
(สําเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ  2555 

---------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเปน
ประจําทุกป น้ัน สําหรับในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยไดกําหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑการให         
ความสนับสนุน และรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ี  
 1. ลักษณะโครงการที่ใหความสนับสนุน 
  1.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และหรือยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และหรือ          
กลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และหรือนโยบาย
รัฐบาล รายละเอียดตามภาคผนวก 2-4  มีเปาหมายที่ชัดเจน  
         1.2   โครงการที่มีลักษณะตอไปน้ีจะไดรับคะแนนสูงขึ้น  
                                  1.2.1 โครงการที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย   
   1.2.2 โครงการวิจัยที่เสนอโดยเครือขายวิจัย (DoE, CoE, RC, RU) ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย และหรือคณะ/หนวยงาน 
   1.2.3 เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา (ผลิตบัณฑิตศึกษาอยางนอยโครงการยอย, เด่ียว ละ  1 คน)  
   1.2.4 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยระหวางวิทยาเขต/เขตการศึกษา โดยเฉพาะนักวิจัย
ใหม  
   1.2.5 มีลักษณะเปนชุดโครงการ 
  1.3 เปาหมายชัดเจน  วัดไดโดยพิจารณาในประเด็น ดังน้ี 
   1) การนําไปใชประโยชน  เชน มีผลิตภัณฑที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่
ทําใหเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถายทอดเทคโนโลยี มีขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปญหา/แกไขปญหา
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ เปนตน 
   2) สรางองคความรูใหม    เชน  การตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
ความสามารถในการพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนขนาดใหญขึ้น เปนตน 
 2.  คุณสมบัติของผูขอรับทุน 
  2.1  เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรณีผูขอทุนเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย
และยังไมไดรับสัญญาจาง 3-5 ป หรือเปนลูกจางชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมากกวา 1 ป  
คณะ/หนวยงานจะตองแนบคํารับรองการติดตามผลงานมาพรอมขอเสนอโครงการ  
  2.2  ไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัย สําหรับโครงการวิจัยซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาทําการวิจัย   
ไปแลว  
  2.3  ตองไมอยูในระหวางลาศึกษาตอ  
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 3. งบประมาณและระยะเวลาโครงการ 
  3.1  โครงการชุด     ไมกําหนดงบประมาณ ระยะเวลาไมเกิน 3 ป 
  3.2  โครงการเดี่ยว  สนับสนุนไมเกิน 500,000 บาท/ป  ระยะเวลาไมเกิน 2 ป  กรณีมีความ
จําเปนตองใชเงินเกินเพดานที่กําหนด  ขอใหระบุเหตุผลความจําเปนเพ่ือมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา 
  3.3  โครงการตอเนื่อง  ขอใหจัดทํางบประมาณตามกรอบวงเงินที่ไดเสนอไวแลว  หากประสงคจะ
ของบประมาณเพิ่มจากกรอบเดิม จะตองมีเน้ืองานเพ่ิมขึ้นพรอมชี้แจงเหตุผล โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปน
กรณี ๆ ไป  
 4. การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 
  4.1 โครงการใหม 
   ผูเสนอโครงการตองดําเนินการตามขอ 4.1.1 และ 4.1.2 ดังน้ี 
     4.1.1 จัดสงโครงการวิจัยเปนเอกสาร จํานวน 10 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 
14 มิถุนายน  2553 ดังน้ี 
     1) แบบฟอรม Check list/งบแผนดิน 55 
     2) แบบวิจัย 11.1 (แบบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิฯ)  
อน่ึง  หากประสงคจะแจงชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ไมตองการใหอานโครงการ ขอใหสงเปนเอกสารลับ หรือสงทางอีเมลถึง 
rachada.m@psu.ac.th หรือ chirawan.l@psu.ac.th   
     3) ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด) 
     4) แบบวิจัย 16 
     5) เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสืออนุมัติใหดําเนินการวิจัยในสัตวทดลอง, หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 
     ทั้งนี้ ขอใหเย็บรวมเอกสารตั้งแต 1-5 เปนชุดเดียวกันตามลําดับ และ
เอกสารจัดพิมพโดยใชกระดาษ 2 หนา  
   4.1.2 กรอกขอมูลโครงการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(PRPM)  
พรอมทั้งแนบไฟลขอเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของรวมเปน 1 ไฟล ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 
มิถุนายน 2553 
  4.2 โครงการตอเนื่อง 
   ผูเสนอโครงการตองดําเนินการตามขอ 4.2.1 และ 4.2.2 ดังน้ี 
       4.2.1 จัดสงโครงการวิจัยเปนเอกสาร จํานวน 3 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 
23 สิงหาคม  2553  ดังน้ี 
        1) แบบฟอรม Check list/งบแผนดิน 55   จํานวน 1 ชุด 
     2) ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด)  
     3) แบบวิจัย 16 
     4) เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสืออนุมัติใหดําเนินการวิจัยในสัตวทดลอง, หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 
     5) รายงานความกาวหนา  ตามแบบ ต-1ช/ด  
     ทั้งนี้ ขอใหเย็บรวมเอกสารตั้งแต 1-5 เปนชุดเดียวกันตามลําดับ และ
เอกสารจัดพิมพโดยใชกระดาษ 2 หนา  
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   4 . 2 . 2   ก ร อ ก / แ ก ไ ข ข อ มู ล โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ใ น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PRPM) ในทุกขั้นตอนตามที่กําหนดไวในระบบ  เพ่ือมหาวิทยาลัยใชประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทุนตอเนื่อง  ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่  31 สิงหาคม 2553 
   4.2.3  กรอกขอมูลโครงการวิจัย และผลการดําเนินการโครงการวิจัยในปที่ผานมาในระบบ
บริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM-Ongoing monitoring) ในทุกขั้นตอนตามที่กําหนดไวในระบบ เพ่ือสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติใชประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนตอเนื่อง 
   4.2.4   สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2554 เปนปแรก  ขอใหจัดสงรายงาน
ความกาวหนารอบ 6 เดือน จํานวน 1 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554 เพ่ือ
มหาวิทยาลัยใชประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนตอเนื่อง    
  4.3 ใหเสนอผานหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการชุดโครงการ และ
จะตองมีคําอนุมัติใหเขารวมโครงการจากหนวยงานตนสังกัดของผูรวมโครงการวิจัยทุกคน ยกเวนเปนโครงการที่
เสนอโดยเครือขายวิจัยและไมผานคณะ/หนวยงาน ขอใหสําเนาแจงคณะ/หนวยงานดวย 
  4.4 ตองมีลายมือชื่อผูเกี่ยวของกับโครงการวิจัยทุกคน 
  4.5 ผูเสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผนดินไดปละ 1 ทุน และ
จะรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยในชวงเวลาเดียวกันไดแหลงทุนละไมเกิน 2 ทุน  (ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินและ
เงินรายได) 
  4.6 โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยชาวตางประเทศเปนหัวหนาโครงการ ตองมีบุคลากรประจําของ
มหาวิทยาลัยเปนผูรวมโครงการ 
 5. การจัดสรรทุนสนับสนุน 
  5.1 มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการหลังจากไดรับกรอบวงเงินจากสํานัก
งบประมาณแลว (ประมาณเดือนมิถุนายน) 
  5.2 สําหรับโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา ขอใหหัวหนาโครงการแจงชื่อนักศึกษาที่
เขารวมโครงการถึงมหาวิทยาลัยภายในเดือนมิถุนายน 2554 เพ่ือประกอบการจัดสรรทุนสนับสนุน 
  5.3 การสนับสนุนโครงการตอเนื่อง  จะใชขอมูลความกาวหนาของโครงการประกอบการพิจารณา 
  5.4 ไมจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยที่ติดคางการสงผลงานการวิจัยตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ประกาศทุน 
 6. การรับทุน   

 ผูรับทุนตองทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยหรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และกรณีที่
โครงการวิจัยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจัยในโครงการ  นักศึกษาจะตองลงนามในสัญญารับทุนกับ
มหาวิทยาลัยในฐานะผูรับทุนดวย 

7. การรายงานผลการวิจัย   ผูรับทุนจะตองนําเสนอผลงานและจัดสงรายงานการวิจัย  ดังตอไปนี้ 
         7.1   จัดสงรายงานความกาวหนาของการวิจัยตอคณะ/หนวยงานตนสังกัดทุก 6 เดือนนับจากวันทํา

สัญญา ตามแบบ ต-1ช/ด  
  7.2 จัดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ตามรายละเอียด ดังน้ี 
   7.2.1 รายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 7 ชุด  
   7.2.2 แผนบันทึกขอมูล โดยไฟลเปนเอกสาร PDF ที่เหมือนตนฉบับ  จํานวน 1 แผน 
   7.2.3 ใบอนุญาตเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 1 ฉบับ 
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  7.3 ผลงานวิจัยลักษณะอื่น ๆ  อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน 7 ชุด ดังน้ี 
   7.3.1  สําเนาพิมพ (Reprint) หรือ  หนังสือตอบรับการตีพิมพผลงานที่ตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ วารสารที่ไดรับการยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  ตามมาตรฐานหลักสูตร 
   7.3.2  เอกสารการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
   7.3.3  การนําไปใชประโยชนอยางอื่น โดยหนวยงานที่นําไปใชประโยชนมีเอกสารรับรอง 
  ผูรับทุนที่จัดสงผลงานไมครบตามขอ 7.1-7.3  จะไมมีสิทธิเสนอโครงการขอรับทุนจนกวาจะ
ไดจัดสงผลงานครบถวน 
 8. ผูรับทุนจะตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบริหารทุนอุดหนุนการ
วิจัย พ.ศ.2547   ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2553  
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ลงวันที่ 22 กันยายน 2547 
สัญญารับทุนและระเบียบ/ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่อาจกําหนดขึ้นในภายหนา 
 9. ในกรณีที่มีปญหา ขอสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ มหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ
และใหถือเปนที่สุด 
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทรงไวซึ่งสิทธิที่เปนทรัพยสินทางปญญา และผลประโยชนอื่นใดที่
เกิดจากผลการคนควาวิจัยโดยใชเงินทุนวิจัยตามประกาศฯ น้ี  
 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 ประกาศ  ณ  วันที่                  พฤษภาคม    พ.ศ. 2553 
 
 
 
                                                                                                   (ลงชื่อ)   ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล 
                                                                                        (รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล) 
                 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
                                                                        ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
สําเนาถูกตอง 
 
 
(นางสาวจิราวัลย  เหลียวพัฒนพงศ)  จิราวัลย/พิมพ 
นักวิชาการศึกษา 6 รัชดา/ราง/ทาน 
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