
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ 
จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจ าปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)  
        
  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์การใหทุ้นอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)  
ดังนี้ 
 

๑.  วัตถุประสงค์ของการให้ทุน   
           เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาตนเอง      
ในการท าวิจัยและสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพ่ือน าผลการวิจัยและสร้างสรรค์มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาองค์กร    
 

๒. ลักษณะโครงการวิจัย  
 ๒.๑  เป็นโครงการวิจัยประเภทงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ด าเนินการวิจัยเสร็จภายใน ๑ ปี 
 ๒.๒ เป็นโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรของหน่วยงาน  และเป็นงานวิจัยสถาบัน
หรืองานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาหน่วยงาน  
 

๓. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 เป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 

๔. การเสนอขอรับทุน 
 ๔.๑ จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด คือ แบบเสนอโครงการวิจัย 
(แบบ สว.วร ๑ หรือ แบบ สว.สส ๑) จ านวน ๕ ชุด แผ่นบันทึกข้อมูลจ านวน ๑ ชุด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
ต้องการให้พิจารณาโครงการวิจัย จ านวน ๓ ท่าน (แบบ สว.วด ๑๒) ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๔.๒ การเสนอโครงการวิจัยขอให้เสนอผ่านคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แบบ
น าส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
และการของบประมาณ ก่อนส่งโครงการวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 ๒ 

 ๔.๓ ส าหรับหลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด และประกาศของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย   
 ๔.๔ ก าหนดเวลาเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 

๕.  งบประมาณ 
 มีงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยโครงการละไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท และเป็นโครงการวิจัยที่
สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ  ทั้งนี้งบประมาณของโครงการขึ้นกับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
การพิจารณาจากผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสานงาน และไม่ให้ตั้งงบประมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดนิสิ่งก่อสร้างในโครงการ  

 

๖. การพิจารณาจัดสรรทุน 
  ๖.๑ พิจารณาโครงการวิจัยที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้ทุน 
  ๖.๒ พิจารณาโครงการวิจัยโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามแบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 
 

๗. การรับทุน   
  ๗.๑ เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องท าสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน ๓ ชุด (ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)  

๗.๒ การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย แผนการด าเนินงานวิจัย การขอยกเลิกการวิจัยหรือการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวด้วยรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยผ่านคณบดีก่อน จึงจะด าเนินการได้  

๗.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนสิทธิ์ที่จะ
ระงับหรือยกเลิกการให้ทุนหรือใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการวิจัย ตลอดจนตามสัญญาการรับทุน 

๗.๔ กรณีผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในโครงการวิจัย  ให้ผู้
ได้รับทุนเสนอขออนุมัติขยายเวลาด าเนินการวิจัยไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ครั้งละ ๖  เดือนไม่เกิน ๒ ครั้ง  พร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติงานตามรายละเอียด
ทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 
 

๘. การเบิกจ่ายเงินวิจัยและสร้างสรรค์ 
 การเบิกเงินวิจัยและสร้างสรรค์ แบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑  เบิกได้จ านวนร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเมื่อผู้ได้รับทุนท าสัญญารับทุน

เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ การอนุมัติเงินวิจัยงวดที่ ๑ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่ค้างส่งรายงาน
ความก้าวหน้า/รายงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีที่ผ่านมา  



 ๓ 

งวดที่ ๒ งบประมาณส่วนที่เหลือ จ่ายเมื่อผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย (๖ เดือน) 
ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว 

 หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้เก็บและรับผิดชอบใบส าคัญคู่จ่ายด้วยตนเอง พร้อมที่จะให้ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ และส่งสรุปผลการใช้จ่ายเงินตลอดโครงการ 
 

๙.  การรายงานผลการวิจัย 
๙.๑ จัดท า “รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย” ตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดทุก 

๖ เดือนนับจากวันท าสัญญา จ านวน ๑ ชุด แผ่นบันทึกข้อมูล ๑ แผ่น  
๙.๒ จัดท า “ร่างรายงานวิจัย” จ านวน ๓ ชุด (ตามแบบ สว.ว ๔ และ สว.ว ๕) ไม่ต้องเย็บเล่ม-เข้าปก 

เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อครบก าหนดเวลาตามสัญญา เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนจัดท ารายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

๙.๓ เมื่อ “ร่างรายงานวิจัย” ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาสาขาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ให้จัดท า  

 ๙.๓.๑  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๗ ชุด โดยให้ระบุการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและ
สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปี...... ภายใต้การก ากับดูแลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และด้านในปกรองให้ระบุข้อความ ดังนี้ “พิมพ์เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.   (ปีที่แล้ว
เสร็จ)    ” 

 ๙.๓.๒  สรุปผลงานวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๑ ชุด 
              (ตามแบบ สว.ว ๖)   
 ๙.๓.๓  บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ชุด  
 ๙.๓.๔ แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานวิจัย จ านวน ๖ ชุด 
 ๙.๓.๕  ผลผลิต (output) ที่ต้องสัมฤทธิ์ลักษณะอ่ืนๆ  ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัยจ านวน ๑ 

ชุด อาทิ เช่น 
 ส าเนาพิมพ์ (Reprint) หรือ  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ หรือ วารสารที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  ตามมาตรฐานหลักสูตร หรือ 
ส าเนาเอกสารการไปน าเสนอผลงานฯ 

 เอกสารการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผลงานสร้างสรรค์ จ านวน ๑ ชิ้น (ชุด) 
  สไลด์ผลงานสร้างสรรค์ จ านวน ๑ ชุด 
  สูจิบัตรจ านวน ๑ ชุด 

 ๙.๓.๖ หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) ผู้วิจัย
สามารถ ยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้โดยตรงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ที่ http://www.ipthailand.org 

 ๙.๓.๗  สรุปผลการใช้จ่ายเงินตลอดโครงการ ส าเนาสมุดบัญชีทุกหน้าที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 




