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ประกาศสถาบนัวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร 

เรื่อง การเปดิรบัขอ้เสนอโครงการวจิยัเชงิบูรณาการระหวา่งคณะวชิา เพื่อขอทุนอุดหนนุจากกองทนุวจิยั                 
และสรา้งสรรคส์ว่นกลาง สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้พัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย   โดยเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่ต่างกันของแต่ละคณะวิชา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนการสร้างสรรค์ส าหรับคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่ต่างกันของแต่ละคณะวิชา เพ่ือขอทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ส่วนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ  2560 ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการให้ทุน 
สนับสนุนคณาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ พัฒนาทักษะและความสามารถในการผลิต

ผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการที่เป็นการบูรณาการระหว่างคณะวิชาที่มีศาสตร์ที่ต่างกัน 
 

2. ลักษณะโครงการ  
2.1  เป็นชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยที่ด าเนินการวิจัยเสร็จภายใน 1 ปี  
2.2 เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่มาจากต่างคณะวิชา                 
และการสร้างนักวิจัยใหม่   
2.3   โครงการที่เสนอขอรับทุนจะต้องไม่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งอ่ืน 
 

3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
3.1 เป็นคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3.2 ผู้เสนอโครงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ 
3.3 กรณีผู้เสนอโครงการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องมีหนังสือรับรองการท างานที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปากรจากคณบดีของคณะวิชาต้นสังกัด  
3.4 เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกระงับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถาบันวิจัย              
อันเนื่องมาจากหัวหน้าโครงการวิจัยละทิ้งโครงการ และเป็นผู้ไม่เคยผิดสัญญาใดๆ ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือแหล่งสนับสนุนทุนอ่ืนๆ เช่น การไม่น าเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์                
การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 
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4. การเสนอขอรับทุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ 
สถาบันฯจะไม่รับโครงการที่จัดส่งถึงสถาบัน หลังก าหนดเวลาดังกล่าว รายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ สามารถ 
download ได้จาก http://www.surdi.su.ac.th 
 

4.1 วิธีการส่งโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา 
4.1.1 การส่งโครงการ ขอให้ใช้แบบฟอร์มที่สถาบันก าหนด คือ แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่าง                 
คณะวิชา (แบบ สวบ.1)  
4.1.2 ให้เสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับทุนโดยใช้หนังสือน าส่ง 
4.1.3 ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
    4.1.4.1 บันทึกน าส่ งข้อ เสนอการวิจัยที่มีค ารับรองจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด                

จ านวน 1 ชุด 
    4.1.4.2 ข้อ เสนอโครงการวิ จั ย  จ านวน 6 ชุด  ทุกชุดต้องมีลายมือชื่ อผู้ ขอรับทุน                        

และท่ีปรึกษา (ถ้ามี)  
    4.1.4.3 แผ่นบันทึกข้อมูล ไฟล์ในรูปแบบ word และ pdf (ต้องมีลายมือชื่อผู้ขอรับทุน )  

จ านวน 1 แผ่น 
    4.1.4.4 เอกสารที่จ าเป็นอย่างอ่ืน เช่น แบบสอบถาม/แบบส ารวจในการด าเนินการวิจัย 

หนังสืออนุมัติให้ด าเนินการวิจัยในสัตว์ทดลอง, หนังสือรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 

 ข้อเสนอการวิจัยที่ต้องใช้แบบสอบถาม/แบบส ารวจในการด าเนินการวิจัย ขอให้
แนบแบบสอบถาม/แบบส ารวจไปพร้อมกับการเสนอโครงการ  เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา 

 กรณีโครงการวจิยัทีม่ีการท าวจิยัในคนใหป้ฏบิตัิตามจริยธรรมการวิจัยในคน  และ
จัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval จ านวน 2 ชุด ที่ออกโดยคณะกรรมการ จริยธรรมการ
วิจัยของสถาบัน หรือคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวง
สาธารณสุข หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน แต่มีหน้าที่พิจารณาการ
ศึกษาวิจัยในคนพิจารณาอนุมัติ   

 กรณีโครงการวจิยัทีม่ีการใชส้ตัว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม ใบรับรอง
การอนุมัติให้ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์จ านวน 2 ชุด ที่ออกโดยคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน (หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียก
เป็นอย่างอ่ืน แต่มีหน้าที่ในการก ากับและดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์)  

 กรณีโครงการวจิยัทีม่ีการด าเนินการวจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้าน
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เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และจัดท าเอกสารแนบตาม
แบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
จ านวน 2 ชุด ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
สถาบัน  

    4.1.4.6 หากผู้ขอรับทุนทางสังคมศาสตร์ ประสงค์จะให้มีการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวช้อง เช่น แบบสอบถาม หนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย เป็นต้น 

5. งบประมาณ 
- สถาบันสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา  จ านวน  3 ทุน โดยสนับสนุนโครงการละ 

100,000 บาท จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ  2560 

- การจัดท างบประมาณของโครงการวิจัย ให้ปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง“หลักเกณฑ์
การด าเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร”  ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2556   

 

6. การพิจารณาจัดสรรทุน 
6.1 พิจารณาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้ทุน 
6.2 พิจารณาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชาโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามแบบประเมินคุณภาพโครงการ 
6.3  โครงการที่ได้รับการสมทบทุนจากคณะวิชาจะได้รับการพิจารณาก่อน 
 

7. การรับทุน 
7.1 เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว หัวหน้าโครงการจะต้องจัดท าเอกสาร ต่างๆตามที่สถาบันก าหนด 
7.2 การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ แผนการด าเนินงานโครงการ การขอยกเลิก 
โครงการหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันฯจึงจะด าเนินการได้ 
7.3 สถาบันฯสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการให้ทุนหรือใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้  ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่
ปฏิบัติตามประกาศนี ้หรือตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการตลอดจนตามสัญญาการรับทุน 
7.4 กรณีผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ผู้วิจัยเสนอขอ
อนุมัติขยายเวลาเพ่ือด าเนินการวิจัยโดยไม่เกินเดือนกันยายนของปีงบประมาณถัดไป พร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติ
งานตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
7.5 หากผู้รับทุนไม่ส่งรายงานการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ ให้คืนเงินงวดสุดท้ายเข้ากองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
ส่วนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
7.6 ส าหรับหลักฐานการใช้จ่ายเงินผู้รับทุนเป็นผู้เก็บและรับผิดชอบด้วยตนเอง พร้อมที่จะให้ส านักงานตรวจเงินแผ่น 
(สตง.) ตรวจสอบ  
7.7 กรณีที่ผู้รับทุนส่งงานฉบับสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่ผ่านการประเมิน จะต้องน ากลับไปแก้ไขใหม่ ให้ได้ตามผลการ
ประเมินทีก่ าหนดไว้ 
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8. การเบิกจ่ายเงินโครงการ 
การเบิกเงินโครงการ  แบ่งเป็น 2 งวดๆ ละ 50%   ดังนี้ 
งวดที่ 1  เบิกได้ตั้งแต่เริ่มท าสัญญารับทุน  
งวดที่ 2   ผู้รับทุนจะเบิกได้เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัย (รอบ6เดือน)  พร้อมผลงานและ
รายงานการเงินตามแบบ สว.กง.01 และอ่ืนๆ ตามที่สถาบันก าหนด เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และผ่านความ
เห็นชอบของกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

9. การรายงานผลโครงการ  
ผู้รับทุนจะต้องจัดส่งรายงานโครงการ ดังต่อไปนี้    
9.1 ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัย (รอบ6เดือนนับจากวันเริ่มท าสัญญารับทุน) จ านวน 4 ชุด  
รายงานการเงิน ตามแบบ สวกง.01  จ านวน 1 ชุด    และ แผ่นบันทึกข้อมูล จ านวน 1 ชุด เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา และผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ก่อนจัดท าร่างรายงานการวิจัย 
9.2  เมื่อครบก าหนดเวลาตามสัญญา ผู้รับทุนส่งร่างรายงานการวิจัย จ านวน 4 ชุด  รายงานการเงิน ตามแบบ 
สวกง.01  จ านวน 1 ชุด   และ แผ่นบันทึกข้อมูล จ านวน 1 ชุด เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและผ่านความ
เห็นชอบของกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
9.3  เมื่อร่างรายงานการวิจัยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว ให้จัดท า  
 9.3.1 รายงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน  6 ชุด โดยในรายงานฉบับสมบูรณ์ ขอให้ระบุว่าได้รับทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา เพ่ือขอทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ  2560  

9.3.2 บทคัดย่อขนาดยาวภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
9.3.3 แผ่นบันทึกข้อมูล จ านวน 4 ชุด 
9.3.4 บันทึกส่งคืนดอกเบี้ยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมส าเนาสมุดบัญชีทุกหน้าที่ ลงนาม 

รับรอง ส าเนาถูกต้อง เพ่ือส่งคืนคลัง 
9.3.5 ผู้รับทุนต้องส่งผลงานโครงการเข้าร่วมงาน“ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที ่11 ”  

9.4 การเผยแพร่ผลงานทั้งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือการเผยแพร่ในลักษณะอ่ืน ขอให้ระบุในกิตติกรรมประกาศหรือ
ที่หนึ่งที่ใดในการจัดพิมพ์ตามความเหมาะสมด้วยว่า "ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา 
เพ่ือขอทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ 2560”  
 

10. สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย 
กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัยให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร      
พ.ศ.2549 
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