
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ 
จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  
        
  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  
ดังนี้ 
 

๑.  วัตถุประสงค์ของการให้ทุน   
           เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาตนเอง      
ในการทําวิจัยและสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพ่ือนําผลการวิจัยและสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาองค์กร    
 

๒. ลักษณะโครงการวิจัย  
 เป็นโครงการวิจัยประเภทงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ของหน่วยงาน  และเป็นงานวิจัยสถาบันหรืองานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือนํา
ข้อมูลมาพัฒนาหน่วยงาน  
 

๓. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 เป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 

๔. การเสนอขอรับทุน 
 ๔.๑ จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด คือ แบบเสนอโครงการวิจัย 
(แบบ สว.วร ๑ หรือ แบบ สว.สส ๑) จํานวน ๕ ชุด แผ่นดิสก์จํานวน ๑ ชุด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีต้องการให้
พิจารณาโครงการวิจัย จํานวน ๓ ท่าน (แบบ สว.วด ๑๒) ท้ังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา
กําหนดผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๔.๒ การเสนอโครงการวิจัยขอให้เสนอผ่านคณบดีโดยใช้แบบนําส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่
สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเกี่ยวกับการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กําหนดและการของบประมาณ ก่อนส่ง
โครงการวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 ๒

 ๔.๓ สําหรับหลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด และประกาศของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย   
  ๔.๔ กําหนดเวลาเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยต้ังแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่  ๑๕  สงิหาคม ๒๕๕๖ 
 

๕.  งบประมาณ 
 มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยโครงการละไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท และเป็นโครงการวิจัยท่ี
สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ  ทั้งนี้งบประมาณของโครงการขึ้นกับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
การพิจารณาจากผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสานงาน และไม่ให้ต้ังงบประมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์ ท่ีดินสิ่งก่อสร้างในโครงการ  

 

๖. การพิจารณาจัดสรรทุน 
  ๖.๑ พิจารณาโครงการวิจัยที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้ทุน 
  ๖.๒ พิจารณาโครงการวิจัยโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามแบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่
สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด 
 

๗. การรับทุน   
  ๗.๑ เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องทําสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
จํานวน ๓ ชุด (ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)  

๗.๒ การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย แผนการดําเนินงานวิจัย การขอยกเลิกการวิจัยหรือการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวด้วยรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยผ่านคณบดีก่อน จึงจะดําเนินการได้  

๗.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านคณบดี สงวนสิทธ์ิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้ทุนหรือใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามที่กําหนดไว้ในโครงการวิจัย ตลอดจน
ตามสัญญาการรับทุน 

๗.๔ กรณีผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในโครงการวิจัย ให้ผู้
ได้รับทุนเสนอขออนุมัติขยายเวลาดําเนินการวิจัยไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านคณบดี  ได้คร้ังละ ๖  
เดือนไม่เกิน ๒ ครั้ง  พร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด 
 

๘. การเบิกจ่ายเงินวิจัยและสร้างสรรค์ 
 การเบิกเงินวิจัยและสร้างสรรค์ แบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑  เบิกได้จํานวนร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเมื่อผู้ได้รับทุนทําสัญญารับทุน

เรียบร้อยแล้ว  ท้ังนี้ การอนุมัติเงินวิจัยงวดที่ ๑ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่ค้างส่งรายงาน
ความก้าวหน้า/ รายงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีที่ผ่านมา  

งวดที่ ๒ งบประมาณส่วนที่เหลือ จ่ายเมื่อผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย (๖ เดือน) 
ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว 



 ๓

 หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้เก็บและรับผิดชอบใบสําคัญคู่จ่ายด้วยตนเอง พร้อมที่จะให้สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ และส่งสรุปผลการใช้จ่ายเงินตลอดโครงการ 
 

๙.  การรายงานผลการวิจัย 
๙.๑ จัดทํา “รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย” ตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดทุก 

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 เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

๙.๓ เมื่อ “ร่างรายงานวิจัย” ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาสาขาท่ี
เกี่ยวข้องแลว้ ให้จัดทํา  

 ๙.๓.๑  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๗ ชุด โดยให้ระบุการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและ
สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภายใต้การกํากับดูแลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
ด้านในปกรองให้ระบุข้อความ 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 ๕ ชุด 
 ๙.๓.๕  ผลผลิต (output) ที่ต้องสัมฤทธิ์ลักษณะอื่นๆ  ตามท่ีระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัยจํานวน ๑ 

ชุด อาทิ เช่น 
• สําเนาพิมพ์ (Reprint) หรือ  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ หรือ วารสารที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  ตามมาตรฐานหลักสูตร หรือ 
สําเนาเอกสารการไปนําเสนอผลงานฯ 

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

 ๙.๓.๖ หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) ผู้วิจัย
สามารถ ย่ืนขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้โดยตรงที่กรมทรัพย์สินทางปญัญา โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิได้ที่ http://www.ipthailand.org 

 ๙.๓.๗  สรุปผลการใช้จ่ายเงินตลอดโครงการ สําเนาสมุดบัญชีทุกหน้าที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 ๙.๓.๘ สําหรับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้เก็บและรับผิดชอบใบสําคัญคู่

จ่ายด้วยตนเอง พร้อมที่จะให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ และผู้ท่ีได้รับทุนจะต้องจัดส่งใบเสร็จ/
ใบสําคัญรับเงิน ให้งานการเงินและพัสดุ สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทําวิจัย 






