
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อผลิตผลงานวิจยัตีพิมพในวารสารวิชาการ 

จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวทิยาศาสตร  
ประจําปงบประมาณ 2556 

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

ดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทําวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมุงเนนการผลิตผลงานวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับตางๆ ได ตลอดจนเปนการสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาไปสูการเปนนักวิจัยที่มี
คุณภาพระดับสูงของประเทศ และเปนความมุงมั่นของคณะวิทยาศาสตรที่จะรวมพัฒนาการวิจัยของประเทศให
เขมแข็ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 12/2555  เมื่อวันที่  25 กันยายน 
2555 จึงมีมติใหจัดสรรเงินจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร เพื่อเปนทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจําปงบประมาณ 2556 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรในการแขงขันทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ 

2. เพื่อสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือขอตําแหนงทางวิชาการได 

3. เพื่อเปนแนวทางใหอาจารยที่มีศักยภาพดานการวิจัยไดรวบรวมความรูที่ไดจากงานวิจัยมาจัดเก็บเปน
องคความรูอยางเปนระบบ และมีการเผยแพร 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
 
หลักเกณฑการใหทุน 

1. โครงการวิจยัที่ขอรับทุน 
เปนโครงการวิจัยที่ผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานตนสังกัด และผลงานวิจัยที่

ไดตองสามารถตีพิมพเผยแพรได 
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2. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 
หัวหนาโครงการวิจัยตองเปนผูเสนอขอรับทุนและเปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และไมอยูระหวางการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย ทุก
ประเภททุน (ยกเวน ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) ในกรณีที่เคยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะวิทยาศาสตรประเภทใดก็ตาม (ยกเวน ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) การเริ่มตน
สัญญาโครงการวิจัยใหมจะตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันเริ่มตนสัญญาโครงการวิจัยเรื่อง
กอนหนา 

ผูรวมวิจัยที่เปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรอาจจะอยูระหวางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ
วิทยาศาสตรได 
 

3. จํานวนทุนและวงเงินทุนวิจัย 
จํานวน 15-20 ทุน โดยจําแนกวงเงินทุนวิจัยดังนี้ 

กรณีที่ 1 
ผูขอรับทุนเสนอจะตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI 

-   วงเงินทุนวิจัยที่เสนอขอไมเกิน 170,000 บาทตอป 
-   จัดสรรเปนคาตอบแทนของผูรับทุนที่เปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร จํานวนรวมกันไมเกินเดือนละ 

7,000 บาท (จากกองทุนฯ) และคาใชจายอื่นๆ จํานวนไมเกิน 86,000 บาท (จากกองทุนฯ และกองทุนฯ 
ในสวนของภาควิชาใหการสนับสนุนในจํานวนที่เทากัน)  

กรณีที่ 2 
ผูขอรับทุนเสนอจะตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

- วงเงินทุนวิจัยที่เสนอขอไมเกิน 150,000 บาทตอป (วงเงินรวมคาตอบแทนเพิ่มพิเศษไมเกิน 162,000 บาท) 
- จัดสรรเปนคาตอบแทนของผูรับทุนที่เปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร จํานวนรวมกันไมเกินเดือนละ 

6,000 บาท (จากกองทุนฯ) และคาใชจายอื่นๆ จํานวนไมเกิน 78,000 บาท (จากกองทุนฯ และกองทนุฯ 
ในสวนของภาควิชาใหการสนับสนุนในจํานวนที่เทากัน) 

กรณีที่ 3 
ผูขอรับทุนเสนอจะตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ proceeding (เร่ืองเต็ม) ระดับ
นานาชาติที่นําเสนอในตางประเทศ 

- วงเงินทุนวิจัยที่เสนอขอไมเกิน 100,000 บาทตอป (วงเงินรวมคาตอบแทนเพิ่มพิเศษไมเกิน 136,000 บาท) 
- จัดสรรเปนคาตอบแทนของผูรับทุนที่เปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร จํานวนรวมกันไมเกินเดือนละ 

4,000 บาท (จากกองทุนฯ) และคาใชจายอื่นๆ จํานวนไมเกิน 52,000 บาท (จากกองทุนฯ และกองทนุฯ 
ในสวนของภาควิชาใหการสนับสนุนในจํานวนที่เทากัน) 
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กรณีที่ 4   
ผูขอรับทุนเสนอจะตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือใน proceedings (เร่ืองเต็ม) ระดับอ่ืนๆ 

- วงเงินทุนวิจัยที่เสนอขอไมเกิน 50,000 บาทตอป (วงเงินรวมคาตอบแทนเพิ่มพิเศษไมเกิน 110,000 บาท) 
- จัดสรรเปนคาตอบแทนของผูรับทุนที่เปนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร จํานวนรวมกันไมเกินเดือนละ 

2,000 บาท (จากกองทุนฯ) และคาใชจายอื่นๆ จํานวนไมเกิน 26,000 บาท (จากกองทุนฯ และกองทุนฯ 
ในสวนของภาควิชาใหการสนับสนุนในจํานวนที่เทากัน) 

 
การเบิกจายเงินทุนวิจัย แบงเปน 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 จายเมื่อผูขอรับทุนไดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแลว โดยประกอบดวยคาตอบแทนสวน
แรก ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 6 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

งวดที่ 2  จายเมื่อผูรับทุนรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือนแลว โดยประกอบดวย
คาตอบแทน ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

งวดที่ 3  จายเมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรอนุมัติให ส้ินสุดสัญญาการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย และใหสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายในคณะฯ อยางนอย 1 คร้ังแลว โดยประกอบดวย
คาตอบแทนไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 3 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ตามความเหมาะสม  และจะ
ไดรับคาตอบแทนในสวนที่เหลือและคาตอบแทนเพิ่มพิเศษตามกรณี ดังนี้ 
1. กรณีที่ 1 

1.1. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI ไดรับ
คาตอบแทนสวนที่เหลือ ไมเกินเดือนละ 5,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน 

1.2. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดรับคาตอบแทนสวนที่เหลือ    
ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน 

2. กรณีที่ 2 
2.1. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI ไดรับ

คาตอบแทนสวนที่เหลือ ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน และคาตอบแทนเพิ่ม
พิเศษ ไมเกินเดือนละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน 

2.2. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดรับคาตอบแทนสวนที่เหลือ    
ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน 

3. กรณีที่ 3 
3.1. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI ไดรับ

คาตอบแทนสวนที่เหลือ ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน และคาตอบแทนเพิ่ม
พิเศษ ไมเกินเดือนละ 3,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน 
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3.2. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดรับคาตอบแทนสวนที่เหลือ   
ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน และคาตอบแทนเพิ่มพิเศษ ไมเกินเดือนละ 2,000 
บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน 

3.3. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ proceeding (เร่ืองเต็ม) ระดับ
นานาชาติที่นําเสนอในตางประเทศ ไดรับคาตอบแทนสวนที่เหลือ ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวน
ไมเกิน 12 เดือน 

4. กรณีที่ 4 
4.1. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI ไดรับ

คาตอบแทนเพิ่มพิเศษ ไมเกินเดือนละ 5,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน 
4.2. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มพิเศษ      

ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท จํานวนไมเกิน 12 เดือน 
4.3. สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ proceeding (เร่ืองเต็ม) ระดับ

นานาชาติที่นําเสนอในตางประเทศ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มพิเศษ ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท จํานวน  
ไมเกิน 12 เดือน 

 
ทั้งนี้ จํานวนเงินในแตละงวดจะพิจารณาตามความเหมาะสม และผูรับทุนตองจัดทําสรุปรายงาน

การเงิน พรอมแนบเอกสารหลักฐานการใชจายเงินที่ถูกตองจัดสงใหคณะฯ เมื่อส้ินสุดโครงการ  สําหรับการ
จัดซื้อจัดจางใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
 

4. ระยะเวลาโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยไมเกิน 1 ป หรือในกรณีที่เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง ตองเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับทุนปตอป โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปแรกจะไมผูกพันกับการใหทุนในปตอๆ ไป  
 

5. การพจิารณาใหทุนอุดหนนุการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร จะใหทุนอุดหนุนการวิจัยโดยพิจารณาจากความเปนไปไดของโครงการที่จะ

สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับตางๆ ตามแตกรณี 
 

6. การประเมินและติดตามผลขอเสนอโครงการ 
ผูรับทุนตองสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยในเดือนที่ 6 นับต้ังแตวันลงนามในสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 2 ชุด 
ผูรับทุนตองสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 4 ชุด บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อยางละ 2 ชุด แผนซีดีบันทึกขอมูลรายงานการวิจัย จํานวน 1 แผน พรอมสงหลักฐานการใชจายเงิน และ
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เอกสารสรุปการใชจายเงิน จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานวิจัย 1 ป นับ
จากวันลงนามในสัญญารับทุน และใหสัมมนาเสนอผลงานวิจัยอยางนอย 1 คร้ัง โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่
คณะฯ แตงตั้งเขารวมฟงสัมมนาและพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และผูรับทุนตองสงเอกสาร
หลักฐานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามแตกรณี โดยมีเกณฑการพิจารณาวารสาร ดังนี้ 

1. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ตองเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หรือวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติที่ไดรับการยอมรับและมีเกณฑการคัดเลือก
วารสารเพื่อลงฐานขอมูล เชน ฐานขอมูล SCOPUS หรือฐานขอมูล MathSciNet เปนตน หรือ
วารสารวิชาการนานาชาติอ่ืนๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร 

2. วารสารวิชาการระดับชาติ 
ตองเปนวารสารวิชาการระดับชาติตามบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติอ่ืนๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร 

 ทั้งนี้  วันที่ผูรับทุนสงผลงานวิจัยใหกับวารสาร หรือผูจัดประชุมวิชาการ หรือผูรับผลงานอื่นๆ จะตอง
เกิดขึ้นหลังจากทําสัญญารับทุนไมนอยกวา 6 เดือน 

เมื่อรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณดังกลาวผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร และผูรับทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขจึงถือวาสิ้นสุดโครงการ 
 

7. กําหนดเวลาเสนอโครงการและประกาศทุน 
เปดรับขอเสนอโครงการตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยผูขอรับทุนสงขอเสนอโครงการมายัง งานแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร  และเมื่อขอเสนอโครงการไดรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรแลว จะแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับทุนทราบ
ตอไป 
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร 


