
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาํสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ครั้งที่ 5/2553 วันพธุที่ 4 สิงหาคม 2553 
 
เกณฑการใหทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงนิงบประมาณแผนดิน 
1.  การพิจารณาคุณภาพขอเสนอการวจิัยพิจารณาแยกตามสาขาวิชา ดังนี ้
        - สาขาวิชาศลิปะและศิลปประยุกต  
       - สาขาวิชาสงัคมศาสตร มนุษยศาสตร 
       - สาขาวิชาวทิยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 
 
2.  การเรียงลําดับความสาํคัญของขอเสนอการวิจยัเพื่อใหโอกาสเทากันทกุสาขาวิชาจะเรยีงลาํดับ
สลับกันไป ดังนี้ 
        
 
 
 
 
 
 
3.  คะแนน คือ  75 – 90 คะแนน = A และนอยกวา 75 คะแนน = B   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปะฯ  
(อันดับที่ 1) 

สังคม-มนุษยฯ 
(อันดับที่ 1) 

วิทยาศาสตรฯ 
(อันดับที่1) 

ศิลปะฯ 
(อันดับที่2)

สังคม-มนุษยฯ 
(อันดับที่3) 

วิทยาศาสตรฯ  
(อันดับที่ 2) 

ศิลปะฯ 
(อันดับที่ 3) 

สังคม-มนุษยฯ 
(อันดับที่ 2) 

วิทยาศาสตรฯ 
(อันดับที่ 3) 



4.  ปรับเปาหมายของผลผลิต (output)  ของแตละสาขาวิชา ดังนี ้
       - สาขาวชิาศิลปะและศิลปประยุกต  
       - สาขาวชิาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
       - สาขาวชิาวทิยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

 
สาขาวชิาศิลปะและศลิปประยุกต    
โครงการวิจยั/สรางสรรค ตอเนื่องไดไมเกิน 2 ป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาขาวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
โครงการวิจยั/สรางสรรค ตอเนื่องไดไมเกิน 2 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต 
- ผลงานวิ จัย /สรางสรรคได รับการ
เผยแพรภายในประเทศ 1 ครั้ง และ
เอกสารประกอบการเผยแพร หรือ 

- เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ภายในประเทศที่มี peer review หรือ 

- ผลการวิ จัย /สรางสรรค ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มี peer review หรือ 

- ผลงานวิ จัย /สรางสรรคนําไปแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์ 1 เร่ือง/ป 

ผลผลิต 
- ผลงานวิจัย/สรางสรรคไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ 1 ครั้ง และเอกสาร
ประกอบการเผยแพร หรือ  

- เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มี peer review หรือ 

- ผลการวิจัย/สรางสรรคตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือ 

- ผลงานวิจัย/สรางสรรคนําไป           
จดอนุสิทธิบัตร 1 เร่ือง/ป  

ผลผลิต  
- ผลงานวิจัย/สรางสรรคไดรับการ
เผยแพรระดับนานาชาติ และมี
เอกสารประกอบ หรือ 

- ผลการวิจัย/สรางสรรคตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มี peer review  หรือ 

- ผลงานวิจัย/สรางสรรคนําไปจด
ทะเบียนสิทธิบัตร 1 เร่ือง / ป 

 

          ขนาดเล็ก 
(ไมเกิน 240,000 บาท /ป      

          ขนาดกลาง 
(ไมเกิน 500,000 บาท /ป      

          ขนาดใหญ 
(ไมเกิน 1,000,000 บาท /ป    

ผลผลิต  
- ผลการวิจัย/สรางสรรคตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่มี peer 
review หรือ 

- ผลงานวิจัย/สรางสรรคนําไป
จดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 1 เร่ือง/ป 
หรือ 

- เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการหรือเอกสารเผยแพร
ภายในประเทศที่มี peer 

ผลผลิต 
- ผลการวิจัย/สรางสรรคตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือ 

- ผลงานวิจัย/สรางสรรคนําไป
จดอนุสิทธิบัตร1 เร่ือง/ป 

- เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ ปละ1 เร่ือง 

ผลผลิต  
- ผลการวิ จัย /สรางสรรค
ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือ 

- ผลงานวิ จัย /สรางสรรค
นําไปจดสิทธิบัตร 1 เร่ือง/
ป   

- เ อ ก ส า รป ร ะ กอบก า ร
ป ร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร ร ะ ดั บ
นานาชาติ ปละ1 เร่ือง 

ขนาดเล็ก 
(ไมเกิน 240,000 บาท /ป) 

ขนาดกลาง 
(ไมเกิน 500,000 บาท /ป) 

ขนาดใหญ 
(ไมเกิน 1,000,000 บาท /ป) 



สาขาวชิาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต  
โครงการวิจยั/สรางสรรค ตอเนื่องไดไมเกิน 2 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับชุดโครงการวิจัย/สรางสรรค ทุกสาขาวิชา ตอเนื่องไดไมเกิน 2 ป  ไมจํากัดงบประมาณ และ
ผลผลิตขึ้นกับโครงการวิจยั/สรางสรรค (ยอย) 
 
5. ปรับแบบประเมินผลของผูทรงคุณวุฒิ โดยใหครอบคลุมเนือ้หาในแบบประเมินผลเดิม 
ที่ใชอยู รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

แบบรายงานประเมินผล แบงเปน 2 แบบ ดังนี ้ 
4.1 แบบประเมินผลรางโครงการวิจัย/สรางสรรคที่เสนอขอรับทุนทนุอดุหนนุการวิจยั/สรางสรรค 
4.2 แบบประเมินผลรางชุดโครงการวิจยั/สรางสรรคที่เสนอขอรับทุนทนุอุดหนุนการวิจัย/สรางสรรค  
 
รายการประเมิน   

         1.  ความซ้าํซอนกับงานวิจัย/งานสรางสรรคของผูอ่ืน (10 คะแนน) 
        2. ความถกูตองของชื่อเร่ืองภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ  (ไมมีคะแนน) 
        3. ความสอดคลองยุทธศาสตร (ไมมีคะแนน) 
         4. คุณคาทางปญญาของโครงการ (70 คะแนน) 

ผลผลิต 
- ผลการวิจัย/สรางสรรคตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือ 

- ผลงานวิจัย/สรางสรรค0นําไปจด
ทะเบียนสิทธิ บัตร /อนุสิทธิ บัตร    
1 เร่ือง/ป 

ผลผลิต  
- ผลการวิจัย/สรางสรรคตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มี peer review 
หรือ 

- ผลงานวิจัย/สรางสรรคนําไปจด
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ 1 เร่ือง/ป 

-   เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการหรือเอกสารเผยแพร
ภายในประเทศที่มี peer review 

ผลผลิต  
- ผลการวิจัย/สรางสรรคตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
และมี impact factor 1 เร่ือง/ป 
หรือ 

- ผลงานวิจัย/สรางสรรคที่นําไป
จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 1  เร่ือง/ป 

ขนาดเล็ก 
(ไมเกิน 240,000 บาท /ป) 

 

ขนาดกลาง 
(ไมเกิน 500,000 บาท /ป) 

 

ขนาดใหญ 
(ไมเกิน 1,000,000 บาท /ป) 



       4.1 ปจจัยของโครงการ (input) 
      4.2 กระบวนการวิจัย/สรางสรรค (process)  
          4.3 ผลผลิตการวิจัย/สรางสรรค (output)  
         5. ผลกระทบของโครงการวิจยั /สรางสรรค (impact) (20 คะแนน) 
         6. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒวิาสมควรใหทุนสนับสนนุแกรางโครงการวจิยั/ สรางสรรคนี้หรือไม  

(ไมมีคะแนน) 
 
คุณคาทางปญญาของโครงการ (70 คะแนน) ประกอบดวย 

    1.  ปจจัยของโครงการ (input) 
1.1  หัวเรื่องของโครงการนาสนใจ เปนประโยชนตอสังคม หรือเปนประเด็นเรงดวน   
1.2  วัตถุประสงคหลักของโครงการมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม 
1.3  โครงสรางคณะผูบริหารโครงการ/ผูรวมงาน มีความเหมาะสมและมีความพรอม 
1.4  มกีารอางอิงผลงานวิจัย/สรางสรรคที่เกี่ยวของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามหลัก

วิชาการระบบสากลนยิม  
1.5  แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการชดัเจนและเปนรูปธรรม 
1.6  มีความพรอมดานสถานที่และอุปกรณในการทําการวิจัย/สรางสรรค 
1.7  ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชทําการวิจยั/สรางสรรค ชุดโครงการวิจยั/สรางสรรค

เพิ่ม 2 ประเดน็ ดังนี ้
1.8  ศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลาง (hub) 
1.9  หนวยงานรวมดําเนนิการหลายหนวยงานภายใตเปาหมายและวตัถุประสงคหลักเดียวกัน 

     2.  กระบวนการวิจัย/สรางสรรค (process)  
2.1  ระบุกลยทุธการเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัย/สรางสรรค อยางสมบูรณ ถูกตอง ชัดเจนและ

สอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก 
2.2  แสดงกระบวนการวิจัย/สรางสรรค ทีม่ีความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎี สมมุติฐาน หรือ

กรอบแนวคิดสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดสูง  
2.3  ความเหมาะสมของขอบเขตการวิจัย/สรางสรรค  

     3.  ผลผลิตการวิจยั/สรางสรรค (output)  
3.1  งานวิจยั/สรางสรรคที่จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
3.2  ความชัดเจนของผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับเมื่อส้ินสุดโครงการวิจยั/สรางสรรค 
3.3  ระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชน และผลกระทบจากผลงานวจิัย/สรางสรรคที่คาด

วาจะเกิดขึ้น  



 
ผลกระทบของโครงการวจิัย /สรางสรรค (impact) (20 คะแนน)  
โครงการวิจยั/สรางสรรคพจิารณา ดังนี ้
1. ผลการวิจยั/สรางสรรคมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม หรือมีความ
เปนนวัตกรรมสูง รวมทัง้ทดแทนการนาํเขา ฯลฯ  

2. ผลการวิจยั/สรางสรรคกอใหเกิดประโยชนทัง้ทางตรงและทางออมตอหนวยงานเจาของ
ผลงานวิจยั/สรางสรรค ชุมชน หรือชาติ เปนตน  

3. มีการพฒันาความกาวหนาของศาสตรในสาขาวิชาการตางๆหรือจะกอใหเกิดความคดิ 
 สรางสรรคใหม ๆ  
ชุดโครงการวิจัย/สรางสรรคพิจารณา ดังนี้ 
ผลลัพธ (Outcome) ของแผนงานวิจัย/สรางสรรคกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม ชาติ และนาน

นานาชาติเปนอยางมาก ซึ่งผลกระทบของงานวิจัย/สรางสรรค อาจจะแสดงในเชิงปริมาณ หรือเปน
งานวิจัย/สรางสรรคที่มีการตอยอด ใชตนทุนต่ําแตไดผลตอบแทนสูง หรือคุมคาตอการลงทุน หรือเปน
งานวิจัย/สรางสรรคที่ผลิตไดปริมาณมาก และตรงตามความตองการของตลาด 

 
ในกรณีที่ผลคะแนนของผูทรงคุณวุฒิเทากัน จะพิจารณาคะแนน  ดังนี ้ 

     - คุณคาทางปญญาของโครงการ (70 คะแนน) 
     - ผลกระทบของโครงการวิจยั /สรางสรรค (impact) (20 คะแนน) 
 
 


