
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เร่ือง 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปี ๒๕๕๖ (คร้ังที่ ๑)  
        
  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)  ดังน้ี 
 

๑.  วัตถุประสงค์ของการให้ทุน   
           เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาตนเอง      
ในการทําวิจัยให้มากขึ้น เพื่อนําผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการบริหาร และการ
ดําเนินงานต่างๆ 
 

๒. ลักษณะโครงการวิจัย  
 เป็นงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) งานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) และงานวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร    
 

๓. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

๔. การสมัครขอรับทุน 
 ๔.๑ จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด คือ แบบเสนอ
โครงการวิจัย (แบบ สว.วร ๑) จํานวน ๕ ชุด แผ่นดิสก์จํานวน ๑ ชุด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการให้
พิจารณาโครงการวิจัย จํานวน ๓ ท่าน (แบบ สว.วด๑๒) ทั้งน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
กําหนดผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๔.๒ การเสนอโครงการวิจัยขอให้เสนอผ่านคณบดีโดยใช้แบบนําส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตาม
แบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด  
 ๔.๓ สําหรับหลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกําหนดว่าด้วยการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๙  
  ๔.๔ กําหนดเวลาเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน มหาวิทยาลัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึงวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
 



 ๒

๕.  ขนาดของทุนวิจัยและเป้าหมายของผลผลิต (output) 
 งบประมาณของโครงการขึ้นกับความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และไม่ให้ต้ังงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ท่ีดินสิ่งก่อสร้างในโครงการ และได้กําหนดเป้าหมายของผลผลิต 
(output) ดังนี้ 

• โครงการวิจัย งบประมาณไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ต่อปี   
ผลผลิต (output) ที่ต้องสัมฤทธิ์ – เอกสารประกอบการประชุมวิชาการภายในประเทศ  
(proceedings) จํานวน ๑ เรื่อง ต่อปี หรือผลการวิจัยที่ตีพิมพ์* ในวารสารวิชาการที่มีระบบ
ตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับ (peer review) หรือผลงานวิจัยที่นําไปจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา (สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร) จํานวน ๑ เร่ืองต่อป ี

• โครงการวิจัย งบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี  
ผลผลิต (output) ที่ ต้องสัมฤทธิ์ – เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceedings) จํานวน๑ เรื่อง ต่อปี หรือผลการวิจัยที่ตีพิมพ์* ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับ (peer review) หรือผลงานวิจัยท่ีนําไปจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา (สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร) จํานวน ๑ เรื่องต่อปี  
 

๖. การพิจารณาจัดสรรทุน 
  ๖.๑ พิจารณาโครงการวิจัยที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้ทุน 
  ๖.๒ พิจารณาโครงการวิจัยโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามแบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยท่ีเสนอ
ขอรับทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
 

๗. การรับทุน   
  ๗.๑ เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องทําสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จํานวน ๓ ชุด (ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)  

๗.๒ การปรับเปล่ียนหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย แผนการดําเนินงานวิจัย การขอยกเลิกการวิจัยหรือ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวด้วยรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาก่อน จึงจะดําเนินการได้  

๗.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาสงวนสิทธ์ิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้ทุนหรือใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ 
ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือตามที่กําหนดไว้ในโครงการวิจัย ตลอดจนตามสัญญาการรับทุน 

๗.๔ กรณีผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในโครงการวิจัย    
ให้ผู้วิจัยเสนอขออนุมัติขยายเวลาดําเนินการวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยได้ครั้งละ ๖ เดือนไม่เกิน ๒ ครั้ง         
พร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 

                                                                               
* ใหระบุแหลงทุนในกิตติกรรมประกาศหรือ Acknowledgements เชน “Financial support from Silpakorn University Research and 
Development Institute is greatly appreciated.” 
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๘. การเบิกจ่ายเงินวิจัย 
 การเบิกเงินวิจัย แบ่งเป็น ๒ งวด ดังน้ี 
 งวดที่ ๑  เบิกได้ตั้งแต่เริ่มทําสัญญารับทุน ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ท้ังนี้ การอนุมัติ

เงินวิจัยงวดที่ ๑ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่ค้างส่งรายงานความก้าวหน้า/ รายงานวิจัยของ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีท่ีผ่านมา  

งวดที่ ๒ งบประมาณส่วนที่ เหลือ ทั้งนี้ การอนุมัติเงินงวดที่ ๒ ผู้วิจัยจะเบิกได้เมื่อส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย (๖ เดือน)  

 หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้เก็บและรับผิดชอบใบสําคัญคู่จ่ายด้วยตนเอง พร้อมที่จะให้สํานักงาน    
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ และส่งสรุปผลการใช้จ่ายเงินตลอดโครงการ  
 

๙.  การรายงานผลการวิจัย 
๙.๑ จัดทํา “รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย” ตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด

ทุก ๖ เดือนนับจากวันทําสัญญา จํานวน ๑ ชุด แผ่นบันทึกข้อมูล ๑ แผ่น  
๙.๒ จัดทํา “ร่างรายงานวิจัย” จํานวน ๓ ชุด (ตามแบบ สว.ว ๔ และ สว.ว ๕) ไม่ต้องเย็บเล่ม-เข้าปก 

เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อครบกําหนดเวลาตามสัญญา เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

๙.๓ เมื่อ “ร่างรายงานวิจัย” ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแล้ว ให้จัดทํา  

 ๙.๓.๑  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๖ ชุด โดยให้ระบุการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การกํากับดูแล
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และด้านในปกรองให้
ระบุข้อความ ดังนี้ “พิมพ์เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.   (ปีที่แล้วเสร็จ)    ” 

 ๙.๓.๒  รายงานวิจัยฉบับย่อ จํานวน ๑ ชุด (ตามแบบ สว.ว ๖)   
 ๙.๓.๓  บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น (ถ้ามี) จํานวน ๑ ชุด  
 ๙.๓.๔ แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานวิจัย จํานวน ๔ ชุด 
 ๙.๓.๕  ผลผลิต (output) ที่ต้องสัมฤทธิ์ลักษณะอื่นๆ  ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัยจํานวน 

๑ ชุด อาทิ เช่น 
• สําเนาพิมพ์ (Reprint) หรือ  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ หรือ วารสารท่ีได้รับการยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  ตามมาตรฐานหลักสูตร 
หรือ สําเนาเอกสารการไปนําเสนอผลงานฯ 

• เอกสารการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
• ผลงานสร้างสรรค์ จํานวน ๑ ช้ิน (ชุด) 
•  สไลด์ผลงานสร้างสรรค์ จํานวน ๑ ชุด 
•  สูจิบัตรจํานวน ๑ ชุด 






