาท - 1,000 บาท 

- คาถายสําเนา 1,000 บาท - - 1,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ     

- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท - - 5,000 บาท 

รวม 17,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 30,000 บาท 

หมายเหตุ  - ขอถวัจายทุกรายการยกเวนหมวดคาตอบแทน 

 

- การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

ในข้ันตอนนี้สามารถดําเนินการไปพรอมกับการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของ

โครงการวิจัยได โดยทําบันทึกแจงถึงกรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทนภาควิชา ท่ีเปนภาควิชาเดียวกับผูสมัคร

ขอรับทุน ใหเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยดานเดียวกับขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอ

ขอรับทุน จํานวน 2 คน ซ่ึงอาจเปนบุคลากรท่ีอยูในภาควิชาเดียวกันหรือตางภาควิชาก็ได แตโดยท่ัวไปจะ

ขอใหเปนบุคลากรภายในคณะเพ่ือความสะดวกในการดําเนินงานและปองกันการลอกเลียนแบบงานวิจัย ท้ังนี้ 

ใหแนบขอเสนอโครงการวิจัยใหกรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทนภาควิชาดวย เพ่ือจะไดสามารถหาผูทรงคุณวุฒิ

ไดตรงกับเนื้อหาของขอเสนอโครงการวิจัยมากท่ีสุด 

คาพิมพรายงาน คาเขา

เลม และคาถายสําเนา 

รวมไมเกิน 5,000 บาท 
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เม่ือไดรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทนภาควิชาแลว จึงนําเสนอ

ผูบริหารพิจารณาและทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิใหคณบดีลงนาม และเม่ือผูบริหารเห็นชอบและคณบดีลง

นามแลวจึงสงหนังสือเชิญใหผูทรงคุณวุฒิพรอมแนบขอเสนอโครงการวิจัยและแบบฟอรมประเมินขอเสนอ

โครงการวิจัยใจใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตอไป โดยท่ัวไปจะขอใหผูทรงคุณวุฒิสงผลการประเมินขอเสนอ

โครงการวิจัยกลับมายังคณะภายใน 7 วัน ซ่ึงสามารถระบุลงในหนังสือเชิญและแบบฟอรมประเมินขอเสนอ

โครงการวิจัย ท้ังนี้ การจัดสงเอกสารใหผูทรงคุณวุฒิควรใสในซองทึบและไมควรใหเปดเผยใหผูสมัครขอรับทุน

หรือบุคคลอ่ืนทราบ 

 

- ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและใหคะแนนตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

เม่ือผูทรงคุณวุฒิไดรับเอกสารและพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยแลว จะทําการประเมิน

ขอเสนอโครงการวิจัยและใหคะแนนพรอมขอเสนอแนะในแบบฟอรมท่ีกําหนด และสงผลการประเมินกลับมา

ยังคณะภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไมเกิน 7 วัน 

ตัวอยางการประเมินขอเสนอโครงการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒ ิ
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- สรุปผลการประเมินและรายละเอียดขอเสนอแนะตาง ๆ 

หลังจากไดรับผลการประเมินขอเสนอโครงการวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิครบท้ัง 2 คน และไดรับ

ผลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัยจากงานคลังและพัสดุแลว ผูปฏิบัติงานจึงนํามาจัดทํา

เปนสรุปผลการประเมินซ่ึงจะประกอบดวย 2 สวน คือ ผลการประเมินเชิงวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ และผล

การตรวจสอบรายละเอียดของขอเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑและรูปแบบแบบฟอรมจากผูปฏิบัติงาน

และงานคลังและพัสดุ ซ่ึงแบบฟอรมสรุปผลการประเมินนี้จะถูกนําเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยตอไป 

สวนแบบฟอรมประเมินท่ีผูทรงคุณวุฒิท้ัง 2 คนจัดสงมาจะถูกจัดเก็บไวไมมีการเผยแพรออกไป 

ตัวอยางการสรุปผลการประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 
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- เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรพิจารณา 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาสรุปผลการประเมินขอเสนอ

โครงการวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ และพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยอีกครั้งวามีความเหมาะสมและสมควรไดรับ

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยหรือไม โดยคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑในการ

พิจารณาใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแกขอเสนอโครงการวิจัยท่ีขอรับทุนประเภทตาง ๆ ไวดังนี้ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองไดรับผลคะแนน

การประเมินเฉลี่ยจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน อยางนอย 60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 

คะแนน 
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- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตองไดรับผล

คะแนนการประเมินเฉลี่ยจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน อยางนอย 50 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 70 คะแนน  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยตอง

ไดรับผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน อยางนอย 60 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 80 คะแนน  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ตองไดรับผลคะแนนการประเมินเฉลี่ย

จากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน อยางนอย 45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน ตองไดรับผลคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ยจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน อยางนอย 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 

คะแนน 

ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับผลการประเมินเปนไปตามเกณฑจะไดรับความเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะตอไป สําหรับขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑจะดําเนินการแจงให

ผูสมัครขอรับทุนทราบและดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะตอไป 

 

- เสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรพิจารณา 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาเห็นชอบใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการ

วิจัยแกขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย ท้ังนี้ หากคณะกรรมการ

ประจําคณะมีขอสงสัยอาจขอตรวจสอบและทักทวงไมใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยได แตสําหรับ

โครงการท่ีผานความเห็นชอบสามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 

- ดําเนินการจัดทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรจะ

ดําเนินการจัดทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย แตท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครขอรับทุน

ทราบกอนดําเนินการจัดทําสัญญา และสําหรับขอเสนอโครงการวิจัยท่ีในข้ันตอนของการประเมินผลมี

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงมีรายละเอียดท่ีตองแกไขใหถูกตองตามหลักเกณฑจะถูกสงกลับไปให

ผูสมัครขอรับทุนดําเนินการแกไขใหเรียบรอยพรอมกับการแจงผลการพิจารณานี้ โดยผูปฏิบัติงานจะตองสง

หนังสือแจงผลการพิจารณาและรายละเอียดขอเสนอแนะท่ีตองแกไขโดยใชแบบฟอรมสรุปผลการประเมินท่ี
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เคยนําเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยพิจารณาโดยไมเปดเผยในสวนของคะแนนประเมินเพ่ือจัดสงให

ผูสมัครขอรับทุนตอไป 

ตัวอยางการสรุปขอเสนอแนะท่ีตองแกไขใหผูสมัครขอรับทุน 
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ในระหวางท่ีรอการแกไขขอเสนอโครงการวิจัยจากผูสมัครขอรับทุน ผูปฏิบัติงานอาจ

จัดเตรียมสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไว โดยเนื้อหารายละเอียดในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย เม่ือ

เริ่มตนการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของปงบประมาณใหม อาจนําเสนอผูบริหารและคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัยพิจารณาทบทวนในแตละป และหากมีการแกไขรายละเอียดเชิงลึกท่ีมีผลกระทบในวงกวาง

อาจขอความอนุเคราะหใหกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณารางสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ในอีกทางหนึ่งดวย โดยองคประกอบของสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรจะประกอบไป

ดวย 2 สวน คือ สวนของสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย และสวนของเอกสารแนบ ซ่ึงแตละสวนมี

รายละเอียดท่ีตองทําความเขาใจเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยดังนี้ 

สวนของสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

  ในกรณีท่ีเปนทุนอุดหนุนการวิจัยตางประเภทกันจะมีความแตกตางกันของรายละเอียด

เนื้อหาในสัญญา ดังนี้ 

1. ชื่อสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงจะแตกตางกันตามประเภทของทุนอุดหนุนการ

วิจัย เชน สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร เปนตน โดยมีจุดท่ีระบุชื่อประเภททุนท้ังในตัวสัญญา 

และสวนทายของหนาเอกสารสัญญาทุกหนา 

2. วงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยแตละประเภทไมเทากัน 
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3. รหัสโครงการหรือเลขท่ีสัญญา 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร ถูกกําหนดรหัสโครงการหรือเลขท่ีสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภทไว โดย

โครงสรางของเลขท่ีสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจะประกอบดวย 

อักษรยอกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

(Science Research and Innovation Fund : SRIF) 

อักษรยอของทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท   

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ (Research 

Grant for Published in Journal : JRG) 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

(Research Grant for Ph.D. Staff : PRG) 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย  

(Research Grant for Innovation : IRG) 

- ทุน อุดหนุ นการวิจั ย เพ่ื อ พัฒ นาการเรียนการสอน (Research Grant for 

Teaching and Learning Development : TDG) 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน (Research Grant for 

Routine Development : RDG) 

ตัวเลขปงบประมาณ พ.ศ. ท่ีจัดสรรงบประมาณใหโครงการวิจัยดังกลาว 

ตัวเลขลําดับท่ีของโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณนั้น โดยใชตัวเลข 2 หลัก 

เชน ขอเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย ก. ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรให

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปน

โครงการลําดับท่ี 3 ของปงบประมาณ เม่ือดําเนินการจัดทําสัญญา เลขท่ีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของ

อาจารย ก. คือ SRIF-JRG-2562-03 เปนตน 

4. รายละเอียดของเอกสารท่ีตองสงใหประเมินผลเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานตาม

สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย เชน ทุกประเภททุนตองสงรายงานงานการวิจัยฉบับสมบูรณ บทคัดยอ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซีดี รายงานสรุปและหลักฐานการใชจายเงิน เชนเดียวกัน แตทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือ

ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองสงหลักฐานการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการเพ่ิมเติม 

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตองสงหลักฐานการเผยแพร

ผลงานวิจัยภายนอกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู
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ผลิตภัณฑเชิงพาณิชยตองสงหลักฐานการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและการเผยแพรนวัตกรรมในงาน

ประชุมวิชาการ ตามหลักเกณฑของแตละประเภททุนเปนตน 

5. รายชื่อของเอกสารแนบทายสัญญาจะแตกตางกันท่ีชื่อประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุน

ของทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภทเปนตน 

ตัวอยางจุดท่ีแตกตางกันของสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของทุนแตละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อประเภททุน 

เลขที่สัญญา 

วงเงินทุน 

ชื่อประเภททุน 

ชื่อประเภททุน 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ในกรณีท่ีเปนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเดียวกันสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของแต

ละโครงการจะมีความแตกตางกันของรายละเอียดเนื้อหาในสัญญา ดังนี้ 

1. รหัสโครงการหรือเลขท่ีสัญญา จะแตกตางกันท่ีลําดับของโครงการ 

2. วันท่ีลงนามในสัญญา ซ่ึงจะมีสองจุดดวยกันคือในหนาแรกของสัญญา และสวนทายของ

หนาเอกสารสัญญาทุกหนา 

3. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และสังกัด ของผูรับทุน 

เง่ือนไขตีพิมพ/

เผยแพร/

นวัตกรรม 

ประกาศหลักเกณฑ 
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4. ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5. วันท่ีเริ่มตนการดําเนินงานวิจัย และวันท่ีสิ้นสุดการดําเนินงานวิจัย ตามสัญญา 

6. วงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับ (สวนใหญทุกโครงการจะไมแตกตางกัน) 

7. ชื่อผูรับทุน และพยาน (หัวหนาภาควิชา) ท่ีลงนามในสัญญารับทุน 

ตัวอยางจุดท่ีแตกตางกันของสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเดียวกันแตคนละโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่โครงการ 

วันที่ลงนาม 

ชื่อผูรับทุน 

สังกัด 

ชื่อโครงการ 

ระยะเวลา 

วันที่ลงนาม 
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สวนของเอกสารแนบทายสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

  เอกสารประกอบท่ีนํามาเปนเอกสารแนบทายสัญญาซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีผูรับทุนจะตองปฏิบัติตาม มีรายละเอียดท่ีเหมือนกันและแตกตางกันตามประเภทของ

สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 

1. เอกสารแนบหมายเลข 1 ขอเสนอโครงการวิจัย 

 เอกสารแนบหมายเลข 1 ของสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยแตละโครงการวิจัยจะ

เปนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการแกไขหรือรายละเอียดมีความครบถวนถูกตองตามหลักเกณฑแลวนํามา

แนบทายในสัญญา โดยจะมีจุดท่ีแตกตางกันของทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภทคือ ชื่อทุนอุดหนุนการวิจัย

ประเภทนั้น ๆ ท่ีปรากฏอยูสวนทายของหนาเอกสาร และจุดท่ีแตกตางกันของทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท

เดียวกันแตตางโครงการคือ วันท่ีทําสัญญาท่ีปรากฏอยูสวนทายของหนาเอกสารเชนกัน 

 

วันที่ลงนาม 

พยาน 

ชื่อผูรับทุน 
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ตัวอยางเอกสารแนบหมายเลข 1 

 

 

 

 

 

 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เอกสารแนบหมายเลข 2 รายละเอียดการแบงจายงวดเงิน 

 เอกสารแนบหมายเลข 2 จะเปนรายละเอียดการแบงจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในแต

ละงวดของโครงการวิจัยนั้น ๆ ซ่ึงทุกประเภททุนจะถูกจะแบงจายออกเปน 3 งวดเหมือนกันตามประกาศ

หลักเกณฑ คือ 

 งวดท่ี  1 เบิกจายภายใน 30 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

 งวดท่ี  2 เบิกจายภายใน 30 วนั หลงัจากคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร 

 มีมติเห็นชอบรายงานความกาวหนาการวิจัยรอบ 6 เดือน และ 

 รายงานสรุปการใชจายเงินทุนงวดท่ี 1 

 งวดท่ี  3 เบิกจายภายใน 30 วนั หลังจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

 มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและใหสิ้นสุดสัญญาการรับทุน 

 อุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร  

หมายเลขเอกสาร 

วันที่ลงนาม ประเภททุน 
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ตัวอยางรายละเอียดของเอกสารแนบหมายเลข 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูรับทุน 

เลขที่สัญญา 

หมายเลขเอกสาร 
ชื่อประเภททุน 

ชื่อโครงการ 

วันที่ลงนาม 

พยาน 

ประเภททุน 

ชื่อผูรับทุน 
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สําหรับจํานวนเงินท่ีเบิกจายในแตละงวดจะเปนไปตามรายละเอียดงบประมาณในขอเสนอโครงการวิจัยท่ีผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว ดังท่ีกลาวในหัวขอการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของ

โครงการวิจัย แตจะมีความแตกตางของการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในงวดท่ี 3 ของทุนอุดหนุนการวิจัย

เพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ และทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู

ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ท่ีการเบิกจายเงินทุนวิจัยในงวดสุดทายหรืองวดท่ี 3 นี้จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมตาม

กรณีของการตีพิมพหรือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ดังนี้ 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

 กรณีท่ี 1 สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล ISI Web of Science หรือ Scopus จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมสําหรับการตีพิมพผลงานเต็ม

วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไวคือ ไดรับเพ่ิมอีกเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เทากับ 48,000 บาท เม่ือ

นําไปรวมกับคาตอบแทนปกติและคาใชจายอ่ืน ๆ จึงเปนเงินทุนงวดท่ี 3 ท่ีจะไดรับ 

 กรณีท่ี 2 สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมสําหรับการตีพิมพผลงานอีกเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 

เดือน เทากับ 36,000 บาท เม่ือนําไปรวมกับคาตอบแทนปกติและคาใชจายอ่ืน ๆ จึงเปนเงินทุนงวดท่ี 3 ท่ีจะ

ไดรับ 

 กรณีท่ี 3 สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI (กลุม 1) หรือ TCI (กลุม 2) หรือ proceedings (เรื่องเต็ม) สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมสําหรับการตีพิมพผลงานเต็มวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไวคือ 

ไดรับเพ่ิมอีกเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เทากับ 12,000 บาท เม่ือนําไปรวมกับคาตอบแทนปกติ

และคาใชจายอ่ืน ๆ จึงเปนเงินทุนงวดท่ี 3 ท่ีจะไดรับ 
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ตัวอยางรายละเอียดของเอกสารแนบหมายเลข 2 การแบงจายงวดเงินของทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผล

งานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ (หนา 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบงจายงวดเงิน 
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จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

143 

ตัวอยางรายละเอียดของเอกสารแนบหมายเลข 2 การแบงจายงวดเงินของทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผล

งานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ (หนา 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

 กรณีท่ี 1 นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีเกิดจากโครงการวิจัยสามารถจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และจัดแสดงในงานนิทรรศการหรือการประชุม

วิชาการ จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมสําหรับการตีพิมพผลงานเต็มวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไวคือ ไดรับเพ่ิมอีกเดือน

ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน เทากับ 36,000 บาท เม่ือนําไปรวมกับคาตอบแทนปกติและคาใชจายอ่ืน ๆ 

จึงเปนเงินทุนงวดท่ี 3 ท่ีจะไดรับ 

 กรณีท่ี 2 ไมสามารถสรางนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชย จะไมไดรับคาตอบแทน

เพ่ิมในสวนนี้ จึงใหเบิกจายเพียงคาตอบแทนปกติและคาใชจายอ่ืน ๆ  
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ตัวอยางรายละเอียดของเอกสารแนบหมายเลข 2 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู

ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 
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3. เอกสารแนบหมายเลข 3 ตัวอยางรายงานความกาวหนาการวิจัย 

 เอกสารแนบหมายเลข 3 จะเปนตัวอยางแบบฟอรมรายงานความกาวหนาการวิจัยรอบ 

6 เดือน ซ่ึงทุกประเภททุนจะมีองคประกอบของหัวขอท่ีเหมือนกัน แตกตางกันท่ีชื่อทุนอุดหนุนการวิจัยแตละ

ประเภท และวันท่ีทําสัญญาเทานั้น 

ตัวอยางเอกสารแนบหมายเลข 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เอกสารแนบหมายเลข 4 ตัวอยางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 เอกสารแนบหมายเลข 4 จะเปนตัวอยางหนาปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ องคประกอบ

ของหัวขอในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และตัวอยางบทคัดยอ ซ่ึงทุกประเภททุนจะมีองคประกอบท่ีเหมือนกัน 

แตกตางกันท่ีชื่อทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท และวันท่ีทําสัญญาเชนเดียวกัน 

 

 

 

ชื่อประเภททุน 

วันที่ลงนาม ประเภททุน 
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จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

146 

ตัวอยางเอกสารแนบหมายเลข 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ลงนาม ประเภททุน 

ชื่อประเภททุน ชื่อประเภททุน 
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ตัวอยางเอกสารแนบหมายเลข 4 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เอกสารแนบหมายเลข 5 ตัวอยางรายงานสรุปการเงิน 

 เอกสารแนบหมายเลข 5 จะเปนตัวอยางรายงานสรุปการใชจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

โดยทุกประเภททุนจะมีองคประกอบท่ีเหมือนกัน แตกตางกันท่ีชื่อทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท และวันท่ี

ทําสัญญาท่ีอยูในสวนทายของเอกสารเชนเดียวกัน 

ตัวอยางเอกสารแนบหมายเลข 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ลงนาม ประเภททุน 

ชื่อประเภททุน 
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6. เอกสารแนบหมายเลข 6 ตัวอยางบทสังเคราะหรายงานการวิจัย 

 เอกสารแนบหมายเลข 6 จะเปนตัวอยางบทสังเคราะหรายงานการวิจัยท่ีเปนบทความใน

ลักษณะท่ีใหความรูแกสังคมซ่ึงไดจากการสังเคราะหผลงานวิจัย สามารถเผยแพรและประชาชนท่ัวไปสามารถ

อานแลวเขาใจได โดยทุกประเภททุนจะมีองคประกอบท่ีเหมือนกัน แตกตางกันท่ีชื่อทุนอุดหนุนการวิจัยแตละ

ประเภท และวันท่ีทําสัญญาท่ีอยูในสวนทายของเอกสารเชนเดียวกัน 

ตัวอยางเอกสารแนบหมายเลข 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ลงนาม ประเภททุน 
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ตัวอยางเอกสารแนบหมายเลข 6 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

 เอกสารแนบหมายเลข 7 จะเปนประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามประเภททุน โดยใหระบุชื่อประเภททุน 

และวันท่ีลงลงนามตอนทายของเอกสารแนบทุกหนาเชนเดียวกันกับเอกสารแนบหมายเลขอ่ืน ๆ ดวย 

 

8. เอกสารแนบหมายเลข 8 ประกาศอัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงิน ของคณะ 

 เอกสารแนบหมายเลข 8 จะเปนประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย 

และวิธีการเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาศาสตร ลง

วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยประกาศฉบับนี้จะเปนเอกสารแนบทายเหมือนกันทุกประเภททุน และให

ระบุชื่อประเภททุน และวันท่ีลงลงนามตอนทายของเอกสารแนบทุกหนาเชนเดียวกันกับเอกสารแนบหมายเลข

อ่ืน ๆ ดวย  
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9. เอกสารแนบหมายเลข 9 ประกาศหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงิน 

 เอกสารแนบหมายเลข 9 จะเปนประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 

พ.ศ. 2551 โดยประกาศฉบับนี้จะเปนเอกสารแนบทายเหมือนกันทุกประเภททุน และใหระบุชื่อประเภททุน 

และวันท่ีลงลงนามตอนทายของเอกสารแนบทุกหนาเชนเดียวกันกับเอกสารแนบหมายเลขอ่ืน ๆ ดวย  

ท้ังนี้ เอกสารแนบทุกหมายเลขอยาลืมแกไขเลขหนาและจํานวนหนาท่ีอยูดานบนมุมขวาของเอกสารแตละ

หมายเลข ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารดวย 

ตัวอยางหมายเลขหนาของเอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การขออนุมัติทําสัญญาและลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

เม่ือไดดําเนินการรางสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ผูรับทุนแกไขขอเสนอโครงการวิจัยและ

ดําเนินการจัดทําเอกสารแนบทายสัญญาเรียบรอยแลว จึงนําเสนอขออนุมัติคณบดีเพ่ือดําเนินการจัดทําสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามข้ันตอน โดยเอกสารสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภทสําหรับแตละ

โครงการวิจัย จะถูกจัดทําข้ึน 2 ฉบับ เพ่ือเปนคูฉบับใหคณะเก็บรักษาไว 1 ฉบับ และหัวหนาโครงการวิจัยหรือ

ผูรับทุนเก็บรักษาไวอีก 1 ฉบับ เม่ือผูปฏิบัติงานดําเนินการจัดทําตัวสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเสร็จ

หมายเลขหนา หมายเลขหนา 
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เรียบรอยแลว จึงสงสัญญาท้ัง 2 ฉบับใหผูรับทุนพิจารณารายละเอียดในสัญญา หากไมมีขอผิดพลาดท่ีตอง

แกไขผูรับทุนจึงลงนามในสัญญาพรอมดวยพยานฝายผูรับทุน 1 ทาน (โดยปกติจะเปนหัวหนาภาควิชา) เม่ือ

ดําเนินการเรียบรอย จึงจัดสงสัญญาท้ัง 2 ฉบับกลับมายังคณะ ผูปฏิบัติงานจะจัดสงสัญญาใหพยานฝายผูให

ทุน (โดยปกติจะเปนหัวหนางานคลังและพัสดุ) ลงนามท้ัง 2 ฉบับ กอนจะนําเสนอทานคณบดีลงนามเปนคน

สุดทาย จึงสงคูฉบับสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยนั้น ใหหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรับทุนเก็บรักษาไว 1 

ฉบับ 

ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติจัดทําสัญญา 
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ตัวอยางสัญญาท่ีลงนามเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ สัญญาหนาท่ี 1 และหนาท่ี 2 ดังไดแสดงในตัวอยางสัญญากอนหนาแลว 
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- ดําเนินการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1 

ข้ันตอนสุดทายของกระบวนการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย คือการ 

ดําเนินการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1 ใหกับผูรับทุนเพ่ือนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการวิจัยตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยผูปฏิบัติงานจะจัดทําบันทึกขอเบิกจายเงินทุนอุดหนุน

การวิจัยงวดท่ี 1 ใหผูรับทุนลงนามผานหัวหนาภาควิชา ซ่ึงเอกสารฉบับนี้อาจถูกจัดสงไปพรอมกับสัญญาการ

รับทุนอุดหนุนการวิจัยก็ได เม่ือไดรับเอกสารบันทึกขอเบิกจายเงินกลับมาพรอมกับสัญญาแลว ใหดําเนินการ

ข้ันตอนกอนหนาจนกระท่ังทานคณบดีลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ผูปฏิบัติงานจึงสําเนาเอกสารสัญญา

จํานวน 1 ชุด แนบทายบันทึกขอเบิกจายเงินท่ีลงนามครบถวน นําเสนอขอความเห็นชอบจากผูบริหารท่ี

รับผิดชอบ แลวจัดสงเอกสารฉบับดังกลาวใหงานคลังและพัสดุดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการ

วิจัยงวดท่ี 1 ตอไป 

ตัวอยางการขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1 
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3. กระบวนการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยเปนกระบวนติดตามผลการดําเนินงานของ

โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรทุกประเภททุน ซ่ึงไดกําหนดไวในประกาศ

หลักเกณฑและระบุในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยวาผูรับทุนตองดําเนินการสงรายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงานวิจัยภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน หลังจากครบกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 6 เดือน 

นับต้ังแตวันท่ีเริ่มโครงการตามสัญญา ท้ังนี้ ผูรับทุนจะทราบเง่ือนไขหลักเกณฑนี้ดีอยูแลว หากผูรับทุนไมสง

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยจะไมสามารถเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 ได จึงเปน

กระบวนการท่ีเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีทําใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงแตละ

ข้ันตอนมีแผนผัง กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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3.1 แผนผังแสดงข้ันตอนการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

 

ผูรับทุนดําเนินการแกไขรายงานฯ 

ตามขอเสนอแนะ 

แกไข 

แกไข 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ทําบันทึกติดตามผูรับทุนสงรายงาน

ความกาวหนาการวิจัย รอบ 6 เดือน 

ผูรับทุนจัดสงรายงานความกาวหนาการวจิัย 

รอบ 6 เดือน และรายงานสรุปการใชจายเงิน

พรอมหลักฐาน 

งานคลังและพัสดุตรวจสอบความ

ถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

รายงานสรุปการใชจายเงินและหลักฐาน 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ตรวจสอบความถกูตองและครบถวน

ของเอกสารรายงานความกาวหนา 

เสนอคณบดีหรือผูบริหาร 

ที่ไดรับมอบหมายพจิารณา 

เห็นชอบ 

 
เห็นชอบโดยมกีารแกไข 

เห็นชอบ 

เสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา 

ไมเห็นชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการขอเบกิจายเงินทุนอุดหนุน

การวิจยั งวดที ่2 ใหผูรับทนุ 

เสนอคณบดี 

พิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินทุนอุดหนุน 

การวิจยั งวดที ่2 

ไมเห็นชอบ 

สงงานคลังและพัสดุเบิกจายเงิน 

และแจงผูรับทุนทราบพรอมสงเอกสาร

หลักฐานการใชจายเงินกลับคืนผูรับทุน 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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3.2 กิจกรรมข้ันตอนปฏิบัติงานการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ติดตามรายงานความกาวหนาการวิจัย รอบ 6 

เดือน 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ - คณบด ี

- ผูไดรับทุน 

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- บันทึกขอความติดตามความกาวหนา 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

ผูรับทุนจัดสงรายงานความกาวหนาการวิจัย และ

รายงานสรุปการใชจายเงิน รอบ 6 เดือน 

- ผูไดรับทุน - หัวหนาภาควิชา 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- แบบฟอรมรายงานความกาวหนาการวิจัย 

- แบบฟอรมรายงานสรุปการใชจายเงิน 

- หลักฐานการใชจายเงิน 

การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

เอกสารรายงานความกาวหนา 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ผูไดรับทุน - รายงานความกาวหนาการวิจัย 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

รายงานสรุปการใชจายเงินและหลกัฐาน 

- งานคลังและพัสด ุ

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- ผูไดรับทุน - รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- หลักฐานการใชจายเงิน 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราคาใชจาย 

และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะวิทยาศาสตร 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากรเก่ียวกับการเบิกจายเงิน

รายไดของมหาวิทยาลยั 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- คณะกรรมการสงเสรมิงานวิจัยฯ 

- รายงานความกาวหนาการวิจัย 

- รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- หลักฐานการใชจายเงิน 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- คณะกรรมการประจําคณะฯ 

- รายงานความกาวหนาการวิจัย 

- รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- หลักฐานการใชจายเงิน 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

ดําเนินการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 - งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- งานคลังและพัสด ุ

- คณบด ี

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- ผูไดรับทุน 

- บันทึกขอความขอเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

- รายงานความกาวหนาการวิจัย 

- รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

แจงผูรับทุนทราบและสงเอกสารหลักฐานการใช

จายเงินงวด 1 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- ผูไดรับทุน 

- บันทึกขอความขอเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

- รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- หลักฐานการใชจายเงิน 
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3.3 แผนการปฏิบัติงานการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

กระบวนการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยมีแผนการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ชวงเวลาดําเนินการ 

ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 

การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

ดําเนินการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจยัตามรอบ

ระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญารับทุนของแตละโครงการวิจัย 
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3.4 รายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติงานการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

ในหัวขอนี้จะอธิบายรายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติงานของกระบวนการติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการ โดยผูเขียนจะทําการยกตัวอยางข้ึนมา

ประกอบในประเด็นท่ีสําคัญหรือนาสนใจ เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน ดังนี ้

- ติดตามการรายงานความกาวหนาการวิจัย รอบ 6 เดือน 

ดังท่ีไดกลาวแลวเบื้องตนวาผูรับทุนทราบเง่ือนไขหลักเกณฑการรายงานความกาวหนาการ

วิจัย รอบ 6 เดือนดีอยูแลว ผูปฏิบัติงานจึงเปรียบเสมือนนาฬิกาปลุกท่ีชวยย้ําเตือนเม่ือถึงเวลาท่ีตองรายงาน

ผลการดําเนินงานเทานั้น โดยจะดําเนินการติดตามเม่ือครบรอบระยะเวลาการดําเนินงานเดือนท่ี 6 ตามสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัยของแตละโครงการในรูปแบบของบันทึกขอความแจงเตือนถึงหัวหนาโครงการวิจัยหรือ

ผูรับทุนโดยตรง ซ่ึงผูปฏิบัติงานตองมีการตรวจสอบขอมูลของโครงการวิจัยท่ีจะครบกําหนดการรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานอยูเสมอตามรอบระยะเวลาของการใหทุนอุดหนุนการวิจัย  

 

- ผูรับทุนจัดสงรายงานความกาวหนาการวิจัย และรายงานสรุปการใชจายเงิน รอบ 6 เดือน 

ในข้ันตอนนี้หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรับทุนจะจัดทํารายงานความกาวการดําเนินงานวิจัย

รอบ 6 เดือน และสรุปรายการคาใชจายของโครงการวิจัยตามแบบฟอรมท่ีคณะกําหนด พรอมแนบหลักฐาน

เอกสารใบสําคัญ ใบเสร็จรับเงินตาง ๆ สงมายังคณะเพ่ือรับการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวย แบบฟอรมรายงาน

ความกาวหนาการวิจัย 2 ชุด แบบฟอรมรายงานสรุปการเงิน 2 ชุด และเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน 1 ชุด 

สงผานหัวหนาภาควิชามายังคณะตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรับทุนไมไดสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

วิจัยตามระยะเวลาท่ีกําหนด คณะยังมิไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในสัญญาเนื่องจากมีความเขาใจในภารกิจของ

คณาจารย นักวิจัย ผูรับทุน ท่ีมีปริมาณมากรับผิดชอบในหลากหลายภารกิจจึงไมสามารถดําเนินงานไดตาม

กรอบระยะเวลา แตจะมีการติดตามใหดําเนินงานโครงการวิจัยใหเสร็จสิ้นเม่ือครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย และใหดําเนินการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตอไป 
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- การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารรายงานความกาวหนา 

การตรวจสอบความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยของโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากคณะวิทยาศาสตร จะแยกการตรวจสอบเปน 3 สวนคือ การตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรมและ

การกรอกขอมูลพ้ืนฐานในแบบฟอรมท่ีเปนหนาท่ีรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา

วิชาการของรายงานความกาวหนาเปนหนาท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร 

และการตรวจสอบรายงานสรุปการใชจายเงินและเอกสารหลักฐานการใชจายเงินเปนหนาท่ีรับผิดชอบของงาน

คลังและพัสดุ ดังนั้น ในเบื้องตนเม่ือไดรับเอกสารรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยแลว ผูปฏิบัติงานจะ

ทําการแยกเอกสารออกเปน 2 สวน คือสวนท่ีเปนรายงานสรุปการใชจายเงินและเอกสารหลักฐานการใช

จายเงินดําเนินการจัดสงใหงานคลังและพัสดุตรวจสอบ และสวนท่ีเปนแบบฟอรมรายงานความกาวหนาการ

วิจัยซ่ึงผูปฏิบัติงานตองดําเนินการตรวจสอบมีรายละเอียดท่ีควรพิจารณาใหมีความถูกตองครบถวน ดังนี้ 

1. แบบฟอรมถูกตองตามประเภททุนท่ีไดรับ และชื่อกองทุนถูกตองตามแหลงเงิน 

2. องคประกอบของหัวขอในรายงานความกาวหนาครบถวนตามท่ีคณะกําหนด 

3. เลขท่ีสัญญาโครงการ ชื่อโครงการวิจัย และชื่อหัวหนาโครงการวิจัย ถูกตอง 

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการวิจัย และชวงระยะเวลาท่ีรายงานเปนไปตามสัญญารับทุน 

5. วัตถุประสงคของโครงการวิจัยตรงตามท่ีระบุไวในขอเสนอโครงการวิจัย 

6. หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรับทุน และหัวหนาภาควิชาลงนามรับรองในแบบฟอรม

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยครบถวน 

ท้ังนี้ หากรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยไมถูกตองหรือไมครบถวนใหรวบรวมขอมูลไวนําเสนอ

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดของเนื้อหาวิชาการ แลวคอย

จัดสงใหผูรับทุนดําเนินการแกไขในครั้งเดียว ยกเวน กรณีของหัวขอในรายงานความกาวหนาไมครบถวนตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนดและขาดในสวนท่ีสําคัญใหดําเนินการจัดสงใหผูรับทุนแกไขและสงกลับมาอีกครั้งกอน

นําเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร 
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ตัวอยางจุดท่ีควรสังเกตในรายงานความกาวหนาการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาตามสัญญา 

ระยะเวลาที่รายงาน 

วัตถุประสงคตามขอเสนอโครงการวจิัย 

แผนงานกิจกรรมตามขอเสนอโครงการวิจัย 

เปล่ียนแผนตองระบุขอ 2.3 

ตองใหเพิ่มเติมรายละเอียด 

ชื่อประเภททุน 

เลขที่สัญญารับทุน 
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- การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานสรุปการใชจายเงินและหลักฐาน 

ในข้ันตอนนี้งานคลังและพัสดุจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

รายงานสรุปการใชจายเงินและหลักฐาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย 

และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สวนคาใชจายใดท่ี

ไมไดกําหนดไวตามประกาศท้ังสองฉบับนี้ ใหอิงใชตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการเบิกจายเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ในกรณีท่ีเอกสารไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑงานคลังและพัสดุจะ

ดําเนินการประสานงานกับหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรับทุนใหดําเนินการแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลวจึงสง

เอกสารท้ังหมดกลับมายังผูปฏิบัติงาน กระนั้นแมข้ันตอนนี้จะเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของงานคลังและพัสดุ 

แตผูปฏิบัติงานจะมีความเชี่ยวชาญและมีขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงการวิจัยมากกวา จึงควรชวยตรวจสอบใน

เบื้องตนเก่ียวกับแบบฟอรมรายงานสรุปการใชจายเงินซ่ึงมีรายละเอียดท่ีควรพิจารณาใหมีความถูกตอง

ครบถวน ดังนี้ 

1. แบบฟอรมถูกตองตามประเภททุนท่ีไดรับ และชื่อกองทุนถูกตองตามแหลงเงิน 

2. องคประกอบของหัวขอในรายงานสรุปการใชจายเงินครบถวนตามท่ีคณะกําหนด 

3. เลขท่ีสัญญาโครงการ ชื่อโครงการวิจัย และชื่อหัวหนาโครงการวิจัย ถูกตอง 

4. ชวงระยะเวลาท่ีรายงานเปนไปตามสัญญารับทุน 

5. ยอดรวมจํานวนเงินในแตละหมวด และยอดรวมจํานวนเงินท้ังหมดถูกตอง 

6. ยอดจํานวนเงินท่ีไดรับในงวดท่ี 1 มีความถูกตอง 

7. หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรับทุน และหัวหนาภาควิชาลงนามรับรองในแบบฟอรมใน

รายงานสรุปการใชจายเงินครบถวน 
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ตัวอยางจุดท่ีควรสังเกตในรายงานสรุปการใชจายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อประเภททุน 

เลขที่สัญญารับทุน 

ระยะเวลาตามสัญญา 

ระยะเวลาที่รายงาน 

ยอดเงินรวม 

ยอดเงินรวม 

ยอดเงินรวม 
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ตัวอยางจุดท่ีควรสังเกตในรายงานสรุปการใชจายเงิน (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรพิจารณา 

เม่ือผูปฏิบัติงานดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย และไดรับเอกสารรายงานสรุปการใชจายเงินพรอมหลักฐานการใชจายเงินท่ี

ผานการตรวจสอบจากงานคลังและพัสดุแลว จึงนําเสนอผูบริหารพิจารณานําเสนอคณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัยคณะวิทยาศาสตรตอไป 

ยอดเงินคงเหลือ 
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คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณารายละเอียดเนื้อหาเชิงวิชาการ

ของรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยซ่ึงประเด็นในการพิจารณาท่ีสําคัญจะประกอบดวย  

1. การดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว 

โครงการวิจัยมีกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนการดําเนินงานอะไรบาง แลวสามารถ

ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวอยางไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานหรือไม 

2. สรุปผลการดําเนินงาน 

เปนสวนท่ีแสดงรายละเอียดเนื้อหาผลการดําเนินงานท่ีไดจากการวิจัยโดยสรุป 

ในกรณีท่ี รายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยมีความถูกตองเรียบรอยครบถวนจึงดําเนินการเสนอคณะ

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร หากไมถูกตองครบถวนใหดําเนินการจัดสงเอกสารใหผูรับทุนแกไขตาม

ขอเสนอแนะแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรตอไป 

ตัวอยางรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยท่ีไมมีสรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตองเขียนลง

ในแบบฟอรม 
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ตัวอยางรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยท่ีมีสรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรพิจารณา 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาเห็นชอบการรายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงานวิจัย และใหเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 ท้ังนี้ หากคณะกรรมการประจาํคณะมีขอสงสัย

อาจขอตรวจสอบและทักทวงโดยไมใหเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 ได แตสําหรับโครงการท่ีผาน

ความเห็นชอบสามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
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- การเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 2 

ในข้ันตอนการดําเนินการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 2 เม่ือคณะกรรมการประจํา

คณะวิทยาศาสตรเห็นชอบใหเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 แลว ผูปฏิบัติงานจะจัดทําบันทึกขอ

อนุมัติเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 ใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบหรือเลขานุการคณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัยคณะวิทยาศาสตรลงนาม แลวนําเสนอคณบดีพิจารณาอนุมติ จากนั้นจึงจัดสงบันทึกขอความพรอม

แนบสําเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของโครงการวิจัยดังกลาว ใหงานคลังและพัสดุดําเนินการเบิกจาย

เงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 ตอไป 

ตัวอยางการขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 2 
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- แจงผูรับทุนทราบและสงคืนเอกสารหลักฐานการใชจายเงินงวด 1 

เม่ือดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 ใหผูรับทุนแลว ผูปฏิบัติงาน

จะสําเนาบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 ดังกลาว แลวแจงใหหัวหนา

โครงการวิจัยหรือผูรับทุนทราบ พรอมท้ังแนบตนฉบับเอกสารหลักฐานการใชจายเงินงวดท่ี 1 สงกลับคืนให

ผูรับทุนเก็บรวบรวมไวเพ่ือจัดทําสรุปการใชจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยรวมท้ังโครงการเม่ือเสร็จสิ้นการ

ดําเนินงานโครงการวิจัย 

 

4. กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานโครงการวิจัยเม่ือผูรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยเสร็จสิ้นการดําเนินงานแลวสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมเอกสารประกอบ และปฏิบัติตาม

เง่ือนไขในสัญญาครบถวนแลว ซ่ึงจะนําไปสูการพิจารณาใหสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยตอไป แต

กอนท่ีจะเริ่มกระบวนการนี้ได ผูปฏิบัติงานอาจตองมีการติดตามผลการดําเนินงานเม่ือครบกําหนดสิ้นสุด

สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยอีกครั้ง เพ่ือเปนการย้ําเตือนใหผูรับทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงแตละข้ันตอนของกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุด

สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมีแผนผัง กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดข้ันตอนการ

ดําเนินงานดังนี้ 

4.1 แผนผังแสดงข้ันตอนการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุด

สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา ผูรับทุนดําเนินการแกไขรายงานฯ 

ตามขอเสนอแนะ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอคณบดีหรือผูบริหาร 

ที่ไดรับมอบหมายพจิารณา 

แกไข 

เห็นชอบ 

ผูรับทุนขอขยายระยะเวลาการ

ดําเนินงานวิจัย 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ทําบันทึกติดตาม 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

ผูรับทุนสงรายงานการวิจยัฉบบั

สมบูรณ รายงานสรุปการใชจายเงิน

พรอมหลักฐาน และเอกสารตามสัญญา 

ผูรับทุน 
สง ไมสง 

งานคลังและพัสดุตรวจสอบความ

ถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

รายงานสรุปการใชจายเงินและหลักฐาน 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ตรวจสอบความถกูตองและครบถวน

ของเอกสารรายงานการวจิัยฯ 

 

 

 

 

 

เสนอ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ 

พิจารณา 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการแจงผูรับทุน 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการแจงผูรับทุนกาํหนดวัน

สัมมนาเสนอผลงานวิจยั 
ผูรับทุนแจงกาํหนดวนั เวลา สถานที ่

สัมมนาเสนอผลงานวิจยั 

กรรมการสงเสริมงานวิจยัฯ 

ผูแทนสาขาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณารายงานการวจิัยฯ 2 คน 

แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ และสงหนังสือเชิญ

พรอมเอกสารใหผูทรงคุณวุฒิ 

ดําเนินการจัด 

สัมมนาเสนอผลงานวิจยั 

ไมเห็นชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทาํสรุป 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 

ของโครงการตามสัญญาการรับทุน 
ไมแกไข ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

รายงานการวิจยัและซักถามรายละเอียด 

จากผูรับทุน 

แกไข 
ไมเห็นชอบ

 

ผูรับทุนแกไขรายละเอยีด 

ตามขอเสนอแนะ 

เห็นชอบ 
โดยมีการแกไข 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ขออนุมัติส้ินสุดสัญญาการรับทนุและ

ขอเบกิจายเงินทุนฯ งวดสุดทาย 
เห็นชอบ เสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา 

เสนอคณบดี 

พิจารณาอนุมัติส้ินสุดสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

สงงานคลังและพัสดุเบิกจายเงินทุน 

งวดสุดทายและแจงผูรับทุนทราบ 

ไมเห็นชอบ 
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4.2 กิจกรรมข้ันตอนปฏิบัติงานการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

การติดตามรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ - งานแผนและประกันคณุภาพฯ - คณบด ี

- ผูไดรับทุน 

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- บันทึกขอความติดตามรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

การขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย - ผูไดรับทุน - หัวหนาภาควิชา 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- บันทึกขอความขอขยายระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 

ผูรับทุนสงรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ รายงาน

สรุปการใชจายเงินพรอมหลักฐาน และเอกสาร

ประกอบตามสญัญา 

- ผูไดรับทุน - หัวหนาภาควิชา 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

- บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

- บทสังเคราะหงานวิจัย 

- ซีดีบันทึกขอมูล 

- รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- หลักฐานการใชจายเงิน 

- ผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพร/จดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา (ถามี) 

การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

เอกสารรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ และเอกสาร

ประกอบตามสญัญา 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ผูไดรับทุน - รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

- บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

- บทสังเคราะหงานวิจัย 

- ซีดีบันทึกขอมูล 

- ผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพร/จดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา (ถามี) 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

เอกสารรายงานสรุปการใชจายเงินและหลักฐาน

การใชจายเงิน 

- งานคลังและพัสด ุ

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- ผูไดรับทุน - รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- หลักฐานการใชจายเงิน 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราคาใชจาย 

และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะวิทยาศาสตร 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากรเก่ียวกับการเบิกจายเงิน

รายไดของมหาวิทยาลยั 

ดําเนินการแจงผูรับทุนกําหนดวันสัมมนาเสนอ

ผลงานวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ผูไดรับทุน - บันทึกขอความแจงผูรับทุน 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

กําหนดวัน เวลา สถานท่ี สัมมนาเสนอผลงานวิจยั - ผูไดรับทุน - หัวหนาภาควิชา 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- บันทึกขอความแจงกําหนดวัน 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจยั

ฉบับสมบูรณ 

- กรรมการสงเสรมิงานวิจัยฯ ผูแทน

ภาควิชา 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- บุคลากรท่ีมคีวามเชียวชาญในสาขา

การวิจัย (ผูทรงคณุวุฒิ) 

- รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิพิจารณารายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ และสงหนังสือเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิ 

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

- คําสั่งแตงตั้งกรรมการผูทรงคณวุฒิ 

- หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ 

- รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ดําเนินการจัดสมัมนาเสนอผลงานวิจัย - งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- ผูไดรับทุน 

- กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

- บุคลากร นักศึกษา ผูสนใจ 

- งานคลังและพัสด ุ

- คําสั่งแตงตั้งกรรมการผูทรงคณวุฒิ 

- รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

- บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

การแกไขรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตาม

ขอเสนอแนะ 

- ผูไดรับทุน - กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

- บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

การจัดทําสรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานของ

โครงการตามสัญญาการรับทุน 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย - รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

- บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

- บทสังเคราะหงานวิจัย 

- ซีดีบันทึกขอมูล 

- รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- หลักฐานการใชจายเงิน 

- ผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพร/จดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา (ถามี) 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราคาใชจาย 

และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะวิทยาศาสตร 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยฯ พิจารณา - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- คณะกรรมการสงเสรมิงานวิจัยฯ 

- สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการตาม

สัญญาการรับทุน 

- รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

- บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

- บทสังเคราะหงานวิจัย 

- ซีดีบันทึกขอมูล 

- รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- ผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพร/จดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา (ถามี) 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

- ขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

- ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราคาใชจาย 

และวิธีเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- คณบด ี

- คณะกรรมการประจําคณะฯ 

- สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการตาม

สัญญาการรับทุน 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

การขออนุมัติสิ้นสุดสัญญาการรับทุนและเบิกจาย

เงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) 

- งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

- งานคลังและพัสด ุ

- คณบด ี

- ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- ผูไดรับทุน 

- บันทึกขอความขออนุมัติสิ้นสุดสญัญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยและขอเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการ

วิจัยงวดสุดทาย 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

- สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการตาม

สัญญาการรับทุน 

- รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

- บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

- บทสังเคราะหงานวิจัย 

- ซีดีบันทึกขอมูล 

- รายงานสรุปการใชจายเงิน 

- ผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพร/จดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา (ถามี) 

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

แจงผูรับทุนทราบผลการอนุมัตสิิ้นสุดโครงการ - งานแผนและประกันคณุภาพฯ - ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย 

- ผูไดรับทุน 

- บันทึกขอความขออนุมัติสิ้นสุดสญัญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยและขอเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการ

วิจัยงวดสุดทาย 

 

4.3 แผนการปฏิบัติงานการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมีแผนการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ชวงเวลาดําเนินการ 

ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 

ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและพิจารณาสิ้นสุดสัญญา

การรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามรอบระยะเวลาการดําเนินงานของแต

ละโครงการวิจัย 
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4.4 รายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติงานการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณา

สิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ในหัวขอนี้จะอธิบายรายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติงานของกระบวนการประเมินผลการดําเนินงาน

วิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนกระท่ังสิ้นสุด

กระบวนการ โดยผูเขียนจะทําการยกตัวอยางข้ึนมาประกอบในประเด็นท่ีสําคัญหรือนาสนใจ เพ่ือใหเห็นภาพ

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- การติดตามรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

ดังท่ีไดกลาวแลวเบื้องตนวาเม่ือครบกําหนดเวลาสิ้นสุดการดําเนินงานวิจัย 1 ป ตามสัญญา

การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ผูรับทุนจะตองสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมเอกสารประกอบ และปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขในสัญญาครบถวน ซ่ึงผูปฏิบัติงานจะดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้ันตอนการรายงาน

ความกาวหนาการวิจัย รอบ 6 เดือน ท่ีจะชวยแจงเตือนใหผูรับทุนทราบและดําเนินการใหเรียบรอย ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยอยางเครงครัด ซ่ึงจะดําเนินการในรูปแบบของบันทึกขอความแจง

เตือนถึงหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรับทุนโดยตรง และผูปฏิบัติงานตองมีการตรวจสอบขอมูลของโครงการวิจัย

ท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงานตามสัญญาอยูเสมอตามรอบระยะเวลาของการใหทุน  

- การขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 

เม่ือครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาแลว หรือกรณีท่ีมี

การติดตามผลการดําเนินงานโครงการเม่ือครบระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป ผูรับทุนจะดําเนินการจัดทํารายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมเอกสารประกอบตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาจัดสงใหคณะ แตในกรณีท่ีผูรับทุนไม

สามารถดําเนินการจัดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหคณะไดตามสัญญา หรือการดําเนินงานโครงการวิจัย

ยังไมแลวเสร็จ ผูรับทุนจะดําเนินการขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการวิจัย โดยการสงบันทึกขอความ

พรอมชี้แจงเหตุผลของการขยายระยะเวลาผานหัวหนาภาควิชามายังคณะ เม่ือไดรับบันทึกขอความแลว

ผูปฏิบัติงานจะนําเสนอผูบริหารพิจารณาเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาสาสตรตอไป 

ซ่ึงในข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยนี้ ถาผูรับทุนมีการชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถ

ดําเนินงานวิจัยไดแลวเสร็จตามสัญญาอยางชัดเจน คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยจะมีมติเห็นชอบใหขยาย

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยออกไปได ท้ังนี้  มีแนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาดําเนินงานวิจัยสําหรับ

โครงการวิจัยคือ โครงการวิจัยหนึ่งโครงการสามารถขยายระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้ง
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ละไมเกิน 6 เดือน เพ่ือใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานของโครงการไดอยางตอเนื่อง เม่ือมีมติจาก

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยแลวผูปฏิบัติงานจึงแจงใหผูรับทุนทราบตอไป 

 

- ผูรับทุนสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ รายงานสรุปการใชจายเงินพรอมหลักฐาน และ

เอกสารตามสัญญา 

ดังท่ีกลาวแลววาเม่ือครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญา 1 

ป หรือครบกําหนดระยะเวลาดําเนินงานวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติใหขยายระยะเวลาดําเนินงานแลว ภายใน

ระยะเวลาไมเกิน 60 วัน ผูรับทุนจะตองดําเนินการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมเอกสารประกอบ

ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาจัดสงใหคณะ ซ่ึงมีรายการเอกสารและสิ่งท่ีผูรับทุนตองดําเนินการดังนี้ 

1. รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ จาํนวน 4 เลม 

2. บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด 

3. บทสังเคราะหงานวิจัย จํานวน 2 ชุด 

4. ซีดีบันทึกขอมูลรายงานการวิจัย บทคัดยอ และบทสังเคราะหงานวิจัย จํานวน 1 แผน 

5. รายงานสรุปการใชจายเงิน พรอมหลักฐานการใชจายของท้ังโครงการ จํานวน 1 ชุด 

6. เอกสารหลักฐานการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรือการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา จํานวน 1 ชุด ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภทซ่ึงจะ

นําเสนอในข้ันตอนตอไป  

7. ใหสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายในคณะอยางนอย 1 ครั้ง 

ผูรับทุนดําเนินการจัดทําและรวบรวมเอกสารตาง ๆ แลว จึงดําเนินการจัดสงเอกสารผาน

หัวหนาภาควิชามายังคณะ 
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- การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และ

เอกสารประกอบตามสัญญา 

เม่ือไดรับเอกสารจากผูรับทุนแลว ในข้ันตอนนี้ผูปฏิบัติงานจะดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกตองและครบถวนของเอกสารในเบื้องตน ซ่ึงเอกสารแตละรายการมีรายละเอียดท่ีควรดําเนินการตรวจสอบ

ดังนี้ 

1. รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ  

ผูปฏิบัติงานมีหนาท่ีตรวจสอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือใหมีความถูกตองและ

ครบถวนของรูปเลมตามท่ีคณะไดกําหนดไว แตจะไมไดลงรายละเอียดในเนื้อหาเชิงวิชาการและองคประกอบ

ของเนื้อหา ซ่ึงในสวนนี้จะมอบหมายใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูพิจารณา ดังนั้น สวนท่ี

ผูปฏิบัติงานตองรับผิดชอบมีสิ่งท่ีควรระมัดระวังในการตรวจสอบหรือจุดสังเกต ดังตอไปนี้ 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีไดรับมีครบจํานวน 4 เลมครบถวน 

- รูปเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณมีการเขาเลมแบบเย็บลวดหรือไสกาว เพ่ือ

ความสะดวกในการจัดเก็บ 

- ปกหนามีตรามหาวิทยาลัย ระบุชื่อประเภททุนและแหลงทุน ชื่อโครงการ และชื่อ

หัวหนาโครงการครบถวนและถูกตอง 

- ปกหนาระบุเดือนปท่ีแลวเสร็จ ตามชวงเวลาท่ีมีการสงรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ 

- ปกในระบชุื่อทุนและแหลงทุน ชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ และผูรวมโครงการ

ครบถวนและถูกตอง   

- ดานลางของปกในระบุขอความ “สนับสนุนโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร” และ “(ความเห็นในรายงานนี้ เปนของผูวิจัย คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป)” 
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ตัวอยางรายละเอียดของหนาปกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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ตัวอยางรายละเอียดของปกในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

คณะกําหนดแบบฟอรมของบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวเหมือนกันทุก

ประเภททุน ซ่ึงรายละเอียดท่ีควรระมัดระวังในการตรวจสอบจะประกอบไปดวย 

- สวนหัวของบทคัดยอจะประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย ชื่อหนวยงาน เดือนปท่ี

แลวเสร็จ และชื่อแหลงทุนซ่ึงขอใหระบุเปน “คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร” 

- สวนเนื้อหา จะมีหัวขอ “บทคัดยอ” หรือ “Abstract” ปรากฏ 

- และสวนทายจะเปนสวนของคําสําคัญจากโครงการท่ีตองระบุ 
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ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
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3. บทสังเคราะหงานวิจัย 

บทสังเคราะหงานวิจัยเปนบทความในลักษณะท่ีใหความรูแกสังคมซ่ึงไดจากการ

สังเคราะหผลงานวิจัยประชาชนท่ัวไปสามารถอานแลวเขาใจได ซ่ึงคณะไดกําหนดรูปแบบไวเพ่ือความสะดวก

เม่ือตองการจัดรวมเลมเผยแพร ดังนี้ 

- ขนาดกระดาษ ใชกระดาษขนาด Executive (กวาง 18.41 ซ.ม. x ยาว 26.67 ซ.ม.) 

- การจัดหนา ระยะขอบกระดาษ  ดานบน ดานลาง ดานซาย และดานขวา ดานละ 

2.0 ซ.ม. ชื่อเรื่องและผูเขียน จัดรูปแบบเต็มหนา สวนเนื้อหาจัดรูปแบบแบงเปน 2 

คอลัมน ระยะหางระหวางคอลัมน  0.5 ซ.ม. 

- ชื่อเรื่อง อาจเปนชื่อโครงการจริง หรือเปนชื่อท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจของ

เนื้อหาก็ได โดยใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา และจัดก่ึงกลาง 

- ผูเขียน ชื่อแรกท่ีปรากฏตองเปนหัวหนาโครงการวิจัยผูรับ และจึงตามดวยผูรวม

วิจัย ใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนาและเอียง จัดชิดขวา 

- หนวยงานหรือสังกัดของผูเขียน ใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา

และเอียง จัดชิดขวา กรณีท่ีมีผูเขียนรวมมีหลายหนวยงาน ใหแยกชื่อผูเขียนและ

หนวยงานท่ี 1 มากอน แลวจึงตามดวยชื่อผูเขียน และหนวยงานท่ี 2 

- เนื้อหา หัวขอใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา เวนระยะหางหลังจาก

หัวขอ 6 พ. สําหรับรายละเอียดใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 และใหจัด

ยอหนา 1.25 ซม. เม่ือเริ่มตนพารากราฟ 

- เนื้อหาอาจประกอบดวย ความสําคัญของปญหาหรือท่ีมาของปญหา รายละเอียด

ข้ันตอน วิธีการดําเนินงานของโครงการ สรุปผลหรืออภิปรายผล แนวทางการ

นําไปใชประโยชน รูปภาพหรือตารางหรือกราฟประกอบ (อยากใหมี) ท้ังนี้  ผูเขียน

สามารถพิจารณารายละเอียดการเขียนเปนบทความไดตามความเหมาะสมกับ

เนื้อหาผลงานวิจัย 

- บทความเปนภาษาไทยจํานวนไมเกิน 2 หนากระดาษ 

- เอกสารอางอิง หัวขอให ใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา เวน

ระยะหางหลังจากหัวขอ 6 พ. รายละเอียดใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 

ท้ังนี้ รายละเอียดท่ีมาของบทความสังเคราะหงานวิจัยเปนชื่อรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณท่ีไดรับทุนสนับสนุน โดยใหเขียนตามหลักบรรณานุกรม 
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ตัวอยางบทสังเคราะหงานวิจัย 
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4. ซีดีบันทึกขอมูล 

ไฟลในซีดีบันทึกขอมูลจะประกอบดวย  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ บทคัดยอ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบทสังเคราะหงานวิจัย ในรูปแบบของไฟล MS Word และ PDF และไฟล 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ/เผยแพร/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ในรูปแบบ PDF (สําหรับประเภททุนท่ีตองมี

ผลงาน)  

ตัวอยางขอมูลในซีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพร/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ในการตรวจสอบผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือเผยแพรหรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจะ

มีรายละเอียดท่ีคอนขางซับซอน ซ่ึงผูปฏิบัติงานจะตองศึกษาหาความรูเก่ียวกับผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ

ประเภทตาง ๆ นอกเหนือจากคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ เพ่ือนํามาใชประกอบการปฏิบัติงานดวย โดยประเภททุนท่ี

ตองมีการตรวจสอบผลงานวิจัยตามเง่ือนไขและวัตถุประสงคของทุน และระบุไวในสัญญาการรับทุน ไดแก 

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ  ทุ น อุดหนุ น

การวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรม

หรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ซ่ึงแตละประเภทมีขอกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีตอง

ตรวจสอบดังนี้ 
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ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

เง่ือนไขของการตีพิมพผลงานวิจัยสําหรับใชขอสิ้นสุดโครงการ 

- วันท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน สงผลงานวิจัยใหกับวารสาร หรือผูจัดประชุม

วิชาการ หรือผูรับผลงานอ่ืน ๆ จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ีเริ่มตนโครงการตาม

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไมนอยกวา 6 เดือน 

- เปนผลงานท่ีมีชื่อหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนปรากฏอยูในผลงาน และท่ีอยู

ของหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอยางนอย 

- หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองมีการระบุ Acknowledgement แหลงทุนไว

ในผลงาน เชน “... financial support from Faculty of Science, Silpakorn 

University, grant number...” หรือ “...ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สัญญาเลขท่ี...” 

- วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนเลือก

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยตองเปนวารสารท่ีมีกระบวนการ peer-review 

- วารสารวิชาการระดับนานาชาติตองเปนวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI Web of 

Science (SCIE,  SSCI  และ  AHCI), Scopus หรือฐานขอมูลอ่ืน ๆ ตามประกาศ

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ของ ก.พ.อ. ฉบับปจจุบัน เทานั้น 

- วารสารวิชาการระดับชาติตองเปนวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ 

TCI กลุม 2 ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ท่ีประกาศรับรองเปนปจจุบัน 

เทานั้น 

- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตองเปนไปตามนิยามการเผยแพรผลงานวิจัยใน

ท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของ สกอ. 

- ไมเปนวารสารหรือสํานักพิมพท่ีปรากฏใน Beall's List โดยผูไดรับทุนตองพิมพ

รายชื่อวารสารและสํานักพิมพท่ีอยูใน Beall's List ณ วันท่ีสงผลงานเพ่ือตีพิมพ 

(Submitted) มาใหคณะฯ เก็บไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ หากวารสารหรือสํานักพิมพ

ปรากฏอยูใน Beall's List หลังจาก Submitted คณะฯ จะพิจารณาใหใชผลงาน

ดังกลาวปดโครงการได แตไมไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือ แตถาวารสารหรือ
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สํานักพิมพปรากฏอยูใน Beall's List ณ วันท่ี Submitted จะไมพิจารณาใหใช

ผลงานนั้นปดโครงการ 

เง่ือนไขของการไดรับคาตอบแทนกรณีตีพิมพผลงานวิจัยตามเกณฑ ซ่ึงตองนําไปใชในการ

สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดตาง ๆ และใชสําหรับการ

เบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดทายใหผูรับทุนตอไป 

กรณีท่ี 1  สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล ISI Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) หรือ Scopus ไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือ

ตามวงเงินทุนสนับสนุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

- ในกรณี ท่ี ได รับอนุ มัติ วงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ    ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ ไมเกิน 2 ใน 3 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ

ท้ังหมด 

กรณีท่ี 2  สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้  

- ในกรณี ท่ี ได รับอนุ มั ติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ   ไมเกินเดือนละ 3,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ ไมเกิน 1 ใน 2 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ

ท้ังหมด 

กรณีท่ี 3  สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI  (กลุม 1) หรือ TCI (กลุม 2) หรือ proceedings (เรื่องเต็ม) สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้  

- ในกรณี ท่ี ได รับอนุ มัติ วงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ   ไมเกินเดือนละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน  

- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 180,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ ไมเกิน 1 ใน 6 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ

ท้ังหมด 
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ตัวอยางการตรวจสอบผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพรสําหรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพใน

วารสารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยูของหวัหนาโครงการตองปรากฏ

ชื่อคณะ และมหาวิทยาลัย 

วันที่ Submitted ตองเกิดขึ้นหลังจากเร่ิมสัญญาแลว 6 เดือน

กรณีไมมีวันที่ Submitted ใหดูวันที่ Received แทน 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 
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ตัวอยางการตรวจสอบผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพรสําหรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพใน

วารสารวิชาการ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acknowledgement ทุนคณะไวในผลงาน 

ผลงานปรากฏอยูในฐานขอมูล ISI Web of Science 

หรือ Scopus และไมปรากฏอยูใน Beall’s list 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

เง่ือนไขของการตีพิมพผลงานวิจัยสําหรับใชขอสิ้นสุดโครงการ 

- วันท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน สงผลงานวิจัยใหกับวารสาร หรือผูจัดประชุม

วิชาการ หรือผูรับผลงานอ่ืน ๆ จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ีเริ่มตนโครงการตาม

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไมนอยกวา 6 เดือน 

- เปนผลงานท่ีมีชื่อหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนปรากฏอยูในผลงาน และท่ีอยู

ของหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอยางนอย 

- หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองมีการระบุ Acknowledgement แหลงทุนไว

ในผลงาน เชน “... financial support from Faculty of Science, Silpakorn 

University, grant number...” หรือ “...ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สัญญาเลขท่ี...” 

- วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนเลือก

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยตองเปนวารสารท่ีมีกระบวนการ peer-review 

- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตองเปนไป

ตามนิยามการเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ ของ สกอ. 

- กรณีท่ีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองไมเปนวารสารหรือสํานักพิมพท่ีปรากฏ

ใน Beall's List โดยผูไดรับทุนตองพิมพรายชื่อวารสารและสํานักพิมพท่ีอยูใน 

Beall's List ณ วันท่ีสงผลงานเพ่ือตีพิมพ (Submitted) มาใหคณะฯ เก็บไวเปน

หลักฐาน ท้ังนี้ หากวารสารหรือสํานักพิมพปรากฏอยูใน Beall's List หลังจาก 

Submitted คณะฯ จะพิจารณาใหใชผลงานดังกลาวปดโครงการได แตไมไดรับ

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ แตถาวารสารหรือสํานักพิมพปรากฏอยูใน Beall's List ณ 

วันท่ี Submitted จะไมพิจารณาใหใชผลงานนั้นปดโครงการ 

เนื่องจากทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไมได

กําหนดเง่ือนไขของการไดรับคาตอบแทนเพ่ิมกรณีตีพิมพผลงานวิจัย ดังนั้น หากผูรับทุนสามารถตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยภายนอกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและเปนไปตามเง่ือนไขขางตน ก็จะสามารถเบิกจายเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดทายไดเต็มจํานวน 

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ตัวอยางการตรวจสอบผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพรสําหรับทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก (ขอยกตัวอยางกรณีตีพิมพใน proceedings สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

สําหรับกรณีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารใหตรวจสอบเหมือนทุนกอนหนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acknowledgement ทุนคณะไวในผลงาน 

ที่อยูของหวัหนาโครงการตองปรากฏ

ชื่อคณะ และมหาวิทยาลัย 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ตัวอยางการตรวจสอบผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพรสําหรับทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ Submitted ตองเกิดขึ้นหลังจากเร่ิมสัญญาแลว 6 เดือน

กรณีไมมีวันที่ Submitted ใหดูวันที่จัดการประชุมวิชาการแทน 

ตรวจสอบรายชื่อกองบรรณาธิการตามนิยาม

การประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ

 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

เง่ือนไขของการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑสําหรับใชขอสิ้นสุดโครงการ 

- การพิจารณาผลงานวิจัยท่ีเกิดจากโครงการวาเปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิง

พาณิชยหรือไม ใหคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรใชประเด็นการ

พิจารณาเดียวกับการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยมิติทางดาน 

1) ความใหม 2) ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ และ 3) การใชความรูและความคิด

สรางสรรค และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร

ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

- วันท่ีหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และจัด

แสดงผลงาน จะตองเกิดข้ึนหลังจากวันท่ีเริ่มตนโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุน

การวิจัยไมนอยกวา 6 เดือน 

- เปนผลงานท่ีมีชื่อหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนปรากฏอยูในผลงาน และท่ีอยู

ของหัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอยางนอย 

- ผูรับสิทธิ์ในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตองเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- หัวหนาโครงการ หรือผูไดรับทุน ตองมีการระบุ Acknowledgement แหลงทุนไว

ในผลงาน เชน “... financial support from Faculty of Science, Silpakorn 

University, grant number...” หรือ “...ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สัญญาเลขท่ี...” 

- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตองเปนไป

ตามนิยามการเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ ของ สกอ. 

เง่ือนไขของการไดรับคาตอบแทนกรณีสามารถเผยแพรผลงานวิจัย สรางนวัตกรรมหรือ

ผลิตภัณฑตามเกณฑ ซ่ึงตองนําไปใชในการสรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยเพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการชุดตาง ๆ และใชสําหรับการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดทายใหผูรับทุนตอไป 

กรณีท่ี 1  นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีเกิดจากโครงการวิจัยสามารถจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และจัดแสดงในงานนิทรรศการหรือการประชุม

วิชาการ จะไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนท่ีไดรับอนุมัติดังนี้ 

- ในกรณี ท่ี ได รับอนุ มัติ วงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ    ไมเกินเดือนละ 3,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน  
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- ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไมถึง 150,000 บาท กําหนดใหจาย

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ ไมเกิน 3 ใน 5 ของวงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ

ท้ังหมด 

กรณีท่ี 2  โครงการวิจัยไมสามารถสรางนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชย จะไมไดรับ

คาตอบแทนสวนท่ีเหลือ 

ตัวอยางการตรวจสอบผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑสําหรับใชขอสิ้นสุดโครงการสําหรับทุนอุดหนุน

การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

เนื่องจากทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนี้ ไดเริ่มดําเนินการมาเปนระยะเวลา 2 ปงบประมาณนับรวมปปจจุบัน 

จึงยังไมมีตัวอยางของผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ จากทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือ

พัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย แตจะขอยกตัวอยางของผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาประเภท อนุสิทธิบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาของสิทธิ์ในผลงานเปน

มหาวิทยาลัย 
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- การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารรายงานสรุปการใชจายเงินและ

หลักฐานการใชจายเงิน 

การดําเนินการในข้ันตอนนี้ ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการเชนเดียวกันกับข้ันตอนการตรวจสอบ

ความถูกตองและครบถวนของเอกสารรายงานสรุปการใชจายเงินและหลักฐานการใชจายเงิน ของการรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย ท้ังนี้สรุปคาใชจายและเอกสารหลักฐานการใชจายตองเปนการสรุปรายงาน

ตลอดท้ังโครงการวิจัย 

ตัวอยางรายงานสรุปการใชจายเงินท้ังโครงการ (จดุสังเกตหนาแรกเหมือนรายงานรอบ 6 เดือน) 
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ตัวอยางรายงานสรุปการใชจายเงินท้ังโครงการ (จุดสังเกตหนาสองมีเพ่ิมเติมจากรอบ 6 เดือน 2 ตําแหนง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและการสัมมนาเสนอผลงานวิจัย 

เม่ือไดรับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแลว อีกหนึ่งข้ันตอนท่ีสามารถดําเนินการควบคูไปกับ

การตรวจสอบเอกสารตาง ๆ คือ การพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและการสัมมนาเสนอผลงานวิจัย

ของผูรับทุน การพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณนั้นจะเปนการพิจารณาเนื้อหาเชิงวิชาการโดย

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันหรือใกลเคียงกันภายในคณะ สําหรับการสัมมนาเสนอ

ผลงานวิจัยของผูรับทุนนั้นมีวัตถุประสงคหลักสองประการคือ ประการท่ีหนึ่งเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณา

รายงานการวิจัยมีโอกาสไดซักถามปญหาและขอสงสัยเก่ียวกับผลการวิจัยหรือเนื้อหาในรายงานการวิจัยกับ

ผูรับทุน และจักไดใหขอเสนอแนะหรือมีการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูทรงคุณวุฒิกับผูรับทุนดวย และ

อีกประการหนึ่งเพ่ือเปนการเผยแพรผลงานวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตรใหกับบุคลากร นักศึกษา และผูสนใจ

ท่ัวไป เพ่ิมโอกาสในการสรางงานวิจัยแบบบูรณาการใหมากยิ่งข้ึน โดยในข้ันตอนนี้จะประกอบดวยข้ันตอนการ

ดําเนินงานยอยดังนี้ 

- ผูปฏิบัติงานแจงผูรับทุนใหกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี สัมมนาเสนอผลงานวิจัย 

เม่ือผูปฏิบัติงานไดรับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแลว ดําเนินการตรวจสอบจํานวนท่ี

ไดรับครบ 4 เลม ตามสัญญา ก็จะดําเนินการแจงผูรับทุนใหวัน เวลา และสถานท่ี เพ่ือใหสัมมนาเสนอ

ผลงานวิจัย 

ยอดเงินที่ไดรับแตละ

งวดตามสัญญา 

กรณีคาใชจายจริงเกินจากวงเงินทุนที่ไดรับ 
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- ผูรับทุนแจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี สัมมนาเสนอผลงานวิจัย 

ผูรับทุนแจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี สัมมนาเสนอผลงานวิจัย ผานหัวหนา

ภาควิชามายังคณะ 

- ประสานงานกรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทนภาควิชาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

ผูปฏิบัติงานนําเสนอขอความเห็นชอบการจัดสัมมนาตอผูบริหาร แลวประสานงานแจง

กรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทนภาควิชาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเพ่ือพิจารณารายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณจํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิตองสามารถเขารวมการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยตามวัน

และเวลาท่ีกําหนดได 

- แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและจัดสงเอกสาร

ใหผูทรงคุณวุฒิ 

เม่ือไดรับการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิกรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทนภาควิชาแลว 

ผูปฏิบัติงานนํารายชื่อเสนอคณบดีพิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ จากนั้นจึงทําหนังสือเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิพรอมสงเอกสารคําสั่งแตงตั้งและรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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- ดําเนินการจัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัย 

เม่ือถึงกําหนดวัน เวลา สัมมนาเสนอผลงานวิจัยของผูรับทุน ผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติ

หนาท่ีเลขานุการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โดยจัดเตรียมเอกสาร

บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สําหรับแจกผูท่ีสนใจเขารวมฟงสัมมนา จัดเตรียมใบเซ็นชื่อสําหรับผูรับทุน 

ผูทรงคุณวุฒิ และผูเขารวมสัมมนา จัดเตรียมคาตอบแทนสําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พรอมท้ังถายภาพ

ในชวงการสัมมนาเพ่ือจัดเก็บเปนหลักฐาน และเม่ือสิ้นสุดการสัมมนา จะรวบรวมเอกสารรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณท่ีมีการแกไขหรือขอเสนอแนะจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จัดสงใหผูรับทุน 

ตัวอยางแบบฟอรมใบเซ็นชื่อสําหรับผูรับทุน ผูทรงคุณวุฒิ และผูเขารวมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูรับทุนแกไขรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะใหแกไขเอกสารรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ ผูรับทุนตองดําเนินการแกไขใหเรียบรอย และจัดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีแกไขแลวใหคณะ 

จํานวน 2 เลม 
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- การจัดทําสรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการตามสัญญาการรับทุน 

วัตถุประสงคของการดําเนินงานในข้ันตอนนี้ ประการท่ีหนึ่งเพ่ือเปนการตรวจสอบทบทวน

เอกสารอีกครั้ง ใหเกิดความม่ันใจวาผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคของการ

สนับสนุนทุนและเปนไปตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย และประการท่ีสองเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

ของโครงการวิจัยนําเสนอผูบริหารและคณะกรรมการตาง ๆ พิจารณาอนุมัติสิ้นสุดสัญญาการรับทุนดวย โดย

รายละเอียดของแบบฟอรมสรุปผลการดําเนินงานจะมีหัวขอหลักตามเง่ือนไขท่ีปรากฏในสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

1. รายละเอียดท่ัวไป ไดแก ชื่อทุนอุดหนุนการวิจัย เลขท่ีสัญญารับทุน ชื่อโครงการวิจัย ชื่อ

หัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัย ระยะเวลาดําเนินงานตามสัญญา และระยะเวลา

ดําเนินงานจริง 

2. ผลการดําเนินงาน ไดแก การสงรายงานความกาวหนาการวิจัย การสงรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ การสงบทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ การสงบทความสังเคราะห

งานวิจัย ซีดีบันทึกขอมูล การสงรายงานสรุปการใชจายเงินและเอกสารหลักฐานการใช

จายเงิน การใหสัมมนาเสนอผลงานวิจัย และหลักฐานการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย

หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

3. รายละเอียดการเบิกจายเงินทุน 

4. ผลการพิจารณ าของคณะกรรมการส งเสริมงานวิจัยคณ ะวิทยาศาสตร  และ

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

ตัวอยางแบบฟอรมสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัย 
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ตัวอยางแบบฟอรมสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัย (ตอ) 
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- เสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรพิจารณา 

เม่ือผูรับทุนดําเนินงานครบถวนตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย และไดรับการพิจารณา

และตรวจสอบแลว ผูปฏิบัติงานดําเนินการจัดทําสรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการตามสัญญา

การรับทุน และนําเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรพิจารณา ซ่ึงจะมีประเด็นสําคัญท่ีควร

นําเสนอคือ การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตามเง่ือนไขของทุนแตละ

ประเภท และตอเนื่องไปถึงการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) ซ่ึงในประเภททุนอุดหนุน

การวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ และทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนา

งานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ยอดเงินท่ีจะทําการเบิกจายจะข้ึนอยูกับผลงานวิจัย จึงตองมีการพิจารณาและ

สรุปเพ่ือนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะตอไป 

 

- เสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรพิจารณา 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

และผลการดําเนินงานตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย และใหเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 3 

(งวดสุดทาย) ท้ังนี้ หากคณะกรรมการประจําคณะมีขอสงสัยอาจขอตรวจสอบและทักทวงโดยไมใหเบิกจายเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 3 ได แตสําหรับโครงการท่ีผานความเห็นชอบสามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 

- การขออนุมัติส้ินสุดสัญญาการรับทุนและเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 3 (งวด

สุดทาย) 

ในข้ันตอนการขออนุมัติสิ้นสุดสัญญาการรับทุนและเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 3 

(งวดสุดทาย) เม่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ผลการ

ดําเนินงานของโครงการวิจัย และใหเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 3 แลว ผูปฏิบัติงานจะจัดทําบันทึก

ขออนุมัติสิ้นสุดสัญญาการรับทุนและเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) ใหผูบริหารท่ี

รับผิดชอบหรือเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรลงนาม แลวนําเสนอคณบดี

พิจารณาอนุมติ จากนั้นจึงจัดสงบันทึกขอความพรอมแนบเอกสารผลการดําเนินงานของโครงการท้ังหมด 

รวมถึงหลักฐานการใชจายเงิน และแบสําเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของโครงการวิจัยดังกลาว ให

งานคลังและพัสดุดําเนินการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 3 ตอไป 
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ตัวอยางการขออนุมัติสิ้นสุดสัญญาการรับทุนและเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แจงผลการอนุมัติส้ินสุดสัญญาการรับทุนใหผูรับทุนทราบ 

สําเนาเอกสารบันทึกอนุมัติสิ้นสุดสัญญาการรับทุนและเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 

3 (งวดสุดทาย) แจงใหผูรับทุนทราบ 
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5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือเปนการวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เลมนี้ ผูปฏิบัติงานจึงตองมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเนือ่งจากคูมือ

เลมนี้ มีการปฏิบัติงานแยกออกเปน 4 กระบวนการ ซ่ึงแตละกระบวนการสามารถกําหนดผลลัพธใหเสร็จสิ้น

เม่ือสิ้นสุดกระบวนการได ดังนั้นจึงสามารถท่ีจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จไดในแตละกระบวนการ

ดวย โดยหลักการชี้วัดความสําเร็จท่ีผูปฏิบัติงานใชในปจจุบันคือ OKRs ยอมาจาก Objective and Key 

Results นํามาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว และสําหรับการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคูมือปฏิบัติงานเรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการ

วิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นี้ สามารถนํา OKRs มาใชไดดังนี้ 

(ท้ังนี้ ต้ังแตหัวขอนี้เปนตนไป ผูเขียนขอใชคําวา Objective แทนวัตถุประสงคท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน

ตามคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ เพ่ือปองกันความสับสนกับวัตถุประสงคของการใหทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ

วิทยาศาสตร) 

ผูปฏิบัติงานไดกําหนด Objective ของการปฏิบัติงานตามคูมือเลมนี้ คือ “คณาจารยคณะ

วิทยาศาสตรไมนอยกวารอยละ 60 ตองอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตรเพ่ือ

ดําเนินงานโครงการวิจัยใหม” เนื่องจากตามหลัก OKRs การตั้ง Objective ตองมีความทาทาย แลวจึงวัดผล

จาก Key Results หรือผลลัพธท่ีกําหนดไว เชนเดียวกันสําหรับคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ ไดตั้ง Objective โดยยึด

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตรท่ีมุงเนนพัฒนาดานการวิจัย และ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ท่ีตองการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการวิจัย 

นั่นคือ บุคลากรตองไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยการทําวิจัยอยางตอเนื่องเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและผลงาน

วิชาการซ่ึงนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยนั่นเอง โดย Objective ท่ีกําหนดไวมีท่ีมาดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการหรือสายอาจารยเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัย 

Objective ของการปฏิบัติงานตามคูมือนี้จึงเนนไปท่ีอาจารยเปนหลัก 

2. การทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง ไมไดหมายถึงโครงการวิจัยท่ีคางคามาเนิ่นนานหลายปและยัง

ดําเนินการไมแลวเสร็จตามระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยท่ีระบุไวตามสัญญา ท่ีจะทําให

งานวิจัยนั้น ๆ อาจขาดความทันสมัย หรือไมอยูในความสนใจแลว ดังนั้น จึงมีการนิยามคํา

วา “โครงการวิจัยใหม” สําหรับการติดตามประเมินผลในคูมือปฏิบัติงานเลมนี้คือ ดําเนิน
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งานวิจัยมาแลวเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป (ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยตามสัญญา 1 ป และ

ระยะเวลาท่ีขอขยายระยะเวลาดําเนินงานวิจัยไดอีก 1 ป) 

3. ประเภทของทุนอุดหนุนการวิจัยหลักท่ีคณะใหการสนับสนุนสําหรับอาจารยคือ ทุนอุดหนุน

การวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตี พิมพ ในวารสารวิชาการ จํานวนไม เกิน 20 ทุนตอป 

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวนไมเกิน 20 

ทุนตอป และทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิง

พาณิชย จํานวนไมเกิน 5 ทุนตอป ดังนั้น หากมีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยท้ัง 3 

ประเภทเต็มจํานวนท่ีตั้งไว ในชวงระยะเวลา 2 ป จะมีโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนท้ังหมด 

จํานวน 90 ทุน จากจํานวนอาจารยท้ังคณะประมาณ 150 คน จึงคิดเปนรอยละ  60  

Objective ของคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จึงถูกกําหนดข้ึนจากความคาดหวังวา ผูปฏิบัติสามารถชวยสงเสริมและ

สนับสนุนในการดําเนินงานใหคณาจารยคณะวิทยาศาสตรยื่นขอเสนอโครงการวิจัยใหมเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัยไดตามเปาหมายของจํานวนทุนแตละประเภทท่ีคณะตั้งไวตอเนื่องทุกป และโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน

สนับสนุนแลวสามารถติดตามใหมีการดําเนินงานแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป และเพ่ือใหการ

ดําเนินงานสามารถบรรลุ Objective ท่ีตั้งไว ผูปฏิบัติงานจึงไดกําหนด Key Results สําหรับการปฏิบัติงานใน

แตละกระบวนการไวดังนี้ 

 

การประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

Key Result ของกระบวนการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย คือ “สามารถ

เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยใหมไดกอนเริ่มปงบประมาณไมนอยกวา 1 เดือน” 

การดําเนินการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภทตองดําเนินการให

เสร็จสิ้นกอนเริ่มปงบประมาณ เพ่ือใหสามารถเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยใหม การพิจารณาสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย และสามารถเริ่มสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับโครงการวิจัยใหมไดตั้งแตเริ่มตน

ปงบประมาณ ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมโอกาสและจํานวนรอบในการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยไดมากข้ึน 

นั่นคือ โอกาสในการเพ่ิมจํานวนผูสมัครขอรับทุนมากยิ่งข้ึนดวย และหากสามารถดําเนินงานในข้ันตอนการ

เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยใหมได แสดงวาการดําเนินงานในข้ันตอนกอนหนาตั้งแตการกําหนดนโยบาย

จนกระท่ังการประกาศหลักเกณฑและประชาสัมพันธไดดําเนินงานผานมาเรียบรอยแลว ดังนั้น Key Result 

ท่ีตั้งไวสําหรับกระบวนการนี้จึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม Objective ท่ีตั้งไว และเปน

เครื่องยืนยันวาการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของกระบวนการประสบความสําเร็จ 
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การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

Key Result ของกระบวนการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย คือ “สามารถจัดทํา

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือเริ่มโครงการวิจัยใหมได 100% ของโครงการท่ีผานการพิจารณาและเปนไป

ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด” 

ในกระบวนการรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยผลลัพธสุดทายท่ีไดคือสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยของแตละโครงการวิจัยท่ีผานการตรวจสอบและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ซ่ึงการรับสมัคร การพิจารณา 

และการทําสัญญา จะมีกรอบเวลาท่ีกําหนดไวจํานวน 5 รอบ ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม 

Objective ท่ีตั้งไว Key Result ของกระบวนการนี้จึงเนนท่ีผลของการทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยได

เสร็จสิ้นทุกโครงการภายในกรอบเวลาท่ีกําหนดของการดําเนินงานแตละรอบ ซ่ึงเปนเครื่องยืนยันไดเชนกันวา

การดําเนินงานทุกข้ันตอนของกระบวนการนี้ สามารถดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยจนสามารถจัดทํา

สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยได และเม่ือมีการจัดทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยนั่นก็แสดงวา

คณาจารยผูสมัครรับทุนสามารถเริ่มตนทํางานโครงการวิจัยใหมไดนั่นเอง 

 

การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

Key Result ของกระบวนการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย คือ “โครงการวิจัยท่ี

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร มีการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยภายใน

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป 100%” 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววาการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง ไมไดหมายถึงโครงการวิจัยท่ีคางคามาเนิ่น

นานหลายปและยังอยูระหวางดําเนินการ แตหมายถึงการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือดําเนินงานโครงการวิจัย

ใหมอยางตอเนื่อง ดังนั้น สําหรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรการจะไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

สําหรับโครงการวิจัยใหมได นั่นคือการไมติดคางหรืออยูระหวางดําเนินงานโครงการวิจัยเกา ซ่ึงหากคณาจารย

ติดคางโครงการวิจัยเกาเยอะก็จะมีผลตอ Objective ของการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหจํานวนอาจารยท่ีสามารถ

ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยใหมไดลดลง และยังกระทบตอวัตถุประสงคของการใหทุนอุดหนุนการวิจัยแตละ

ประเภทดวยท่ีไมสามารถผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑไดตามเปาหมาย ดังนั้น กระบวนการ

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยจึงมีความสําคัญ นอกจากผูรับทุนจะสามารถเบิกจายเงินทุนวิจัยงวดท่ี 

2 นําไปใชในการทํางานวิจัยไดแลว ยังทําใหคณะทราบถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานวิจัยและสามารถ

เขาไปชวยแกไขหรือใหขอเสนอแนะได ซ่ึงหากผูปฏิบัติงานมีการดําเนินงานติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานวิจัยของทุกโครงการท่ีครบกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง จะเปนการเพ่ิมโอกาสท่ีโครงการวิจัยตาง ๆ 



คูมือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากกองทุนสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

204 

จะสามารถดําเนินงานไดเสร็จตามกรอบระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยดวย Key Result ของกระบวนการนี้จึง

มุงเนนไปท่ีการสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยและคาดหวังใหทุกโครงการวิจัยมีการรายงาน

ความกาวหนาภายในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป 

 

การประเมินผลและพิจารณาส้ินสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

Key Result ของกระบวนการประเมินผลและพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

คือ “โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร สามารถดําเนินงานวิจัยและไดรับการ

พิจารณาอนุมัติใหสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยไดภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป 100%” 

ในมุมมองของการประเมินผลการใหทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภท คณะคงตองกําหนด Key 

Result ไปท่ีจํานวนผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ ท่ีไดจากโครงการวิจัยท่ีใหการสนับสนุน แต

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จะใหความสําคัญท่ีความสําเร็จของการ

ดําเนินงานในแตละกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหบรรลุตาม Objective ท่ีตั้งไวได สําหรับกระบวนการ

ประเมินผลและพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ผูปฏิบัติงานไดกําหนด Key Result เปนการ

อนุมัติสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยซ่ึงเปนปลายทางของโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

คณะวิทยาศาสตรทุกโครงการ เนื่องจากหากการปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานลวงเลยมาถึงข้ันตอนการอนุมัติ

สิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยได ก็แสดงวาข้ันตอนการปฏิบัติงานกอนหนานั้น สามารถดําเนินงาน

ผานมาเรียบรอยแลวเชนเดียวกัน และไดกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในข้ันตอนสุดทายนี้ไวไมเกิน 2 ป 

สําหรับโครงการวิจัยแตละโครงการเพ่ือใหสอดคลองกับ Objective ของการปฏิบัติงานตามคูมือเลมนี้นั่นเอง 

 



บทท่ี 5  

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติงานทุกงานยอมมีปญหาหรืออุปสรรค และเม่ือเกิดปญหาหรืออุปสรรคข้ึนมาแลว 

ผูปฏิบัติงานจะมีทางเลือกอยู 3 ทาง เม่ือเปรียบเทียบกับการขับรถไปตางจังหวัดในวันหยุดยาวอาจเปรียบได

ดังนี้คือ 1. การเขาเผชิญปญหาและแกไขปญหานั้นโดยตรง แมเสนทางขางหนาจะมีรถติดมากนอยแคไหนเราก็

พรอมจะใชเสนทางเดิม ซ่ึงบางครั้งอาจเพียงเพราะมีอุบัติเหตุในทางขางหนาเม่ือลวงเลยชวงนั้นไปแลวเราก็จะ

สามารถเดินทางตอไปไดดวยดี หรือบางทีก็อาจติดอยูนานจนทอใจได  2. การหลบเลี่ยงปญหา ทางเลือกนี้ 

เปรียบเสมือนการใชเสนทางออมเพ่ือหลีกเลี่ยงเสนทางท่ีมีรถติด ซ่ึงบางครั้งอาจใชเวลามากกวาเกาแตก็ถึง

จุดหมาย หรือบางครั้งอาจหลงทางจนไมสามารถไปถึงจุดหมายก็ไดเชนกัน 3. การหนีปญหา เปรียบเสมือนการ

เลี้ยวรถกลับและตัดสินใจไมไปตอ ซ่ึงท้ัง 3 ทางเลือกไมสามารถยืนยันไดวาวาทางเลือกใดจะประสบ

ความสําเร็จในสุดทาย แตจากประสบการณการทํางานตลอดระยะมากกวา 15 ป พบวาการเขาเผชิญปญหา

และแกไขปญหาโดยตรง แมจะประสบความสําเร็จหรือไมก็ตาม แตสิ่งท่ีเราไดคือการสรางเสริมประสบการณ 

ฝกการเรียนรู และสรางความอดทน แลวเก็บปญหาและอุปสรรคนั้นมาเปนบทเรียน และในทายท่ีสุดจึงพบวา 

“การหลีกเลี่ยงไมใหเกิดปญหา” คือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เปรียบเสมือนการศึกษาเสนทาง พยากรณอากาศ หรือ

องคประกอบอ่ืน ๆ เปนอยางดี แลวนํามาประมวลผลกอนตัดสินใจออกเดินทาง นั่นคือผูปฏิบัติงานจําเปนตอง

ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ จากผูท่ีมีประสบการณหรือไดปฏิบัติงานเดียวกันนี้มา

กอน เชนเดียวกันกับผูท่ีมีประสบการณก็สามารถท่ีจะรวบรวมองคความรูท่ีมีนํามาถายทอดใหผูท่ีปฏิบัติงาน

ใหมไดเรียนรูได ดังเชนคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ ท่ีผูเขียนไดรวบรวมองคความรูท่ีสะสมจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี

สนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรมาเปนระยะเวลามากกวา 15 ป นํามาถายทอดลงในคูมือปฏิบัติงาน

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประโยชนของผูปฏิบัติงานเองในปจจุบัน ผูปฏิบัติงานใหม และคณะ

วิทยาศาสตรตอไปในอนาคต ซ่ึงเนื้อหาในบทนี้จะเปนปญหาและอุปสรรคท่ีผูปฏิบัติงานไดเคยพบเจอและ

รวบรวมไว รวมถึงไดใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาดวย แตสุดทายแลว ยังขอยืนยันคํา

เดิมวา “ผูท่ีไดลงมือปฏิบัติงาน ยอมพบพานกับปญหา” จงยิ้มสูตอไป 
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1. ปญหา/อุปสรรค/แนวทางการแกไข 

ปญหาอุปสรรคจากการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ท่ีจะนําเสนอในคูมือ

ปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเลมนี้ รวบรวมมาจากประสบการณของผูปฏิบัติงานโดยตรง ซ่ึงอาจไมใช

ปญหาหรืออุปสรรคจากการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

คณะวิทยาศาสตร ท้ังหมด แตจะมาจากการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนอ่ืน ๆ ดวย เชน กองทุน

วิจัยและสรางสรรคคณะวิทยาศาสตร และกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร เปนตน แตก็สามารถ

นํามาประยุกตใชไดไมแตกตางกัน ซ่ึงปญหาและอุปสรรคเหลานี้เปนลวนเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติงาน

ไมสามารถบรรลุตาม Objective ท่ีตั้งไว และผูเขียนไดเพ่ิมเติมขอสังเกตอ่ืน ๆ ท่ีนาจะเปนประโยชนสําหรับ

ผูปฏิบัติงานไวดวย โดยจะขอนําเสนอในรูปแบบของตารางเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ และเรียงลําดับ

ตามกระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ปญหา/อุปสรรค/ขอสังเกต แนวทางการแกไข/แนวปฏิบัติ 

การประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

1. ผูบริหารมอบนโยบายเพ่ือรางประกาศหลักเกณฑการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยกอนเริ่มปงบประมาณใหม

ลาชา 

ใหผูปฏิ บัติงานประสานกับผูบริหารเพ่ือดําเนินการราง

ประกาศหลักเกณฑ  เมื่อใกล ถึงชวงเวลาตามแผนการ

ปฏิบัติงานท่ีวางไว 

2. หากตองการกําหนดประเภททุนใหม เพ่ือใหการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคแตกตาง

ไปจากประเภททุนเดิมสามารถใชเงินกองทุนฯ ได

หรือไม 

เน่ืองจากงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนงานวิจัย

เชิงวิชาการอยูแลว จึงสามารถกําหนดประเภททุนใหมโดยให

การสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ ได และกําหนดใหประเภททุน

น้ันอยูภายใตประเภททุนอุดหนุนการวิจัยเชิงวิชาการ 

3. การใชเงินกองทุนฯ เพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัย

สําหรับนักศึกษา 

ประกาศหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจาย

เงินกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัย เปดโอกาสใหสามารถใช

สําหรับการสนับสนุนการทํางานวิจัยของนักศึกษาได แตใน

สวนของคณะวิทยาศาสตรการสนับสนุนการทํางานวิจัยของ

นักศึกษามีนโยบายใหการสนับสนุนโดยใชเงินรายไดซึ่งจายให

นักศึกษาในลักษณะของทุนการศึกษาเพ่ือเปนผูชวยวิจัย ทุน

สนับสนุนการไปนําเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ ดังน้ัน

การใหการสนับสนุนในสวนน้ีจึงถูกตัดออกจากประกาศอัตรา

คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินจากกองทุนฯ ของคณะ แต

ท้ังน้ี หากคณะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนก็

สามารถแกไขประกาศฉบับน้ีได  โดยนําเสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพ่ือประกาศแกไขเพ่ิมเติม 
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4. วงเงินการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเชิงวิชาการของ

คณะวิทยาศาสตรกําหนดไวไมเกิน 200,000 บาท จึงไม

สามารถใหทุนอุดหนุนการวิจยัเชิงบูรณาการท่ีมีวงเงิน

สูงกวาได 

ประกาศอัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินจากกองทุนฯ 

ของคณะวิทยาศาสตร สามารถดําเนินการแกไขได โดย

นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือประกาศแกไขเพ่ิมเติม แตท้ังน้ี ตอง

ไมเกินวงเงินท่ีมหาวิทยาลัย กําหนดไว 250,000 บาท 

5. สามารถแกไขประกาศหลักเกณฑของคณะให

บุคคลภายนอกเปนผูรวมรับทุนอุดหนุนการวิจัยได

หรือไม 

ไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจาก คุณสมบัติของผูสมัคร

ขอรับทุน และผูรวมรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตองเปนบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือนักศึกษาปกติเทาน้ัน ซึ่ง

กําหนดไวชัดเจนในประกาศหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และ

วิธีการเบิกจายเงินกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัย แต ท้ังน้ี

สามารถใสช่ือบุคคลภายนอกเปนผูมีสวนรวมในผลงานวิจัยท่ี

ตีพิมพหรือเผยแพรได 

6. การรางประกาศหลักเกณฑและแบบฟอรมใหม ตองใช

เวลาคอนขางนาน 

ใหผูปฏิ บัติงานใชตนแบบจากประกาศหลักเกณฑหรือ

แบบฟอรมประกาศทุนเดิมท่ีมีอยูแลว และศึกษาขอมูล

เพ่ิมเติมจากตัวอยางประกาศหรือแบบฟอรมจากแหลงทุน

ตาง ๆ เชน สกสว. วช. แลวนําขอดีมาประยุกตใช 

7. แบบฟอรมท่ีตองออกแบบเพ่ือใชในการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยมหีลายประเภท อาจดําเนินการได

ไมทันกําหนดเวลา 

แบบฟอรมแตละแบบจะถูกนํามาใชงานในชวงเวลาท่ีไม

ตรงกัน ดังน้ันจึงควรใหความสําคัญกับแบบฟอรมท่ีจะตอง

นํามาใชงานกอนตามลําดับ ดั งน้ี  แบบฟอรมขอเสนอ

โครงการวิจัยเรงดวนท่ีสุด แบบฟอรมประเมินขอเสนอ

โครงการวิจัยเรงดวนรองลงมา และแบบฟอรมสรุปผลการ

ประเมินดําเนินการภายหลังได เปนตน 

8. รางประกาศหลักเกณฑตองผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสงเสรมิงานวิจัย และคณะกรรมการ

ประจําคณะ อาจไมสามารถเปดรบัสมัครขอเสนอ

โครงการวิจัยไดทัน 1 เดือนกอนเริม่ปงบประมาณ 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาสาสตรมีแผนกําหนดนัดวัน

ประชุมท่ีแนนอนเดือนละ 2 ครั้ง ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานตอง

เสนอผูบริหารเพ่ือกําหนดวันประชุมคณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัยใหสอดคลองกับการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ ท้ังน้ี อาจนัดประชุมในชวงเวลาเท่ียงวันเพ่ืออํานวย

ความสะดวกแกกรรมการท่ีมีภารกิจดานการสอน 

9. คณะกรรมการสงเสรมิงานวิจัย และคณะกรรมการ

ประจําคณะ ปฏิบัติหนาท่ีซ้ําซอนกันหรือไม 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยจะประกอบดวยอาจารยผูแทน

จากภาควิชาตาง ๆ ท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญดาน

การวิจัย มีหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองรางระเบียบหลักเกณฑและ

แบบฟอรมตาง ๆ และเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการ

ประจําคณะซึ่ งมีหนาท่ี กํากับดูแลในระดับนโยบาย และ

มอบหมายใหคณะกรรมการวิจัยเปนผูดําเนินการ ดังน้ัน จึงเปน

การลดภาระหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิจัย 
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การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

1. การตีความหมายของหัวขอในขอเสนอโครงการวิจัยของ

ผูสมคัรขอรับทุนไมตรงกับสิ่งท่ีคณะตองการใหกรอกใน

แบบฟอรม ในกรณเีชน หัวขอ “ทุนอุดหนุนการวิจัย

จากแหลงทุนอ่ืนท่ีไดรับอยู” ผูสมคัรขอรับทุนบางทาน

มีความเขาใจวา ขอเสนอโครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการ

สนับสนุนไดรบัทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหลงทุนอ่ืนอยู

ดวยหรือไม จึงมักจะตอบวา ไมมี ซึ่งในความหมายของ

คณะแลว ตองการขอมูลของโครงการวิจัยท้ังหมดท่ี

ผูสมคัรขอรับทุนไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยอยูท้ังภายใน

และภายนอก เพ่ือตองดูภาระงานวิจัยปจจุบันของ

ผูสมคัรขอรับทุน หากโหลดมากเกินไปการดําเนินงาน

วิจัยอาจไมสําเร็จได และยังเปนการรวบขอมูลเปน

ผลงานดานการวิจัยของคณะดวย 

การแกปญหาในเบ้ืองตน หากตรวจสอบพบกรณีดังกลาว 

ผูปฏิบัติงานตองประสานกับผูสมัครขอรับทุนเพ่ืออธิบาย

รายละเอียด และขอใหแกไขกอนจะนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณา 

สําหรับการแกปญหาในระยะยาว ควรจัดทําคูมือการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร ฉบับสําหรับใหผู ท่ี

สมัครขอรับทุน และผูรับทุน ไดศึกษารายละเอียด สามารถ

กรอกขอมูลไดถูกตองมีความเขาใจตรงกัน 

2. ชวงเวลาการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสมัครรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนไม

สอดคลองกับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอ่ืน 

เน่ื องจากกระบวนการข้ันตอนการดํ าเนินงานวิจัยของ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจะอยูชวงของ

เวลาท่ีมีการเรียนการสอนเปนสวนมาก ดังน้ัน เพ่ือใหผูสมัคร

ขอรับทุนสามารถเริ่มทําวิจัยไดตั้งแตเริ่มเปดภาคการศึกษา 

วันท่ีเริ่มตนการดําเนินงานวิจัยตามสัญญาจึงกําหนดใหเริ่มกอน

เปดภาคการศึกษาประมาณ 1 เดือน ซึ่งการเปดรับขอเสนอ

โครงการวิจัยจึงตองสอดคลองกับวันเริ่มตนโครงการดวย ดังน้ัน

จึงเปนหนาท่ีของผูปฏิบัติงานท่ีตองใสใจหรือควรมีการแจง

เตือนไวในปฏิทินเพ่ือใหการปฏิบัติงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการ

วิจัยประเภทดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย 

3. ผูสมคัรขอรับทุนไมปฏิบัติตามหลกัเกณฑ เชน การใส

ช่ือบุคคลภายนอกเปนผูรวมวิจัย และผูปฏิบัติงาน

ตรวจสอบผิดพลาด กระท่ังลวงเลยดําเนินการทําสญัญา

การรับทุนอุดหนุนการวิจัยแลว  

ควรดําเนินการแจงผูบริหารท่ีรับผิดชอบทราบในเบ้ืองตน 

แลวจึงประสานงานกับผูรับทุนเพ่ือแกไขใหถูกตอง ดังเชน

กรณีน้ี ช่ือผูรวมวิจัยจะปรากฏอยูในขอเสนอโครงการวิจัย

เท า น้ั น  หากผู รับ ทุ นมี ค วาม เข า ใจ ก็สามารถเปลี่ ยน

เอกสารแนบทายสัญญาหนาดังกลาวของท้ัง 2 ฉบับใหถูกตอง

ตรงกันได แตหากผูรับทุนไมยอมรับเง่ือนไข อาจตองนําเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาเปนลําดับถัดไป 

4. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุนเพ่ือไมให

เกิดความซ้ําซอนในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ

วิทยาศาสตร มีเง่ือนไขหลายประการดังกลาวไวในบทท่ี 3 

และคอนขางซับซอน จึงคอนขางยุงยากในการตรวจสอบ 

ผูปฏิ บั ติ งานตองจัด เก็บขอมู ล โครงการวิจัยและผู รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะอยางเปนระบบ และท่ีสําคัญ

โครงการท่ีสิ้นสุดแลวควรมีสัญลักษณท่ีสามารถสังเกตเพ่ือให

สามารถตรวจสอบไดงายข้ึน และอีกแนวทางหน่ึงคือการนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการตรวจสอบ 
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5. การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย ในกรณีท่ีกรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทน

ภาควิชาเปนผูสมัครขอรับทุน 

ในกรณี ท่ีกรรมการส งเสริมงานวิจัยเปนผู ยื่นขอ เสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเอง ให

ผูปฏิบัติงานเสนอหัวหนาภาควิชาท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอช่ือ

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

6. การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จะมีความหลากหลาย 

เชน การวิจัยเพ่ือออกแบบกระบวนการสอน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาเทคนิคการสอน หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการ

สอน เปนตน ซึ่งบางครั้งไมไดเก่ียวของกับเน้ือหาวิชาการใน

สาขาของผู สมั ค รขอรับ ทุน เลย  ดั ง น้ั น  การ เสนอ ช่ือ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยประเภทน้ี อาจ

ตองคัดเลือกจากผูท่ีมีประสบการณในการทํางานวิจัยดานน้ี

ดวย เพ่ือจะไดขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการวิจัย 

ซึ่งผูปฏิบัติงานตองประสานงานกับผูบริหารท่ีรับผิดชอบและ

กรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทนภาควิชาในการเสนอช่ือ

ผูทรงคุณวุฒิ 

7. การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจยัเพ่ือพัฒนางานหรือ

งานวิจัยสถาบัน 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน ก็มีลักษณะ

เดียวกันกับงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสวนใหญสังกัดสํานักงาน

คณบดี ดังน้ัน การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัยประเภทน้ี ผูปฏิ บัติงานตองประสานงาน

ผูบริหารท่ีรับผิดชอบและกรรมการสงเสริมงานวิจัยผูแทน

ภาควิชาในการเสนอช่ือ หรือในกรณีท่ีเปนบุคลากรสังกัด

สํานักงานคณบดีใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบเปนผูเสนอช่ือไดเลย 

8. ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนประเมินขอเสนอโครงการวิจัยไม

ครบทุกขอ 

ปญหาน้ีอาจแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ ผูทรงคุณวุฒิไมได

กรอกคะแนน ใหผูปฏิบัติงานประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ื อกรอกคะแนนให ครบถวน  หรือ อีกกรณี ห น่ึ ง คื อ 

ผูทรงคุณวุฒิอาจไมสามารถใหคะแนนประเมินในหัวขอน้ันได

ดวยเหตุผลบางประการ ในการรวมผลคะแนนประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิทานน้ันใหผูปฏิบัติงานลดคะแนนเต็มลงตาม

คะแนนในหัวขอท่ีไมไดประเมินน้ัน และเมื่อคิดคะแนนเฉลี่ย

ใหใชการทําสวนใหเทากันตามหลักคณิตศาสตร 

9. ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับผลคะแนนประเมินไม

เปนไปตามเกณฑ สามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเดิม

เขามาสมัครขอรบัทุนใหมไดหรือไม 

ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ

แลวมีคาเฉลี่ยคะแนนหรือผลการประเมินตามท่ีคณะกําหนด

ไว จะไดรับแจงผลการพิจารณาพรอมขอเสนอแนะจากคณะ 

หากผูสมัครขอรับทุนประสงคจะยื่นขอเสนอโครงการเดิม 

เพ่ือสมัครรับทุนอีกครั้ง สามารถทําไดโดยดําเนินการแกไข
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แลวยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตามข้ันตอนปกติ สําหรับ

ผูปฏิบัติงานใหดําเนินการเหมือนขอเสนอโครงการวิจัยใหม

ปกติท่ัวไป แตท้ังน้ี อาจประสานงานใหกรรมการสงเสริม

งานวิจัยผูแทนภาควิชาเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเปนทานเพ่ือ

ความตอเน่ืองในการพิจารณา 

 

การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

1. การสงรายงานความกาวการดําเนินงานวิจัยรอบ 6 

เดือน ของผูรับทุนไมตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

ผูปฏิบัติงานควรมีระบบการติดตามท่ีเขมขนมากยิ่งข้ึนจาก

เดิม ซึ่งจะมีการติดตามความกาวหนา 1 ครั้ง หลังจากผาน

การดําเนินงานตามสัญญาครบ 6 เดือน หากครบระยะเวลา

การดําเนินงานในเดือนท่ี 9 แลว ผูรับทุนยังไมสงรายงาน

ความกาวหนา ใหดําเนินการติดตามอีกครั้งหน่ึง และรอบ

ตอไปเมื่อครบระยะเวลาการดําเนินงาน 12 เดือน จึง

ดําเนินการติดตามรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตอไป   

2. ผูรับทุนไมรายงานผลการการดําเนินงานวาเปนไปตาม

แผนงานวิจัยท่ีระบุไวในขอเสนอโครงการวิจัยหรือไม 

สําหรับปญหาน้ีอาจเกิดจากผูรับทุนไมเขาใจแบบฟอรม

รายงานความกาวหนาซึ่งไดกําหนดใหกรอกรายละเอียดใน

สวนน้ีดวย ผูปฏิบัติงานอาจประสานกับผูรับทุนใหแกไข

เพ่ิมเติมในเบ้ืองตน หรืออาจแกไขแบบฟอรมในสวนน้ีใหมี

ความเขาใจไดงายข้ึน โดยออกแบบในลักษณะของตารางท่ีมี

การเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 

3. เอกสารหลกัฐานการใชจายเงินไมครบถวน เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมายาวนาน ซึ่งกอนน้ีคณะไดใหผูรับทุนสง

เอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาใหตรวจสอบเมื่อสิ้นสุด

โครงการ ดังน้ัน เมื่อเกิดความผิดพลาดเอกสารไมครบถวนจึง

ทําใหการแกไขเปนไปไดยากหรือไมสามารถแกไขได คณะจึง

ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานโดยใหผูรับทุนสงเอกสารมาให

ตรวจสอบกอนเบ้ืองตน 1 ครั้งพรอมกับการสงรายงาน

ความกาวหนาการวิจัยรอบ 6 เดือน เพ่ือใหสามารถแกไข

เอกสารไดทันทวงที รวมถึงการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับวิธีการเบิกจายใหกับผูรับทุน แมปญหาจะลดลงแตก็

ยังไมหมดไป มีการสรางความรูความเขาใจโดยการจัดอบรมก็

ยังไมเพียงพอ ซึ่งปญหาน้ีผูปฏิบัติงานอาจไมสามารถแกไขได

ดวยตนเอง แตควรรวบรวมขอมูลจํานวนผูรับทุนท่ีมีปญหาน้ี 

แลวนําเสนอแนวทางการแกไขใหคณะจัดคลินิกพิเศษเพ่ือให

คําปรึกษาแกผูรับทุนท่ีมีปญหาเรื่องเอกสารการใชจายเงิน

โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจัดใหเดือนละ 1 ครั้ง 
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4. เมื่อมีการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยแลว ผูรับทุน

ไมทราบวามหาวิทยาลัยดําเนินการโอนเงินทุนอุดหนุน

การวิจัยเขาบัญชีเมื่อไหร 

เน่ืองจากระบบการเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัยมีการ

ปรับเปลี่ยนเปนการโอนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเขาบัญชีผูรับ

ทุนโดยตรงหลังจากตั้งเรื่องขอเบิกจายออกจากคณะ ซึ่งเมื่อ

มหาวิทยาลัยโอนเงินเงินเขาบัญชีแลว การแจงใหผูรับทุน

ทราบมีความลาชา ผูรับทุนจึงไมทราบวาเงินท่ีเขาบัญชีคือเงิน

จากสวนไหน หรอืเงินทุนโอนเขาบัญชีหรือยัง ซึ่งผูปฏิบัติงาน

ไมสามารถเรงหรือแก ไขกระบวนการของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบได ดังน้ัน เมื่อผูปฏิบัติงานไดสงบันทึกขอเบิกจาย

เงินทุนไปยังงานคลังและพัสดุแลว ควรรีบแจงใหผูรับทุน

ทราบในเบ้ืองตน เพ่ือผูรับทุนจะไดติดตามผลการเบิกจาย

หรือติดตองานคลังและพัสดุใหชวยประสานงานสอบถามกับ

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

การประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

1. ผูรับทุนไมสามารถดําเนินการสงรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณไดตามเวลาท่ีกําหนด 

เมื่ อครบกําหนดระยะเวลาดํ าเนินงานตามสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย ใหผูปฏิบัติงานแจงเตือนและติดตามให

ผูรับทุนสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ในกรณีท่ีผูรับทุนไม

สามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นตามกําหนดควรใหคําแนะนําให

ผูรับขยายระยะเวลาดําเนินงานวิจัย ซึ่งสามารถขอขยายได 2 

ครั้ง ๆ ละไมเกิน 6 เดือน และควรมีการติดตามทุก ๆ 6 เดือน 

2. ผูรับทุนสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแลว แตช่ือ

โครงการวิจัยท่ีหนาปก ไมตรงกับหัวขอโครงการวิจัยท่ี

ไดรับอนุมัติทําสัญญาการรับทุน 

ในกรณีท่ีช่ือโครงการวิจัยท่ีปกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ไม ตรงกับ ช่ือ โครงการวิจั ย ท่ี ระ บุ ไว ในสัญ ญ าการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจะทําใหผูรับทุนไมสามารถเบิกจายเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีเหลือได เพราะถือวาเอกสารเปนของ

โครงการคนละโครงการกัน ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานควรติดตอ

ประสานงานใหผูรับทุนดําเนินการแกไข หรือหากผูรับทุนมี

เหตุผลความจําเปนท่ีตองเปลี่ยนช่ือหัวขอโครงการวิจัยให

สอดคลองกับผลงานท่ีได ขอใหผูรับทุนดําเนินการแจงขอ

เปลี่ยนช่ือหัวขอโครงการวิจัยพรอมเหตุผลแจงมายังคณะ

อยางเปนทางการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย

พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

3. การเสนอช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ 

ใหพิจารณาความเหมาะสมเชนเดียวกันกับข้ันตอนการเสนอ

ช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดนําเสนอ

กอนหนาน้ี 
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4. ผูรับทุนแจงกําหนดวันสัมมนาเสนอผลงานวิจัยแบบ

กระช้ันชิดทําใหไมสามารถดําเนินการไดทัน 

เมื่อไดรับเอกสารแจงกําหนดวันสัมมนาเสนอผลงานวิจัยจาก

ผูรับทุน ผูปฏิบัติงานตองติดตอประสานงานกรรมการสงเสริม

งานวิจัยผูแทนภาควิชาใหเสนอช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

จากน้ันจึงจัดทําเอกสารเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

และจัดสงเอกสารใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงกําหนด

ระยะเวลาไวสําหรับใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณา

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ซึ่งโดยปกติจะใชเวลารวม

ประมาณ 7 วัน ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานจึงควรกําหนดแนวปฏิบัติ

ไวสําหรับผูรับทุนไดปฏิบัติตามในการกําหนดวันสัมมนาเสนอ

ผลงานวิจัยตองมีการแจงลวงหนาอยางนอย 7 วัน นับตั้งแต

วันท่ีเอกสารสงถึงงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ผูปฏิ บัติงานตองปฏิ บัติหนาท่ี เปนเลขานุการของ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย

สมบูรณทุกครั้ง 

เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานท่ีตองปฏิบัตหินาท่ี

เปนเลขานุการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

รายงานการวิจัยสมบูรณ ซึ่งจะมีการแตงตั้งผูปฏิบัติงานอยาง

เปนทางการ แตในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานติดภารกิจไมสะดวกไป

ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว สามารถมอบหมายใหคนอ่ืนปฏิบัติ

หนาท่ีแทนได โดยใหระบุช่ือผูท่ีปฏิบัติงานแทนลงในคําสั่ง

แตงตั้งดวย 

6. ผูรับทุนไมสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

รอบ 6 เดือน แตสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

ในกรณีท่ีผูรับทุนไมสงรายงานความกาวหนาการวิจัยรอบ 6 

เดือน จะไมไดรับเงินทุนวิจัยงวดท่ี 2 ไปใชจายในโครงการ แต

เมื่อผูรับทุนสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและมีผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญาการรับทุนอุดหนุน

การ วิจั ยแล ว  แนวท าง ท่ี คณ ะป ฏิ บั ติ คื อ ให นํ า เสน อ

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือ

เบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 พรอมการเบิกจายเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดทาย และนําเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะตอไป 

7. ผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก ตองมีผลงานวิจัยตีพิมพ

หลังสิ้นสุดโครงการหรือไม 

ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและเง่ือนไขตาม

ประกาศหลักเกณฑไมไดกําหนดใหผูรับทุนอุดหนุนการวิจัย

สําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตอง

ตีพิมพผลงานวิจัย แตตองมีการเผยแพรผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการแบบโปสเตอรหรือบรรยายอยางนอย 1 ครั้ง 

หรือ ในกรณี ท่ี ผู รับ ทุนสามารถตี พิ มพ ผล งาน วิจั ย ใน

วารสารวิชาการได ผูรับทุนสามารถใชผลงานตีพิมพน้ันเพ่ือ

ปดโครงการแทนโดยไมตองมีการเผยแพรในการประชุม

วิชาการก็ไดเชนเดียวกัน 
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ปญหา/อุปสรรค/ขอสังเกต แนวทางการแกไข/แนวปฏิบัติ 

8. ผูรับทุนไมสามารถตีพิมพ/เผยแพร ผลงานวิจัยไดตาม

เง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

(กรณีทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพใน

วารสารวิชาการ) 

เง่ือนไชตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยทุนอุดหนุนการ

วิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการกําหนดให

ผู รั บ ทุ น ต อ งตี พิ ม พ ผ ล งาน วิ จั ย อ ย า งน อ ย ท่ี สุ ด คื อ 

proceedings ระดับนานาชาติ จึงจะสามารถเบิกจายเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดทายได แตในกรณีท่ีผูรับทุนไม

สามารถทําไดตามท่ีกําหนด ใหผูรับทุนแนบผลงานวิจัยท่ี

ตีพิมพในลักษณะอ่ืน ๆ พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผล แลวนําเสนอ

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยพิจารณา เพ่ือขอความ

เห็ นชอบสิ้นสุ ดสัญญ าการรับ ทุนและขอเบิกจ าย เงิน

ทุน อุดห นุนการวิจั ย งวดสุดท าย  แต ท้ั ง น้ี จะไม ได รับ

คาตอบแทนเพ่ิมพิเศษกรณีตีพิมพผลงานวิจัย 

9. การตีความหมายของการประชุมวิชาการระดับชาติ 

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไมตรงกัน 

เมื่อผูรับทุนใชผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใน proceedings สืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพ่ือปดโครงการ แต

ผูปฏิบัติงานตรวจสอบแลวการประชุมวิชาการน้ันอาจเปน

เพียงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในกรณีน้ีใหยึดนิยามตาม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการสนับสนุนเงินรางวัลหรือเงิน

สมนาคุณ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะวิทยาศาสตร ฉบับท่ี 2 “การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หมายถึง การประชุมวิชาการท่ีมีการนําเสนอ

ผลงาน วิจัย ใน ท่ีประชุม เปนภาษาอังกฤษ และมีกอง

บรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด

ประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชาน้ัน ๆ จากตางประเทศ อยางนอยรอยละ 25” 

10. ในกรณีท่ียังไมอนุมัติสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุน

การวิจัยท่ีไดรับอยู แมดําเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแลว ก็ยัง

ไมสามารถทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใหมได 

ทําใหผูรับทุนดําเนินงานวิจัยไมตอเน่ือง 

เปนไปตามเง่ือนไขของสัญญาและประกาศหลักเกณฑ แต

ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติคณะอนุโลมใหผูท่ีสงรายงานการวิจัยฉบับ

สม บู รณ โครงการ วิจั ย เก าแล ว  ส าม ารถยื่ น ข อ เสนอ

โครงการวิจัยใหมใหคณะพิจารณาไดตามกระบวนการ และ

เมื่อโครงการวิจัยเกาไดรับการอนุมัติใหสิ้นสุดสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย แลว ก็สามารถทําสัญญาและเริ่ม

ดําเนินงานโครงการวิจัยใหมไดทันที เพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง

ในการทํางานวิจัย 

หมายเหตุ  เงินกองทุนฯ หมายถึง เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
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2. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท้ังผูบริหาร 

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ การดําเนินงานจึงมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งดานการวิจัย โดยจะเห็นไดจากจํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมถึง Citation ท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องในทุกป และเม่ือโฟกัสเฉพาะการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ก็มีแนวทางใน

การพัฒนามาอยางตอเนื่องเชนกัน ท้ังในเรื่องของระบบการดําเนินงาน ข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน และการ

ประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงจากประสบการณของผูปฏิบัติงานเห็นวาการดําเนินงานในปจจุบันคอนขางมี

ความเหมาะสมดีแลว แตหากตองการเพ่ิมประสิทธิภาพใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุตาม 

Objective ท่ีตั้งไว อาจมีขอเสนอแนะในการพัฒนาดังนี้ 

1. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานในบางข้ันตอน เชน การรับสมัคร

ขอเสนอโครงการวิจัยและการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ซ่ึงจะชวยลดเวลาในการรับ

และสงขอเสนอโครงการ สามารถประมวลผลการประเมินและสรุปผลไดสะดวกและรวดเร็ว

มากข้ึน การติดตามความกาวหนาการวิจัยและการติดตามรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

หากผูรับทุนสามารถเช็คสถานะการดําเนินงานไดตลอดเวลา และมีการแจงเตือนอัตโนมัติ

เม่ือครบกําหนดเวลา ก็จะชวยลดข้ันตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ิมโอกาสให

การดําเนินงานวิจัยเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดมากยิ่งข้ึน เปนตน 

2. ควรเพ่ิมการดําเนินงานเชิงรุกท้ังในเรื่องการประชาสัมพันธเชิญชวนและการติดตาม

ความกาวหนาจากผูรับทุน ซ่ึงจะทําใหทราบถึงเหตุผลท่ีอาจารยสวนหนึ่งไมขอทุนอุดหนุน

การวิจัย และปญหาอุปสรรคของผูรับทุนท่ีไมสามารถดําเนินงานไดเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ี

กําหนด แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือปรับกลยุทธในการดําเนินงานสนับสนุนการวิจัยใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคได 

3. ข้ันตอนการดําเนินงานและรายละเอียดของการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยคอนขางชัดเจน 

แตยังขาดคําอธิบายในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย รายงานความกาวหนา รายงานสรุป

การใชจายเงิน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีผูสมัครขอรับทุนหรือผูรับ

ทุนตองเปนผูดําเนินการ ดังนั้น จึงควรจัดทําคู มือการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ

วิทยาศาสตร สําหรับผูสมัครขอรับทุนหรือผูรับทุนใชประกอบการดําเนินงานใหเปนไป

แนวทางเดียวกันมากยิ่งข้ึน 
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4. สาเหตุใหญประการหนึ่งท่ีทําใหผูรับทุนไมสามารถดําเนินงานวิจัยไดแลวเสร็จตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดคือเอกสารหลักฐานการใชจายเงินไมถูกตอง ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะบรรลุตามวัตถุประสงค จึงอาจจัดคลินิกพิเศษเพ่ือใหคําปรึกษา

ดานการใชจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยแกผูท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ โดยมี

ผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําเดือนละประมาณ 1 ครั้ง จะทําใหผูรูรับทุนมีความรูความเขาใจ

และม่ันใจในการดําเนินงานมากข้ึน 

5. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันซ่ึงเปนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีผูใหความสนใจนอยมาก คณะจึงควรสงเสริม เชน การจัด

อบรมใหความรูความเขาใจ หรือจัดโครงการฝกทักษะการเปลี่ยนงานประจําใหเปนงานวิจัย 

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของบุคลากรดวย 

6. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานวิจัยของคณาจารยคณะวิทยาศาสตรใหสูงมากยิ่งข้ึน ควรมีการ

ผลักดันใหคณาจารยยื่นขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกมากข้ึนดวย ซ่ึงอาจกําหนด

เง่ือนไขไวสําหรับผู ท่ีสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ ใน

วารสารวิชาการ และไดรับการสนับสนุนเปนระยะเวลาตอเนื่องกัน 3 ครั้งแลว ควรมีการยื่น

ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

7. ควรมีการวิเคราะหความสําเร็จของการใหทุนอุดหนุนการวิจัยแตละประเภทตามวัตถุประสงค

ของการใหทุนในภาพรวมตั้งแตเริ่มมีการสนับสนุนหรือยอนหลัง 10 ป เพ่ือนํามาใชในการ

ปรับปรุงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ และทุนอุดหนุนการวิจัย

สําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีถือวาเปนประเภททุนวิจัยหลัก 

8. การวิจัยถือเปนภารกิจหลักท่ีมหาวิทยาลัยและคณะใหความสําคัญ จึงมีการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยมาอยางตอเนื่อง และมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีตองปฏิบัติตลอดท้ังชวง

ปงบประมาณ ดังเห็นไดจากแผนการปฏิบัติงานในบทท่ี 2 ดังนั้น คณะจึงควรวางแผนสํารอง

ในการสรางบคุลากรท่ีจะเรียนรูการปฏิบัติงานดานนี้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงาน 

9. ผูปฏิบัติงานดานการสนับสนุนการวิจัยของคณะ ถือเปนหนึ่งในทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญและ

มีสวนรวมในการผลักดันใหการดําเนินงานภารกิจดานการวิจัยของคณะกาวไปขางหนา จึง

ควรพัฒนาศักยภาพ ศึกษาและเพ่ิมพูนความรูใหตนเองอยูเสมอ เพ่ือกาวใหทันโลกแหงการ

วิจัยในยุคปจจุบัน และนําสิ่งเหลานั้นมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูง

มากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตอคณะ มหาวิทยาลัย และผูปฏิบัติงานเองตอไป 
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3. สรุป 

คูมือปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเลมนี้ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมองคความรูจาก

ประสบการณในการปฏิบัติงานของผูเขียน นํามาถายทอดเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของผูปฏิบัติงาน

ดานการสนับสนุนการวิจัย หรือผูท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน โดยมีข้ันตอน

กระบวนการปฏิบัติหนาท่ีหลัก 4 กระบวนการ คือ การประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  

การรับสมัครและพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย  การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย และการ

ประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและการพิจารณาสิ้นสุดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงทุกกระบวนการมี

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีรายละเอียดซ่ึงตองศึกษาใหเขาใจ รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ จําเปนตองนํามาใชประกอบในการปฏิบัติงาน ผูเขียนไดนํามาอธิบายเพ่ือใหเกิดความเขาใจไดงาย

ยิ่งข้ึน และสุดทายไดนําเสนอปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของ

ผูปฏิบัติงานตอไป 
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ภาคผนวก 

ในสวนนี้ผูเขียนขอแนบขอบังคับ และประกาศหลักเกณฑกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรคท่ีสําคัญ (ฉบับท่ีมีเนื้อหาครบถวน) จํานวน 3 ฉบับ ท่ีผูปฏิบัติงานควรศึกษารายละเอียดให

เขาใจเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังแนบตัวอยางประกาศหลักเกณฑการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร รวมท้ังแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึง

เปนผลงานจากการปฏิบัติงานของผูเขียนท่ีไดดําเนินการตั้งแตการรางประกาศหลักเกณฑซ่ึงเปนข้ันตอนเริ่ม

กระบวนการ แลวนําเสนอผูบริหารและคณะกรรมการพิจารณา และนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

จนกระท่ังประกาศและนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































 



 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 
2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัย 
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เพ่ือให้การจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศดังกล่าว คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2562 จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ สามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และขอต าแหน่งทางวิชาการได ้

2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ 

 
หลักเกณฑ์การให้ทุน 

1. โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 
ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และผลงานวิจัย

ที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับ 
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2. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
2.1  หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้เสนอขอรับการสนับสนุน และต้องมีสัดส่วนร่วมในการวิจัยไม่น้อยกว่า    

ผู้ร่วมวิจัย 
2.2  หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านการ
วิจัยหรือสร้างสรรค์ การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนต าราทางวิชาการ การลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

2.3  หัวหน้าโครงการต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์  หรือทุน matching fund ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานอ่ืน ที่มีวงเงินสนับสนุนตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ในฐานะ
หัวหน้าโครงการวิจัยทุกประเภททุน ยกเว้นทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ และในกรณีที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ประเภทใดก็ตามข้างต้น การเริ่มต้น
สัญญาโครงการวิจัยใหม่จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาโครงการวิจัยเรื่องก่อน
หน้า ทั้งนี้ ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์อาจอยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ
วิทยาศาสตร์ได้ 

 

3. จ านวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจาก

กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวนไม่เกิน  20  ทุน  วงเงินทุน
สนับสนุนโครงการละไม่เกิน  180,000 บาทต่อปี ส าหรับการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดดังนี้ 

ค่าตอบแทน  ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ 
ค่าใช้สอย     ให้ระบุรายละเอียดของค่าใช้สอยส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าสาธารณูปโภค     ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคส าหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนนี้ 
ค่าวัสดุ        ให้ระบุรายละเอียดของค่าวัสดุส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าครุภัณฑ์   ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้ชี้แจง

เหตุผลความจ าเป็น และการให้การสนับสนุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้
พิจารณา โดยกรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์นั้น ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเมื่อสิ้นสุดโครงการ และห้ามมิให้น า
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืน ๆ 

 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินทุนจากกองทุนแก่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ประกอบด้วย 
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งวดที่ 1 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1 ไม่เกิน

เดือนละ 2,000 บาท จ านวนไม่เกิน 6 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1     

ไม่เกิน 1 ใน 6 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ จ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ไม่เกิน 70% ของวงเงินหมวด   
ค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 20% วงเงินทุนที่
ได้รับอนุมัต ิ

 
งวดที่ 2 จ่ายเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรอบ 

6 เดือนแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2 ไม่เกิน

เดือนละ 2,000 บาท จ านวนไม่เกิน 3 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2     

ไม่เกิน 1 ใน 12 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จ่ายตามวงเงินหมวดค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุที่ได้รับอนุมัติส่วนที่เหลือ หลังจาก
หักค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในงวดที่ 1 แล้ว  

 
งวดที่ 3 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ด าเนินงานครบถ้วนตามวิธีการประเมินผลและตรวจรับ

ผลส าเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3 ไม่เกิน

เดือนละ 2,000 บาท จ านวนไม่เกิน 3 เดือน 
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3     

ไม่เกิน 1 ใน 12 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด 
 

และจะได้รับค่าตอบแทนในส่วนที่เหลือตามกรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (SCIE, SSCI, AHCI) หรือ Scopus ได้รับค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนที่
ได้รับอนุมัติดังนี ้
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- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ    
ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท จ านวนไม่เกิน 12 เดือน  

- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่
เหลือ ไม่เกิน 2 ใน 3 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด 

 

กรณีที่ 2  สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้รับ
ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ   

ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท จ านวนไม่เกิน 12 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่

เหลือ ไม่เกิน 1 ใน 2 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด 
 

กรณีที่ 3  สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
(กลุ่ม 1) หรือ TCI (กลุ่ม 2) หรือ proceedings (เรื่องเต็ม) สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ได้รับค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ   

ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท จ านวนไม่เกิน 12 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 180,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่

เหลือ ไม่เกิน 1 ใน 6 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด 
 

4. ระยะเวลาโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงานวิจัยไม่เกิน 1 ปี หรือในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องเสนอโครงการเพ่ือ

ขอรับทุนปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปีแรกจะไม่ผูกพันกับการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป 
 

5. การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ท่าน ให้เป็นผู้พิจารณา

ข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนด เช่น ความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
ต่าง ๆ และในกรณีที่ เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนี้มาก่อนแล้ว จะน าผลของการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยเรื่องก่อนหน้ามาร่วมพิจารณาการสนับสนุนด้วย เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในอัตรา 150 บาท ต่อคน 

ต่อโครงการ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยในเดือนที่ 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือน จ านวน 2 ชุด 
พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของเงินงวดก่อน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย 

 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หัวหน้า
โครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 4 ชุด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อย่างละ 2 ชุด แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรายงานการวิจัย จ านวน 1 แผ่น บทความสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 1 ชุด 
หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย* จ านวน 1 ชุด รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน พร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
รอบ 6 เดือนหลัง จ านวน 1 ชุด เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย  

 

และหลังจากส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้ได้รับทุน ก าหนดสัมมนาเสนอ
ผลงานวิจัยภายในคณะฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 2 ท่าน ที่คณะฯ แต่งตั้งเข้าร่วมฟังสัมมนาและพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการ และเลขานุการ ในอัตรา 300 บาท ต่อคน ต่อครั้ง โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์  

 

เมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ด าเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์แล้ว จึงถือว่าสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้  หัวหน้าโครงการ 
หรือผู้ได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

 
7. เงื่อนไขของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยส าหรับใช้ขอสิ้นสุดโครงการ 

- วันที่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ส่งผลงานวิจัยให้กับวารสาร หรือผู้จัดประชุมวิชาการ หรือ
ผู้รับผลงานอ่ืน ๆ จะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันที่เริ่มต้นโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่
น้อยกว่า 6 เดือน 

- เป็นผลงานที่มีชื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนปรากฏอยู่ในผลงาน และที่อยู่ของหัวหน้า
โครงการ หรือผู้ได้รับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอย่างน้อย 

- หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องมีการระบุ Acknowledgement แหล่งทุนไว้ในผลงาน เช่น 
“... financial support from Faculty of Science, Silpakorn University, grant number...” 
หรือ “...ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สัญญาเลขท่ี...” 

- วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการที่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนเลือกตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยต้องเป็นวารสารที่มีกระบวนการ peer-review 





ขอเสนอโครงการวิจัย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................. 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย  

(ไทย) ................................................................................................................................................................................................... .....  

..................................................................................................................................................................................................................          

(English) .................................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... ........................ 

 

2. ชื่อผูทําวิจัย/หนวยงาน หรือคณะผูทําวิจัย/หนวยงาน 

หัวหนาโครงการ ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

ผูรวมวิจยั  ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

ผูรวมวิจยั  ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

 

3. คําสําคัญ  

(ไทย) ........................................................................................................................................................................................................  

(English) ..................................................................................................................................................................................................  

 

4. สาขาวิชาท่ีทําการวิจัย  .......................................................................................................................................................................... 

 

5. วงเงินทุนวิจัยรวมท้ังโครงการ และระยะเวลาโครงการ 

..................................................................................................................................................................................................................     

* งบประมาณรวมท้ังโครงการไมเกิน 180,000 บาท ในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

 

6. ความสําคัญของปญหาและท่ีมาของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................  
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7.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................................................................................          

* ระบุเปนขอ ๆ อยางชัดเจน 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (literature review) และเอกสารอางอิง

.................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

 

9. วิธีดําเนินการวิจัย 

9.1 วัสดุและอุปกรณ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

9.2 วิธีการ  

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* ระบุข้ันตอนและวิธีการวิจัยอยางชัดเจน    

9.3 ตารางแผนงานวิจัยตลอดโครงการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

10. ขอบเขตของการวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 
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12. การเผยแพรผลงานวิจัย 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

* ใหระบุความเปนไปไดของการนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในรูปแบบตางๆ เชน ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมลู ISI/Scopus  ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ในวารสารวิชาการระดับชาติ  

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 1/TCI 2 ใน proceedings เรื่องเตม็สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน 

 

13. รายละเอียดงบประมาณ  

* แสดงรายละเอียดงบประมาณแบงเปน 3 งวด ตามหมวดตาง ๆ ดงัน้ี 

     งวดท่ี 1  งวดท่ี 2  งวดท่ี 3  รวม 

13.1 หมวดคาตอบแทน 

       - คาตอบแทนผูวิจัย          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

 - คาตอบแทนเพ่ิมกรณีตีพิมพ         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

   ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ 

* คาตอบแทนผูวิจัยคิดใหเฉพาะผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร และไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

13.2 หมวดคาใชสอย 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

13.3 หมวดคาวัสดุ 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

13.3 หมวดคาครุภัณฑ (ถามี) 

........................................................         ……………………                  …………………… 

........................................................         ……………………                  …………………… 

* คาครุภัณฑใหไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

รวม          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ ยกเวนหมวดคาตอบแทน  

 

14. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนท่ีเคยไดรับและอยูระหวางดําเนินการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* หมายรวมท้ังทุนท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัย และทุนท่ีเปนผูรวมโครงการวิจัย  ถามีใหระบุ ช่ือโครงการ แหลงทุน งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย และผูรวมโครงการวิจยั 
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15. การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................ .................................. 

 

16. ประวัติผูทําวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* หากมีอยูแลวสามารถแนบประวัติผูวิจัยตอทายขอเสนอโครงการวิจัยได 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

ผูขอรับทุน 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

หัวหนาภาควิชา............................... 



กําหนดสงผลการประเมิน วันท่ี   .................................... 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมอืของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น   

แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............... 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวหนาโครงการวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………………………………. 
 

ผูรวมวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………………………………. 

 

ตอนท่ี 2  รายการประเมิน (ขอความกรุณาประเมินทุกหัวขอเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาใหคะแนนในแตละขอ) 

คะแนนรวม  80  คะแนน 
 

1. ความถูกตองของช่ือเรื่องภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ และความสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหา

ขอเสนอโครงการวิจัย  (ไมคิดคะแนน) 

( )  ถูกตอง                

( )  ไมถูกตอง ควรเปน...…............................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

2. ระบุคําสําคัญครบถวน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอโครงการวิจัย (ไมคิดคะแนน) 

( )  ครบถวน                

( )  ไมครบถวน ควรเปน...….........................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

3. ระบุสาขาวิชาท่ีทําการวิจัยชัดเจน (ไมคิดคะแนน) 

( )  ชัดเจน                

( )  ไมชัดเจน ควรเปน...….........................................……...................…………...………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

4. ระบุท่ีมาของปญหาชัดเจน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอโครงการวิจัย 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

5. วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน และเปนรูปธรรม 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

6. มีการอางอิงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมครบถวน/ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

7. มีการแสดงข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีชัดเจน สามารถความเช่ือมโยงระหวางทฤษฎี 

สมมุติฐาน หรือกรอบแนวคิดสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน/ไมเชื่อมโยง 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

8. ข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และมีแนวโนมสูงท่ี

จะประสบผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมสอดคลอง 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

9. แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการชัดเจน เปนรูปธรรม และเหมาะสมกับระยะเวลา 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

10. มีการระบุขอบเขตของการวิจัยท่ีชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

11. ขอเสนอโครงการวิจัยมีความนาสนใจ เปนประโยชนตอหนวยงาน / ชุมชน / สังคม / ประเทศ 

หรือเปนประเด็นเรงดวน 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

12. โอกาสในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

 ISI/Scopus    ฐานขอมูลนานาชาติ ตามเกณฑ กพอ.  TCI กลุม 1 

     (20 คะแนน)       (16 คะแนน)         (12 คะแนน)   

 TCI กลุม 2            Proceedings    ไมนาจะตีพิมพได 

     (8 คะแนน)       (4 คะแนน)         (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

13. ความไมซํ้าซอนของขอเสนอโครงการวิจัยใหม กับงานวิจัยอ่ืนๆ 

 ไมซํ้าซอน     เล็กนอย  ปานกลาง     มาก            ซํ้าซอนท้ังโครงการ 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

14. โอกาสในการนําผลจากการวิจัยไปพัฒนาเปนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากแหลงทุนภายนอก 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

15. งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนมีความเหมาะสมกับปริมาณเนื้องานวิจัย (ไมคิดคะแนน) 

 เหมาะสม 

 ไมเหมาะสม โปรดระบุ...…............................................……...................……….................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

ตอนท่ี 3  ในความเห็นของทาน คิดวาสมควรใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแกขอเสนอโครงการวิจัยนี้ 

หรือไม 

          [   ] เห็นสมควรใหการสนับสนุน         

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

 

          [   ] ไมสมควรใหการสนับสนนุ 

   

เนื่องจาก (สาเหตุในภาพรวมท่ีสนับสนุน/ไมสนับสนุน) ………......................……………………………………..….......… 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ลงนาม…....…......……….……....….....………..…...................... 

      (               ) 

    ผูประเมิน 

วันท่ี ............/.........................../.................. 



 



 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 
2561  ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัย 
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เพ่ือให้การจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศดังกล่าว คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2562 จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การสนับสนุนเบื้องต้นในการเริ่มต้นท างานวิจัยของอาจารย์หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
2. เพ่ือให้อาจารย์ได้มีโอกาสฝึกทักษะและสร้างสมประสบการณ์การท างานวิจัยจนสามารถท างานวิจัยใน

ระดับสูงขึ้นได ้
3. เพ่ือให้อาจารย์มีผลงานวิจัยเบื้องต้น น าไปสู่การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ ได้ 

 
หลักเกณฑ์การให้ทุน 

1. โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 
ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ผลงานวิจัยที่ได้

ต้องสามารถเผยแพร่ได้  และไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษาในระดับใด ๆ ของผู้ขอรับทุน 
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2. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
2.1  หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้เสนอขอรับการสนับสนุน และต้องมีสัดส่วนร่วมในการวิจัยไม่น้อยกว่า    

ผู้ร่วมวิจัย 
2.2  หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านการ
วิจัยหรือสร้างสรรค์ การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนต าราทางวิชาการ การลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

2.3  หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่
ยื่นข้อเสนอโครงการ โดยนับตั้งแต่วันที่อนุมัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถขอรับการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนี้รวมแล้วไมเ่กิน 3 ครั้ง  

2.4  หัวหน้าโครงการต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีวงเงินสนับสนุนตั้งแต่ 100,000 
บาท ขึ้นไป ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยทุกประเภททุน  ยกเว้นทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนา
งานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และในกรณีที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ประเภทใดก็ตาม
ข้างต้น การเริ่มต้นสัญญาโครงการวิจัยใหม่จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันเริ่มต้นสัญญา
โครงการวิจัยเรื่องก่อนหน้า ทั้งนี้ ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์อาจอยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ได้ 

 
3. จ านวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่เกิน  20  ทุน  วงเงิน
ทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน  150,000 บาทต่อปี ส าหรับการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดดังนี้ 

ค่าตอบแทน  ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ 
ค่าใช้สอย     ให้ระบุรายละเอียดของค่าใช้สอยส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าสาธารณูปโภค     ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคส าหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนนี้ 
ค่าวัสดุ        ให้ระบุรายละเอียดของค่าวัสดุส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าครุภัณฑ์   ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้ชี้แจง

เหตุผลความจ าเป็น และการให้การสนับสนุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้
พิจารณา โดยกรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์นั้น ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเมื่อสิ้นสุดโครงการ และห้ามมิให้น า
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืน ๆ 
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ทั้งนี้ การจ่ายเงินทุนจากกองทุนแก่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ประกอบด้วย 
 
งวดที่ 1 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1 ไม่เกิน

เดือนละ 5,000 บาท จ านวนไม่เกิน 6 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1     

ไม่เกิน 1 ใน 2 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ จ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ไม่เกิน 70% ของวงเงินหมวด   
ค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 20% วงเงินทุนที่
ได้รับอนุมัต ิ

 
งวดที่ 2 จ่ายเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรอบ 

6 เดือนแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2 ไม่เกิน

เดือนละ 5,000 บาท จ านวนไม่เกิน 3 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2     

ไม่เกิน 1 ใน 4 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จ่ายตามวงเงินหมวดค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุที่ได้รับอนุมัติส่วนที่เหลือ หลังจาก
หักค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในงวดที่ 1 แล้ว  

 
งวดที่ 3 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ด าเนินงานครบถ้วนตามวิธีการประเมินผลและตรวจรับ

ผลส าเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3 ไม่เกิน

เดือนละ 5,000 บาท จ านวนไม่เกิน 3 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3     

ไม่เกิน 1 ใน 4 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
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4. ระยะเวลาโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินงานวิจัยไม่เกิน 1 ปี หรือในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับทุนปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปีแรกจะไม่ผูกพันกับการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป 

 
5. การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ท่าน ให้เป็นผู้พิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนด เช่น ความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ลักษณะการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนอยู่แล้ว และการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน เป็นต้น 

ทั้งนี้ คณะฯ จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตามโครงการนี้เป็น
ระยะเวลารวมกัน ไม่เกิน  3  ปี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในอัตรา 
150 บาท ต่อคน ต่อโครงการ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยในเดือนที่ 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือน จ านวน 2 ชุด 
พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของเงินงวดก่อน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย 

 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หัวหน้า
โครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 4 ชุด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อย่างละ 2 ชุด แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรายงานการวิจัย จ านวน 1 แผ่น บทความสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 1 ชุด 
หลักฐานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จ านวน 1 ชุด รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน 
พร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินรอบ 6 เดือนหลัง จ านวน 1 ชุด เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย  

 

และหลังจากส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้ได้รับทุน ก าหนดสัมมนาเสนอ
ผลงานวิจัยภายในคณะฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 2 ท่าน ที่คณะฯ แต่งตั้งเข้าร่วมฟังสัมมนาและพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการ และเลขานุการ ในอัตรา 300 บาท ต่อคน ต่อครั้ง โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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เมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ด าเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์แล้ว จึงถือว่าสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการ หรือ
ผู้ได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

 
7. เงื่อนไขของการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับใช้ขอสิ้นสุดโครงการ 

- วันที่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ส่งผลงานวิจัยให้กับวารสาร หรือผู้จัดประชุมวิชาการ หรือ
ผู้รับผลงานอ่ืน ๆ จะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันที่เริ่มต้นโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่
น้อยกว่า 6 เดือน 

- เป็นผลงานที่มีชื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนปรากฏอยู่ในผลงาน และที่อยู่ของหัวหน้า
โครงการ หรือผู้ได้รับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอย่างน้อย 

- หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องมีการระบุ Acknowledgement แหล่งทุนไว้ในผลงาน เช่น 
“... financial support from Faculty of Science, Silpakorn University, grant number...” 
หรือ “...ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สัญญาเลขท่ี...” 

- วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการที่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนเลือกตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยต้องเป็นวารสารที่มีกระบวนการ peer-review 

- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามนิยามการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ของ สกอ. 

- กรณีที่ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องไม่เป็นวารสารหรือส านักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall's List 
โดยผู้ได้รับทุนต้องพิมพ์รายชื่อวารสารและส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall's List ณ วันที่ส่งผลงานเพ่ือ
ตีพิมพ์ (Submitted) มาให้คณะฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ หากวารสารหรือส านักพิมพ์ปรากฏอยู่
ใน Beall's List หลังจาก Submitted คณะฯ จะพิจารณาให้ใช้ผลงานดังกล่าวปิดโครงการได้ แต่
ไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ แต่ถ้าวารสารหรือส านักพิมพ์ปรากฏอยู่ใน Beall's List ณ วันที่ 
Submitted จะไม่พิจารณาให้ใช้ผลงานนั้นปิดโครงการ 

 
8. ก าหนดเวลารับข้อเสนอโครงการและท าสัญญา 

คณะวิทยาศาสตร์ก าหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 5 รอบ ดังนี้ 
 

ก าหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 1 ก.ย. – 

30 ก.ย. 62 
1 พ.ย. – 

30 พ.ย. 62 
1 ม.ค. – 

31 ม.ค. 63 
1 มี.ค. – 

31 มี.ค. 63 
1 พ.ค. – 

31 พ.ค. 63 
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 1-31 ต.ค. 62 1-31 ธ.ค. 62 1-29 ก.พ. 63 1-30 เม.ย. 63 1-30 มิ.ย. 63 
ท าสัญญาเริ่มด าเนินงานโครงการวิจัย 1-30 พ.ย. 62 1-31 ม.ค. 63 1-31 มี.ค. 63 1-31 พ.ค. 63 1-31 ก.ค. 63 

 





ขอเสนอโครงการวิจัย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................. 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย  

(ไทย) ................................................................................................................................................................................................... .....  

..................................................................................................................................................................................................................          

(English) .................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

2. ชื่อผูทําวิจัย/หนวยงาน หรือคณะผูทําวิจัย/หนวยงาน 

หัวหนาโครงการ ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

วันท่ีไดรับอนุมตัิวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก ............................................................................................. 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

ผูรวมวิจยั  ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

ผูรวมวิจยั  ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

 

3. คําสําคัญ  

(ไทย) ........................................................................................................................................................................................................  

(English) ..................................................................................................................................................................................................  

 

4. สาขาวิชาท่ีทําการวิจัย  .......................................................................................................................................................................... 

 

5. วงเงินทุนวิจัยรวมท้ังโครงการ และระยะเวลาโครงการ 

..................................................................................................................................................................................................................     

* งบประมาณรวมท้ังโครงการไมเกิน 150,000 บาท ในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

 

6. ความสําคัญของปญหาและท่ีมาของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................  
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7.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................................................................................          

* ระบุเปนขอ ๆ อยางชัดเจน 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (literature review) และเอกสารอางอิง

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

9. วิธีดําเนินการวิจัย 

9.1 วัสดุและอุปกรณ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

9.2 วิธีการ  

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* ระบุข้ันตอนและวิธีการวิจัยอยางชัดเจน    

9.3 ตารางแผนงานวิจัยตลอดโครงการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

10. ขอบเขตของการวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 
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12. การเผยแพรผลงานวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. 

* ใหระบุความเปนไปไดของการนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในรูปแบบตางๆ เชน ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล ISI/Scopus  ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ในวารสารวิชาการระดับชาติ  

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 1/TCI 2 ใน proceedings เรื่องเตม็สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน 

 

13. รายละเอียดงบประมาณ  

* แสดงรายละเอียดงบประมาณแบงเปน 3 งวด ตามหมวดตาง ๆ ดงัน้ี 

     งวดท่ี 1  งวดท่ี 2  งวดท่ี 3  รวม 

13.1 หมวดคาตอบแทน 

       - คาตอบแทนผูวิจัย          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

* คาตอบแทนผูวิจัยคิดใหเฉพาะผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร และไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

13.2 หมวดคาใชสอย 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

13.3 หมวดคาวัสดุ 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

13.3 หมวดคาครุภัณฑ (ถามี) 

........................................................         ……………………                  …………………… 

........................................................         ……………………                  …………………… 

* คาครุภัณฑใหไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

รวม          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ ยกเวนหมวดคาตอบแทน  

 

14. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนท่ีเคยไดรับและอยูระหวางดําเนินการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* หมายรวมท้ังทุนท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัย และทุนท่ีเปนผูรวมโครงการวิจัย  ถามีใหระบุ ช่ือโครงการ แหลงทุน งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย และผูรวมโครงการวิจยั 
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15. การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

16. ประวัติผูทําวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* หากมีอยูแลวสามารถแนบประวัติผูวิจัยตอทายขอเสนอโครงการวิจัยได 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

ผูขอรับทุน 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

หัวหนาภาควิชา............................... 

 



กําหนดสงผลการประเมิน วันท่ี ............................. 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมอืของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนําไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจยัและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น   

แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............... 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวหนาโครงการวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………………………………. 
 

ผูรวมวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………………………………. 

 

ตอนท่ี 2  รายการประเมิน (ขอความกรุณาประเมินทุกหัวขอเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาใหคะแนนในแตละขอ) 

คะแนนรวม  70  คะแนน 
 

1. ความถูกตองของช่ือเรื่องภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ และความสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหา

ขอเสนอโครงการวิจัย  (ไมคิดคะแนน) 

( )  ถูกตอง                

( )  ไมถูกตอง ควรเปน...…............................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

2. ระบุคําสําคัญครบถวน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอโครงการวิจัย (ไมคิดคะแนน) 

( )  ครบถวน                

( )  ไมครบถวน ควรเปน...….........................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  2 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

3. ระบุสาขาวิชาท่ีทําการวิจัยชัดเจน (ไมคิดคะแนน) 

( )  ชัดเจน                

( )  ไมชัดเจน ควรเปน...….........................................……...................…………...………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

4. ระบุท่ีมาของปญหาชัดเจน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอโครงการวิจัย 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

5. วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน และเปนรูปธรรม 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

6. มีการอางอิงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมครบถวน/ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

7. มีการแสดงข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีชัดเจน สามารถความเช่ือมโยงระหวางทฤษฎี 

สมมุติฐาน หรือกรอบแนวคิดสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน/ไมเชื่อมโยง 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  3 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

8. ข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และมีแนวโนมสูงท่ี

จะประสบผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมสอดคลอง 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (5 คะแนน)        (3 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

9. แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการชัดเจน เปนรูปธรรม และเหมาะสมกับระยะเวลา 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

10. มีการระบุขอบเขตของการวิจัยท่ีชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

11. ขอเสนอโครงการวิจัยมีความนาสนใจ เปนประโยชนตอหนวยงาน / ชุมชน / สังคม / ประเทศ 

หรือเปนประเด็นเรงดวน 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (5 คะแนน)       (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  4 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

12. โอกาสในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

 ISI/Scopus    ฐานขอมูลนานาชาติ ตามเกณฑ กพอ.  TCI กลุม 1 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)         (6 คะแนน)   

 TCI กลุม 2            Proceedings    ไมนาจะตีพิมพได 

     (5 คะแนน)       (4 คะแนน)         (2 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

13. ความไมซํ้าซอนของขอเสนอโครงการวิจัยใหม กับงานวิจัยอ่ืนๆ 

 ไมซํ้าซอน     เล็กนอย  ปานกลาง     มาก            ซํ้าซอนท้ังโครงการ 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

14. โอกาสในการนําผลจากการวิจัยไปพัฒนาเปนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากแหลงทุนภายนอก 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

15. งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนมีความเหมาะสมกับปริมาณเนื้องานวิจัย (ไมคิดคะแนน) 

 เหมาะสม 

 ไมเหมาะสม โปรดระบุ...…............................................……...................……….................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  5 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยสําหรับอาจารยหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

ตอนท่ี 3  ในความเห็นของทาน คิดวาสมควรใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแกขอเสนอโครงการวิจัยนี้ 

หรือไม 

          [   ] เห็นสมควรใหการสนับสนุน         

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

 

          [   ] ไมสมควรใหการสนับสนนุ 

   

เนื่องจาก (สาเหตุในภาพรวมท่ีสนับสนุน/ไมสนับสนุน) ………......................……………………………………..….......… 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ลงนาม…....…......……….……....….....………..…...................... 

      (               ) 

    ผูประเมิน 

วันท่ี ............/.........................../.................. 

 



 



 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 
2561  ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัย 
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เพ่ือให้การจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศดังกล่าว คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2562 จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินงานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือการพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์มากขึ้น 

2. เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศท่ีสามารถจับต้องได้  
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ 
 
หลักเกณฑ์การให้ทุน 

1. โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 
ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ผลงานวิจัยที่ได้

ต้องเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่สามารถเผยแพร่ และน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได ้ และ
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษาในระดับใด ๆ ของผู้ขอรับทุน 
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2. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

2.1  หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้เสนอขอรับการสนับสนุน และต้องมีสัดส่วนร่วมในการวิจัยไม่น้อยกว่า    
ผู้ร่วมวิจัย 

2.2  หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านการ
วิจัยหรือสร้างสรรค์ การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนต าราทางวิชาการ การลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

2.3  หัวหน้าโครงการต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนา
งานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากคณะวิทยาศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย และในกรณีที่เคยได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ตามข้างต้น การเริ่มต้นสัญญา
โครงการวิจัยใหม่จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาโครงการวิจั ยเรื่องก่อนหน้า 
ทั้งนี้ ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์อาจอยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม
หรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากคณะวิทยาศาสตร์ได้ 

 
 

3. จ านวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิง

พาณิชย์จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวนไม่เกิน  5  ทุน  
วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน  150,000 บาทต่อปี ส าหรับการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุน
วิจัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดดังนี้ 

ค่าตอบแทน  ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ 
ค่าใช้สอย     ให้ระบุรายละเอียดของค่าใช้สอยส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าสาธารณูปโภค     ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคส าหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนนี้ 
ค่าวัสดุ        ให้ระบุรายละเอียดของค่าวัสดุส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าครุภัณฑ์   ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้ชี้แจง

เหตุผลความจ าเป็น และการให้การสนับสนุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้
พิจารณา โดยกรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์นั้น ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเมื่อสิ้นสุดโครงการ และห้ามมิให้น า
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืน ๆ 
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ทั้งนี้ การจ่ายเงินทุนจากกองทุนแก่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ประกอบด้วย 
งวดที่ 1 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1 ไม่เกิน

เดือนละ 2,000 บาท จ านวนไม่เกิน 6 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1     

ไม่เกิน 1 ใน 5 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ จ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ไม่เกิน 70% ของวงเงินหมวด   
ค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 20% วงเงินทุนที่
ได้รับอนุมัต ิ

 
งวดที่ 2 จ่ายเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรอบ 

6 เดือนแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี ้
- ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2 ไม่เกิน

เดือนละ 2,000 บาท จ านวนไม่เกิน 3 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2     

ไม่เกิน 1 ใน 10 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จ่ายตามวงเงินหมวดค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุที่ได้รับอนุมัติส่วนที่เหลือ หลังจาก
หักค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในงวดที่ 1 แล้ว  

 
งวดที่ 3 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ด าเนินงานครบถ้วนตามวิธีการประเมินผลและตรวจรับ

ผลส าเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3 ไม่เกิน

เดือนละ 2,000 บาท จ านวนไม่เกิน 3 เดือน 
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3     

ไม่เกิน 1 ใน 10 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด 
ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ  
กรณีที่ 1  นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่เกิดจากโครงการวิจัยสามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และจัดแสดงในงานนิทรรศการหรือการประชุมวิชาการ จะได้รับ
ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตามวงเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
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- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ    
ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท จ านวนไม่เกิน 12 เดือน  

- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 150,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนส่วนที่
เหลือ ไม่เกิน 3 ใน 5 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด 

กรณีที่ 2  โครงการวิจัยไม่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ส่วนที่เหลือ 

 
4. ระยะเวลาโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินงานวิจัยไม่เกิน 1 ปี หรือในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับทุนปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปีแรกจะไม่ผูกพันกับการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป 

 
5. การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ท่าน ให้เป็นผู้พิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนด โดยมีประเด็นการพิจารณาที่
ส าคัญคือ ผลงานวิจัยที่เกิดจากโครงการคาดว่าจะได้นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยมิติ
ทางด้าน  1) ความใหม่ 2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และ 3) การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และประเด็น
ในการพิจารณาอ่ืน ๆ เช่น ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ โอกาสใน
การเกิดนวัตกรรม ลักษณะการเผยแพร่ผลงานหรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนอยู่แล้ว และการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน เป็นต้น 

ทั้งนี้ คณะฯ ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในอัตรา 150 บาท ต่อ
คน ต่อโครงการ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยในเดือนที่ 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือน จ านวน 2 ชุด 
พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของเงินงวดก่อน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย 

 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ จ านวน 4 ชุด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรายงานการวิจัย 
จ านวน 1 แผ่น บทความสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 1 ชุด หลักฐานการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จ านวน 1 ชุด หลักฐานการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรม
ระดับชาติหรือนานาชาติหรืองานประชุมวิชาการที่มีการจัดแสดงนวัตกรรม จ านวน 1 ชุด รายงานสรุปการใช้
จ่ายเงิน พร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินรอบ 6 เดือนหลัง จ านวน 1 ชุด เพ่ือรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย  
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และหลังจากส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้ได้รับทุน ก าหนดสัมมนาเสนอ

ผลงานวิจัยภายในคณะฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 2 ท่าน ที่คณะฯ แต่งตั้งเข้าร่วมฟังสัมมนาและพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการ และเลขานุการ ในอัตรา 300 บาท ต่อคน ต่อครั้ง โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
เมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ด าเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์แล้ว จึงถือว่าสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้  หัวหน้าโครงการ 
หรือผู้ได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

 
7. เงื่อนไขของการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ขอสิ้นสุดโครงการ 

- การพิจารณาผลงานวิจัยที่เกิดจากโครงการว่าเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ใช้ประเด็นการพิจารณาเดียวกับการพิจารณาให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยมิติทางด้าน 1) ความใหม่ 2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และ 
3) การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

- วันที่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และจัดแสดงผลงาน 
จะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันที่เริ่มต้นโครงการตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

- เป็นผลงานที่มีชื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนปรากฏอยู่ในผลงาน และที่อยู่ของหัวหน้า
โครงการ หรือผู้ได้รับทุนในผลงานปรากฏชื่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอย่างน้อย 

- ผู้รับสิทธิ์ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องมีการระบุ Acknowledgement แหล่งทุนไว้ในผลงาน เช่น 

“... financial support from Faculty of Science, Silpakorn University, grant number...” 
หรือ “...ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สัญญาเลขท่ี...” 

- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามนิยามการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ของ สกอ. 

 
 
 
 
 





ขอเสนอโครงการวิจัย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................. 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย  

(ไทย) ................................................................................................................................................................................................... .....  

..................................................................................................................................................................................................................          

(English) .................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

2. ชื่อผูทําวิจัย/หนวยงาน หรือคณะผูทําวิจัย/หนวยงาน 

หัวหนาโครงการ ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

ผูรวมวิจยั  ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

ผูรวมวิจยั  ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

 

3. คําสําคัญ  

(ไทย) ........................................................................................................................................................................................................  

(English) ..................................................................................................................................................................................................  

 

4. สาขาวิชาท่ีทําการวิจัย  .......................................................................................................................................................................... 

 

5. วงเงินทุนวิจัยรวมท้ังโครงการ และระยะเวลาโครงการ 

..................................................................................................................................................................................................................     

* งบประมาณรวมท้ังโครงการไมเกิน 150,000 บาท ในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

 

6. ความสําคัญของปญหาและท่ีมาของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 
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7.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................................................................................          

* ระบุเปนขอ ๆ อยางชัดเจน 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (literature review) และเอกสารอางอิง

.................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

 

9. วิธีดําเนินการวิจัย 

9.1 วัสดุและอุปกรณ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

9.2 วิธีการ  

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* ระบุข้ันตอนและวิธีการวิจัยอยางชัดเจน    

9.3 ตารางแผนงานวิจัยตลอดโครงการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

10. ขอบเขตของการวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

11. รูปหรือภาพวาดของนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ พรอมอธิบายลักษณะและการใชประโยชนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีคาดวาจะได 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 
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12. นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีคาดวาจะไดในมิติตาง ๆ (ใหอธิบายถึงนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีคาดวาจะไดในมิติตาง ๆ ดังน้ี) 

12.1 ความใหม

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. 

12.2 ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

12.3 การใชความรูและความคิดสรางสรรค 

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

 

13. การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการหรือการประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพรนวัตกรรม 

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* ใหระบุความเปนไปไดของการนําผลงานวิจัยไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เชน สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร เปนตน หรือ การ

ประชุมวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท่ีมีการนําเสนอผลงานดานนวัตกรรม 

 

14. รายละเอียดงบประมาณ  

* แสดงรายละเอียดงบประมาณแบงเปน 3 งวด ตามหมวดตาง ๆ ดงัน้ี 

     งวดท่ี 1  งวดท่ี 2  งวดท่ี 3  รวม 

14.1 หมวดคาตอบแทน 

       - คาตอบแทนผูวิจัย          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

* คาตอบแทนผูวิจัยคิดใหเฉพาะผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร และไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

14.2 หมวดคาใชสอย 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

14.3 หมวดคาวัสดุ 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

14.3 หมวดคาครุภัณฑ (ถามี) 

........................................................         ……………………                  …………………… 

........................................................         ……………………                  …………………… 

* คาครุภัณฑใหไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

รวม          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

 

หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ ยกเวนหมวดคาตอบแทน  
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15. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนท่ีเคยไดรับและอยูระหวางดําเนินการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* หมายรวมท้ังทุนท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัย และทุนท่ีเปนผูรวมโครงการวิจัย  ถามีใหระบุ ช่ือโครงการ แหลงทุน งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย และผูรวมโครงการวิจยั 

 

16. การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

17. ประวัติผูทําวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* หากมีอยูแลวสามารถแนบประวัติผูวิจัยตอทายขอเสนอโครงการวิจัยได 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

ผูขอรับทุน 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

หัวหนาภาควิชา............................... 



กําหนดสงผลการประเมิน วันท่ี   .................................... 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมอืของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น   

แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............... 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวหนาโครงการวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………… สัดสวน ……. 
 

ผูรวมวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………… สัดสวน ……. 

 

ตอนท่ี 2  รายการประเมิน (ขอความกรุณาประเมินทุกหัวขอเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาใหคะแนนในแตละขอ) 

คะแนนรวม  80  คะแนน 
 

1. ความถูกตองของช่ือเรื่องภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ และความสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหา

ขอเสนอโครงการวิจัย  (ไมคิดคะแนน) 

( )  ถูกตอง                

( )  ไมถูกตอง ควรเปน...…............................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 
 

2. ระบุคําสําคัญครบถวน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอโครงการวิจัย (ไมคิดคะแนน) 

( )  ครบถวน                

( )  ไมครบถวน ควรเปน...….........................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

 

3. ระบุสาขาวิชาท่ีทําการวิจัยชัดเจน (ไมคิดคะแนน) 

( )  ชัดเจน                

( )  ไมชัดเจน ควรเปน...….........................................……...................…………...………………...................  

............................................................................................................................................................................. 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  2 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจยัสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

4. ระบุท่ีมาของปญหา วัตถุประสงคชัดเจน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอโครงการวิจัย 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

5. มีการอางอิงผลงานวิจัย สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมครบถวน/ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

6. มีการแสดงข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีชัดเจน สามารถความเช่ือมโยงระหวางทฤษฎี 

สมมุติฐาน หรือกรอบแนวคิดสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน/ไมเชื่อมโยง 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

7.  มีการระบุขอบเขตของการวิจัยท่ีชัดเจน แผนการดําเนินงานตลอดโครงการชัดเจน เปนรูปธรรม 

เหมาะสมกับระยะเวลา และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  3 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจยัสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

8. ความไมซํ้าซอนของขอเสนอโครงการวิจัยใหม กับงานวิจัยอ่ืน ๆ (Plagiarism) 

 ไมซํ้าซอน     เล็กนอย  ปานกลาง     มาก            ซํ้าซอนท้ังโครงการ 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

9. ขอเสนอโครงการวิจัยแสดงถึงความคิดสรางสรรคของผูวิจัยในการสรางนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ  

 มากท่ีสุด      มาก  ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

10. นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึน สามารถใชงานไดจริง แกปญหาไดตรงจุด และเปนประโยชนตอ

หนวยงาน / ชุมชน / สังคม / ประเทศ 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

11.  โอกาสในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือจัดแสดงในงานนิทรรศการหรือการประชุม

วิชาการ 

 สิทธิบัตร   อนุสิทธิบัตร  จัดแสดงในงานนิทรรศการหรือการประชุมระดับนานาชาติ 

     (20 คะแนน)      (15 คะแนน)       (15 คะแนน)   

 จัดแสดงในงานนิทรรศการหรือการประชุมระดับชาติ  ไมนาจะเกิดนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ 

     (10 คะแนน)                 (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  4 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อสรางนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจยัสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

12.  โอกาสในการนํานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีไดไปตอยอดในเชิงพาณิชย หรือนําไปใชงานไดจริง 

(ผลิตขายได/ขายผลงาน , สรางรายไดจากการอนุญาตใหใชประโยชนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

13.  งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนมีความเหมาะสมกับปรมิาณเนื้องานวิจัย (ไมคิดคะแนน) 

 เหมาะสม 

 ไมเหมาะสม โปรดระบุ...…............................................……...................……….................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

ตอนท่ี 3  ในความเห็นของทาน คิดวาสมควรใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแกขอเสนอโครงการวิจัยนี้ 

หรือไม 

          [   ] เห็นสมควรใหการสนับสนุน         

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 
 

          [   ] ไมสมควรใหการสนับสนนุ 

   

เนื่องจาก (สาเหตุในภาพรวมท่ีสนับสนุน/ไมสนับสนุน) ………......................……………………………………..….......… 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ลงนาม…....…......……….……....….....………..…...................... 

      (               ) 

    ผูประเมิน 

วันท่ี ............/.........................../.................. 



 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 
2561  ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัย 
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เพ่ือให้การจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศดังกล่าว คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2562 จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

2. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเข้าถึงนักศึกษาในยุคปัจจุบัน 

 
หลักเกณฑ์การให้ทุน 

1. โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 
ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด  และเป็น

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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2. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

2.1  หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้เสนอขอรับการสนับสนุน และต้องมีสัดส่วนร่วมในการวิจัยไม่น้อยกว่า    
ผู้ร่วมวิจัย 

2.2  หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านการ
วิจัยหรือสร้างสรรค์ การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนต าราทางวิชาการ การลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

2.3  หัวหน้าโครงการต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์  ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย  และในกรณีที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนตามข้างต้น การเริ่มต้นสัญญาโครงการวิจัยใหม่จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวัน
เริ่มต้นสัญญาโครงการวิจัยเรื่องก่อนหน้า ทั้งนี้ ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์อาจอยู่ระหว่างการ
รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได ้

 

3. จ านวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่เกิน  8  ทุน  วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละ
ไม่เกิน  50,000 บาทต่อปี ส าหรับการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยก าหนดค่าใช้จ่ายในแตล่ะหมวดดังนี้ 

ค่าตอบแทน  ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ 
ค่าใช้สอย     ให้ระบุรายละเอียดของค่าใช้สอยส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าสาธารณูปโภค     ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคส าหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนนี้ 
ค่าวัสดุ        ให้ระบุรายละเอียดของค่าวัสดุส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าครุภัณฑ์   ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้ชี้แจง

เหตุผลความจ าเป็น และการให้การสนับสนุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้
พิจารณา โดยกรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์นั้น ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเมื่อสิ้นสุดโครงการ และห้ามมิให้น า
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืน ๆ 
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ทั้งนี้ การจ่ายเงินทุนจากกองทุนแก่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ประกอบด้วย 
 
งวดที่ 1 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าตอบแทน จ่ายให้ไมเ่กินรอ้ยละ 40 ของค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ จ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ไม่เกิน 70% ของวงเงินหมวด   
ค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 20% วงเงินทุนที่
ได้รับอนุมัต ิ

 
งวดที่ 2 จ่ายเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรอบ 

6 เดือนแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน จ่ายให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติท้ังหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จ่ายตามวงเงินหมวดค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุที่ได้รับอนุมัติส่วนที่เหลือ หลังจาก
หักค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในงวดที่ 1 แล้ว  

 
งวดที ่3 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ด าเนินงานครบถ้วนตามวิธีการประเมินผลและตรวจรับ

ผลส าเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน จ่ายตามวงเงินหมวดค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าตอบแทนในงวด
ที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว 

 
4. ระยะเวลาโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินงานวิจัยไม่เกิน 1 ปี หรือในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับทุนปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปีแรกจะไม่ผูกพันกับการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป 

 
5. การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์  จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ท่าน ให้เป็นผู้
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนด เช่น ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ลักษณะการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ เป็นโครงการวิจัยที่มีลักษณะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และมีการประเมินผลประสิทธิภาพ
ด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้ทุนวิจัย เป็นต้น 

ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในอัตรา 150 บาท ต่อคน ต่อ
โครงการ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 





ขอเสนอโครงการวิจัย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ......................... 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย  

(ไทย) ........................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................          

(English) .................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... .............. 
 

2. ชื่อผูทําวิจัย/หนวยงาน หรือคณะผูทําวิจัย/หนวยงาน 

หัวหนาโครงการ ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

ผูรวมวิจยั  ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา  ......................................................................................................................................................... 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 
 

3. คําสําคัญ  

(ไทย) ........................................................................................................................................................................................................  

(English) ..................................................................................................................................................................................................  
 

4. วงเงินทุนวิจัยรวมท้ังโครงการ และระยะเวลาโครงการ 

..................................................................................................................................................................................................................     

* งบประมาณรวมท้ังโครงการไมเกิน 50,000 บาท ในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 
 

5. ความสําคัญของปญหาและท่ีมาของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................          

* ระบุเปนขอ ๆ อยางชัดเจน 
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7. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (literature review) และเอกสารอางอิง

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 

8.1 วัสดุและอุปกรณ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

8.2 วิธกีาร  

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* ระบุข้ันตอนและวิธีการวิจัยอยางชัดเจน    

8.3 ตารางแผนงานวิจัยตลอดโครงการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

9. ขอบเขตของการวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

11. การเผยแพรผลงานวิจยัและถายทอดความรู 

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 
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12. รายละเอียดงบประมาณ  

* แสดงรายละเอียดงบประมาณแบงเปน 3 งวด ตามหมวดตางๆ ดังน้ี 

     งวดท่ี 1  งวดท่ี 2  งวดท่ี 3  รวม 

11.1 หมวดคาตอบแทน 

       - คาตอบแทนผูวิจัย          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

* คาตอบแทนผูวิจัยคิดใหเฉพาะผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร และไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

11.2 หมวดคาใชสอย 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

11.3 หมวดคาวัสดุ 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

11.3 หมวดคาครุภัณฑ (ถามี) 

........................................................         ……………………                  …………………… 

* คาครุภัณฑใหไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

รวม          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ ยกเวนหมวดคาตอบแทน  

        

13. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนท่ีเคยไดรับและอยูระหวางดําเนินการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* หมายรวมท้ังทุนท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัย และทุนท่ีเปนผูรวมโครงการวิจัย  ถามีใหระบุ ช่ือโครงการ แหลงทุน งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย และผูรวมโครงการวิจยั 

 

14. ประวัติผูทําวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* หากมีอยูแลวสามารถแนบประวัติผูวิจัยตอทายขอเสนอโครงการวิจัยได 
 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

ผูขอรับทุน 
 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

หัวหนาภาควิชา............................... 



 



กําหนดสงผลการประเมิน วันท่ี ..................................... 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมอืของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนําไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น   

แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............... 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวหนาโครงการวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………………………………. 
 

ผูรวมวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………………………………. 

 

ตอนท่ี 2  รายการประเมิน (ขอความกรุณาประเมินทุกหัวขอเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาใหคะแนนในแตละขอ) 

คะแนนรวม  65  คะแนน 
 

1. ความถูกตองของช่ือเรื่องภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ และความสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหา

ขอเสนอโครงการวิจัย  (ไมคิดคะแนน) 

( )  ถูกตอง                

( )  ไมถูกตอง ควรเปน...…............................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

2. ระบุคําสําคัญครบถวน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอโครงการวิจัย (ไมคิดคะแนน) 

( )  ครบถวน                

( )  ไมครบถวน ควรเปน...….........................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  2 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

 

3. ระบุสาขาวิชาท่ีทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (ไมคิดคะแนน) 

( )  ชัดเจน                

( )  ไมชัดเจน ควรเปน...….........................................……...................…………...………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

4. ระบุท่ีมาของปญหาชัดเจน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอโครงการวิจัย 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

5. วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน และเปนรูปธรรม 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

6. มีการอางอิงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมครบถวน/ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  3 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

 

7. มีการแสดงข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีชัดเจน สามารถความเช่ือมโยงระหวางทฤษฎี 

สมมุติฐาน หรือกรอบแนวคิดสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน/ไมเชื่อมโยง 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

8. ข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และมีแนวโนมสูงท่ี

จะประสบผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมสอดคลอง 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

9. แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการชัดเจน เปนรูปธรรม และเหมาะสมกับระยะเวลา 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

10. มีการระบุขอบเขตของการวิจัยท่ีชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  4 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

 

11. ความไมซํ้าซอนของขอเสนอโครงการวิจัยใหม กับงานวิจัยอ่ืนๆ 

 ไมซํ้าซอน     เล็กนอย  ปานกลาง     มาก            ซํ้าซอนท้ังโครงการ 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

12. ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนแกปญหาการเรียน 

และทําใหผูเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

13. ความเปนไปไดในการเผยแพรผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

     (5 คะแนน)       (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

14. งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนมีความเหมาะสมกับปริมาณเนื้องานวิจัย (ไมคดิคะแนน) 

 เหมาะสม 

 ไมเหมาะสม โปรดระบุ...…............................................……...................……….................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  5 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

 

ตอนท่ี 3  ในความเห็นของทาน คิดวาสมควรใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแกขอเสนอโครงการวิจัยนี้ 

หรือไม 

          [   ] เห็นสมควรใหการสนับสนุน         

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

 

          [   ] ไมสมควรใหการสนับสนุน 

   

เนื่องจาก (สาเหตุในภาพรวมท่ีสนับสนุน/ไมสนับสนุน) ………......................……………………………………..….......… 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ลงนาม…....…......……….……....….....………..…...................... 

      (               ) 

    ผูประเมิน 

วันท่ี ............/.........................../.................. 



 



 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 
2561  ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัย 
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เพ่ือให้การจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศดังกล่าว คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2562 จงึก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันของคณะวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีการคิดวิเคราะห์หรือสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานเพ่ือใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นและมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

 
หลักเกณฑ์การให้ทุน 

1. โครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 
ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และเป็น

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน 
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2. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

2.1  หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้เสนอขอรับการสนับสนุน และต้องมีสัดส่วนร่วมในการวิจัยไม่น้อยกว่า    
ผู้ร่วมวิจัย 

2.2  หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านการ
วิจัยหรือสร้างสรรค์ การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนต าราทางวิชาการ การลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

2.3  หัวหน้าโครงการต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์  ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยทุก
ประเภททุน ยกเว้นทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และในกรณีที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์
ประเภทใดก็ตามข้างต้น การเริ่มต้นสัญญาโครงการวิจัยใหม่จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวัน
เริ่มต้นสัญญาโครงการวิจัยเรื่องก่อนหน้า ทั้งนี้ ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์อาจอยู่ระหว่างการ
รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ได้ 

 
 

3. จ านวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่เกิน  10  ทุน  วงเงินทุนสนับสนุน
โครงการละไม่เกิน  30,000 บาทต่อปี ส าหรับการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยก าหนดค่าใช้จ่ายในแตล่ะหมวดดังนี้ 

ค่าตอบแทน  ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ 
ค่าใช้สอย     ให้ระบุรายละเอียดของค่าใช้สอยส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าสาธารณูปโภค     ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคส าหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนนี้ 
ค่าวัสดุ        ให้ระบุรายละเอียดของค่าวัสดุส าหรับการด าเนินงานโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการ 
ค่าครุภัณฑ์   ให้การสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้ชี้แจง

เหตุผลความจ าเป็น และการให้การสนับสนุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้
พิจารณา โดยกรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์นั้น ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเมื่อสิ้นสุดโครงการ และห้ามมิให้น า
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืน ๆ 
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ทั้งนี้ การจ่ายเงินทุนจากกองทุนแก่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ประกอบด้วย 
 
งวดที่ 1 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี ้
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1 ไม่เกิน

เดือนละ 1,000 บาท จ านวนไม่เกิน 6 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง  30,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1     

ไมเ่กิน 1 ใน 2 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ จ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ไม่เกิน 70% ของวงเงินหมวด   
ค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 20% วงเงินทุนที่
ได้รับอนุมัต ิ

 
งวดที่ 2 จ่ายเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรอบ 

6 เดือนแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2 ไม่เกิน

เดือนละ 1,000 บาท จ านวนไม่เกิน 3 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง  30,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2     

ไม่เกิน 1 ใน 4 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จ่ายตามวงเงินหมวดค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุที่ได้รับอนุมัติส่วนที่เหลือ หลังจาก
หักค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในงวดที่ 1 แล้ว  

 
งวดที่ 3 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ด าเนินงานครบถ้วนตามวิธีการประเมินผลและตรวจรับ

ผลส าเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้ 
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3 ไม่เกิน

เดือนละ 1,000 บาท จ านวนไม่เกิน 3 เดือน  
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง  30,000 บาท ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3     

ไม่เกิน 1 ใน 4 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 
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4. ระยะเวลาโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินงานวิจัยไม่เกิน 1 ปี หรือในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับทุนปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปีแรกจะไม่ผูกพันกับการให้ทุนในปีต่อ ๆ ไป 

 
5. การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์  จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ท่าน ให้เป็นผู้
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละโครงการตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนด เช่น ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นหรือแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลจากการวิจัย  และการ
ถ่ายทอดความรู้หรือผลการวิจัยสู่บุคลากรภายในคณะวิทยาสาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในอัตรา 150 บาท ต่อคน  
ต่อโครงการ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยในเดือนที่ 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือน จ านวน 2 ชุด 
พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของเงินงวดก่อน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หัวหน้า
โครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 4 ชุด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อย่างละ 2 ชุด แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรายงานการวิจัย จ านวน 1 แผ่น บทความสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 1 ชุด 
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน พร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินรอบ 6 เดือนหลัง จ านวน 1 ชุด เพ่ือรับการตรวจสอบ
จากมหาวิทยาลัย  

 

และหลังจากส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้ได้รับทุน ก าหนดสัมมนาเสนอ
ผลงานวิจัยภายในคณะฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 2 ท่าน ที่คณะฯ แต่งตั้งเข้าร่วมฟังสัมมนาและพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการ และเลขานุการ ในอัตรา 300 บาท ต่อคน ต่อครั้ง โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

เมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ด าเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์แล้ว จึงถือว่าสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้  หัวหน้าโครงการ หรือ
ผู้ได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 





 



ขอเสนอโครงการวิจัย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ......................... 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย  

(ไทย) ........................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................          

(English) .................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

2. ชื่อผูทําวิจัย/หนวยงาน หรือคณะผูทําวิจัย/หนวยงาน 

หัวหนาโครงการ ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา/หนวยงาน  ........................................................................................................................................ 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

ผูรวมวิจยั  ช่ือ-สกุล  ........................................................................................................................................................ 

ภาควิชา/หนวยงาน  ........................................................................................................................................ 

สัดสวนของการทําวิจยั   ....... เปอรเซ็นต 

 

3. คําสําคัญ  

(ไทย) ........................................................................................................................................................................................................  

(English) ..................................................................................................................................................................................................  

 

4. วงเงินทุนวิจัยรวมท้ังโครงการ และระยะเวลาโครงการ 

..................................................................................................................................................................................................................     

* งบประมาณรวมท้ังโครงการไมเกิน 30,000 บาท ในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

 

5. ความสําคัญของปญหาและท่ีมาของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

 

6.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

..................................................................................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................................................................................          

.................................................................................................................................................................................................................. 

* ระบุเปนขอ ๆ อยางชัดเจน 
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7. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (literature review) และเอกสารอางอิง

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 

8.1 วัสดุและอุปกรณ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

8.2 วิธกีาร  

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* ระบุข้ันตอนและวิธีการวิจัยอยางชัดเจน    

8.3 ตารางแผนงานวิจัยตลอดโครงการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

9. ขอบเขตของการวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ .................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

11. การเผยแพรผลงานวิจยัและถายทอดความรู 

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 
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12. รายละเอียดงบประมาณ  

* แสดงรายละเอียดงบประมาณแบงเปน 3 งวด ตามหมวดตางๆ ดังน้ี 

     งวดท่ี 1  งวดท่ี 2  งวดท่ี 3  รวม 

11.1 หมวดคาตอบแทน 

       - คาตอบแทนผูวิจัย          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

* คาตอบแทนผูวิจัยคิดใหเฉพาะผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร และไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

11.2 หมวดคาใชสอย 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

11.3 หมวดคาวัสดุ 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

........................................................         ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

11.3 หมวดคาครุภัณฑ (ถามี) 

........................................................         ……………………                  …………………… 

* คาครุภัณฑใหไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณท้ังโครงการ 

รวม          ……………………      ……………………      ……………………      …………………… 

หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ ยกเวนหมวดคาตอบแทน  

        

13. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนท่ีเคยไดรับและอยูระหวางดําเนินการ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................  

* หมายรวมท้ังทุนท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัย และทุนท่ีเปนผูรวมโครงการวิจัย  ถามีใหระบุ ช่ือโครงการ แหลงทุน งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย และผูรวมโครงการวิจยั 

 

14. ประวัติผูทําวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

* หากมีอยูแลวสามารถแนบประวัติผูวิจัยตอทายขอเสนอโครงการวิจัยได 
 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

ผูขอรับทุน 
 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 

หัวหนาภาควิชา............................... 



 



กําหนดสงผลการประเมิน วันท่ี ................................ 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมอืของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนําไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น   

แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน 

จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............... 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวหนาโครงการวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………………………………. 
 

ผูรวมวิจัย  

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………....   สังกัด …………………………………………. 

 

ตอนท่ี 2  รายการประเมิน (ขอความกรุณาประเมินทุกหัวขอเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาใหคะแนนในแตละขอ) 

คะแนนรวม  70  คะแนน 
 

1. ความถูกตองของช่ือเรื่องภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ และความสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหา

ขอเสนอโครงการวิจัย  (ไมคิดคะแนน) 

( )  ถูกตอง                

( )  ไมถูกตอง ควรเปน...…............................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

2. ระบุคําสําคัญครบถวน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอโครงการวิจัย (ไมคิดคะแนน) 

( )  ครบถวน                

( )  ไมครบถวน ควรเปน...….........................................……...................…………………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  2 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวจิัยสถาบัน 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

3. ระบุท่ีมาและความสําคัญของปญหาชัดเจน และสอดคลองกับรายละเอียดเนื้อหาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

4. วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน เปนรูปธรรม และสามารถแกปญหาระบบงานได 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

5. มีการอางอิงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมครบถวน/ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

6. ข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยมีความชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ สามารถ

เช่ือมโยงระหวางทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวคิดสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และมีแนวโนม

สูงท่ีจะประสบผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน/ไมสอดคลอง 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  3 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวจิัยสถาบัน 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

7. แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการชัดเจน เปนรูปธรรม และเหมาะสมกับระยะเวลา 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

8. มีการระบุขอบเขตของการวิจัยท่ีชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมชัดเจน 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

9.  ความไมซํ้าซอนของขอเสนอโครงการวิจัยใหม กับงานวิจัยอ่ืนๆ 

 ไมซํ้าซอน     เล็กนอย  ปานกลาง     มาก            ซํ้าซอนท้ังโครงการ 

     (5 คะแนน)        (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

10.  โครงการวิจัยเปนประโยชน แกปญหาระบบงานเดิม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ระบบงานใหมีความสะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน และมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยางเปน

รูปธรรม 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

     (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  4 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวจิัยสถาบัน 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

 

11.  ผลงานวิจัยมีประโยชนสามารถนํามาใชปฏิบัติในระบบงานของหนวยงานในคณะวิทยาศาสตรได

จริง 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            ไมนาสนใจ 

    (5 คะแนน)       (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (0 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

12.  ความเปนไปไดในการเผยแพรผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

     (5 คะแนน)       (4 คะแนน)        (3 คะแนน)        (2 คะแนน)       (1 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

13.  มีแผนการถายทอดความรูจากงานวิจัยใหสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม 

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

    (10 คะแนน)       (8 คะแนน)        (6 คะแนน)        (4 คะแนน)       (2 คะแนน)   

ขอเสนอแนะ...…............................................……...................……….............................…………………...................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

14. งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนมีความเหมาะสมกับปริมาณเนื้องานวิจัย (ไมคิดคะแนน) 

 เหมาะสม 

 ไมเหมาะสม โปรดระบุ...…............................................……...................……….................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



แบบประเมินผลขอเสนอโครงการวจิัย  5 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวจิัยสถาบัน 

หมายเหตุ   เอกสารนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ   คณะวิทยาศาสตรจะไมนําไปเปดเผยทั้งนามและลายมือของผูประเมินแกเจาของ

ขอเสนอโครงการวิจยัและสาธารณะหากแตจะนาํไปสรุปสาระเพื่อเสนอแนะแกผูวิจัยและเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ในการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรเทานั้น    

ตอนท่ี 3  ในความเห็นของทาน คิดวาสมควรใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแกขอเสนอโครงการวิจัยนี้ 

หรือไม 

          [   ] เห็นสมควรใหการสนับสนุน         

 มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง     นอย            นอยมาก 

 

          [   ] ไมสมควรใหการสนับสนนุ 

   

เนื่องจาก (สาเหตุในภาพรวมท่ีสนับสนุน/ไมสนับสนุน) ………......................……………………………………..….......… 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

..................................................................….......................................…...............................................................                                  

 

ลงนาม…....…......……….……....….....………..…...................... 

      (               ) 

    ผูประเมิน 

วันท่ี ............/.........................../.................. 
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ประวัติผูเขียน 

นายณรงค  พูลแกว (Mr. Narong Poonkaew) 

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติสวนตัว 

  วัน เดือน ป เกิด  16 พฤศจิกายน 2522 

อายุ   40 ป 

 ท่ีอยู   92 หมู 5 ตําบลไรสะทอน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 ท่ีอยูสําหรับติดตอ 6 ถนนราชมรรคาใน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 

 เบอรโทรศัพท  มือถือ 09-2712-3954 

    ท่ีทํางาน 0-3424-5311 

 อีเมล   scisilpakorn@gmail.com, poonkaew_n@su.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา  2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับมัธยมศึกษา 2541 โรงเรียนบานลาดวิทยา 

ระดับประถมศึกษา 2535 โรงเรียนวัดหนองแก (กลอมวิทยาคาร) 

ประวัติการทํางาน 

28 ม.ค. 62 - ปจจุบัน เปลี่ยนชื่อตําแหนงเปน นักวิชาการอุดมศึกษา 

16 ต.ค.46 - 27 ม.ค. 62 นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัด งานแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2 ก.ย. 45 - 15 ต.ค. 46 นักวิชาการศึกษา (ลูกจางชั่วคราว)  สังกัด งานบริการการศึกษา  

    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 17 มิ.ย. 45 - 1 ก.ย. 45 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (ลูกจางโครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียน)   

    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประวัติการทํางานวิจัย 

2560 - 2561 ผูรวมวิจัย โครงการ การวิเคราะหเชิงคุณภาพของผลงานตีพิมพเผยแพร

ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานขอมูลวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก และคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2560 - 2561 ผูรวมวิจัย โครงการ การวิเคราะหเชิงปริมาณของผลงานตีพิมพเผยแพรของ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานขอมูลวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก และคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 - 2560 ผูรวมวิจัย โครงการ การพัฒนากระบวนการอบแหงกลวยหอมทองระดับ

อุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีดวยเทคโนโลยีการอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตย ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

 บทความวิจัย Proceeding ระดับชาต ิ

- รุงรัตน วัดตาล, เสริม จันทรฉาย, ยุทธศักดิ์ บุญรอด, บุศรากรณ มหาโยธี, วรภาส พรมเสน และ 

ณรงค พูลแกว. การศึกษาการอบแหงกลวยหอมทองระดับอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

ดวยเทคโนโลยีการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย. การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหง

ประเทศไทยครั้งท่ี 13, โรงแรม ดิเอ็มเพรส, เชียงใหม, หนา 1478-1482, 31 พฤษภาคม-2 

มิถุนายน 2560. 
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หอง 1236 อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขท่ี 6 ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

โทรศัพท 0-3424-5311 โทรสาร 0-3424-5311 

โทรศัพทภายใน 28040 – 28045 
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