
(สําเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เรื่อง ทุนสนับสนนุการวิจัย จากเงินงบประมาณแผน่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ  2557 

---------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยเป็น
ประจําทุกปี น้ัน สําหรับในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้กําหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การให้         
ความสนับสนุน และรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ี  
 1. ลักษณะโครงการที่ให้ความสนับสนุน 
  1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และหรือยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือกลุ่มเรื่องที่
ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือนโยบายรัฐบาล 
รายละเอียดตามภาคผนวก 2-4   
     1.2   โครงการที่มีลักษณะต่อไปน้ีจะได้รับคะแนนสูงขึ้น  
                         1.2.1 โครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย   
   1.2.2 โครงการวิจัยที่เสนอโดยเครือข่ายวิจัย (DoE, CoE, RC, RU) ที่ได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย และหรือคณะ/หน่วยงาน 
   1.2.3 เช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
   1.2.4 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างวิทยาเขต/เขตการศึกษา โดยเฉพาะนักวิจัย
ใหม่  
   1.2.5 มีลักษณะเป็นชุดโครงการ 
  1.3 เป้าหมายชัดเจน  วัดได้โดยพิจารณาในประเด็น ดังน้ี 
   1) การนําไปใช้ประโยชน์  เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทํา
ให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือตอบปัญหา/แก้ไขปัญหาสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ  เชิงวิชาการ เชิงพ้ืนที่ เป็นต้น 
   2) สร้างองค์ความรู้ใหม่  เช่น  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ  ความสามารถ
ในการพัฒนาโครงการเพ่ือขอทุนขนาดใหญ่ขึ้น เป็นต้น 
 2.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  2.1  เป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
    กรณีผู้ขอทุนเป็นพนักงาน และ ระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของ
โครงการวิจัย ขอให้คณะ/หน่วยงานแนบเอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย 
  2.2  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัย สําหรับโครงการวิจัยซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาทําการวิจัย   
ไปแล้ว ทั้งโครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน  ทุนวิจัยจากเงินรายได้  ทุนวิจัยจากโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ หรือทุนอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรรสนับสนุน 
  2.3  ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม หรืออ่ืน ๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป 
 



  3. งบประมาณและระยะเวลาโครงการ 
    3.1  โครงการใหม่ 
      3.1.1 โครงการเดี่ยว/ย่อย   มูลค่าทุน มี 2 แบบ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี/โครงการ ดังน้ี 
        แบบที่ 1  โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท/ปี (รวมค่าบริหารจัดการ = 
         220,000 บาท)   
        แบบท่ี 2  โครงการละไม่เกิน 450,000 บาท/ปี (รวมค่าบริหารจัดการ = 
         495,000 บาท) 
                     กรณีมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดข้างต้น ขอให้ช้ีแจง
เหตุผลโดยจัดทําเป็นเอกสารแนบมาพร้อมข้อเสนอโครงการ  เพ่ือมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณา   
      3.1.2 โครงการชุด  สนับสนุนระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  จะต้องประกอบด้วยโครงการวิจัย
ย่อยต้ังแต่ 2-6 โครงการ และต้องมีโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่ดําเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุน   
มีรายละเอียดงบประมาณ และตัวช้ีวัดแยกรายปีที่ชัดเจน 
  3.2 โครงการต่อเนื่อง  ขอให้จัดทํางบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้เสนอไว้แล้ว  หากประสงค์จะ
ของบประมาณเพ่ิมจากกรอบเดิม จะต้องมีเน้ืองานเพ่ิมขึ้นพร้อมช้ีแจงเหตุผล โดยจัดทําเป็นเอกสารแนบมาพร้อม
ข้อเสนอโครงการ เพ่ือมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณา  
 4. การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 
  4.1 โครงการใหม่   ดําเนินการ 2 ส่วน คือ จัดส่งเอกสาร และกรอกข้อมูลในระบบ PRPM ดังน้ี 
     4.1.1 จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร จํานวน 10 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายใน
วันที่ 9 กรกฎาคม  2555 ดังน้ี 
     1) แบบฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 57   
     2) แบบวิจัย 11.1 (แบบเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิฯ)  
อน่ึง  หากประสงค์จะแจ้งช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ต้องการให้อ่านโครงการ ขอให้ส่งเป็นเอกสารลับ หรือส่งทางอีเมล์ถึง 
rachada.m@psu.ac.th หรือ chirawan.l@psu.ac.th     
     3) ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด) 
     4) แบบวิจัย 16.1_57 
     5) เอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติให้ดําเนินการวิจัยในสัตว์ทดลอง, หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม, แบบฟอร์มแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์ุพืชพ้ืนเมืองฯ (แบบวิจัย 19/
การใช้พันธ์ุพืช)  ฯลฯ    
     ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารต้ังแต่ 1-5 เป็นชุดเดียวกันตามลําดับ และขอให้
จัดพิมพ์เอกสารโดยใช้กระดาษ 2 หน้า โครงการท่ีส่งเอกสารไม่ครบ ภายในเวลาท่ีกําหนดข้างต้น  คณะ
กรรมการฯขอปฏิเสธที่จะนําโครงการวิจัยเข้าพิจารณาในการจัดสรรทุนสนับสนุน 
   4.1.2 กรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
(PRPM)  มีขั้นตอนดําเนินการ 2 รอบ คือ 
     1) รอบแรก กรอกข้อมูลโดยไม่ต้องแนบไฟล์ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที ่ 11 
กรกฎาคม 2555 
     2) รอบสอง กรอกข้อมูลโครงการหลังจากได้ปรับปรุงโครงการตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้ว พร้อมทั้ง แนบไฟล์เพียง 1 ไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีลายเซ็นต์
ของผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อมเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ยกเว้นแบบวิจัย 6)  ให้เสร็จสิน้ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2555  
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  4.2 โครงการต่อเนื่อง 
   ผู้เสนอโครงการต้องดําเนินการตามข้อ 4.2.1 -  4.2.3 ดังน้ี 
       4.2.1 จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร จํานวน 3 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 10 
กันยายน 2555  ดังน้ี 
        1) ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด)  
        2) แบบวิจัย 16.1_57 
      3) คําช้ีแจงกรณีเสนอของบประมาณสูงกว่าที่ได้เสนอไว้แล้ว   
       4) เอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติให้ดําเนินการวิจัยในสัตว์ทดลอง, หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม, แบบฟอร์มแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์ุพืชพ้ืนเมืองฯ (แบบวิจัย 19/
การใช้พันธ์ุพืช) ฯลฯ     
     5) รายงานความก้าวหน้า  ตามแบบ ต-1ช/ด  
     ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารต้ังแต่ 1-5 เป็นชุดเดียวกันตามลําดับ และขอให้จัดพิมพ์
เอกสารโดยใช้กระดาษ 2 หน้า  
   4 . 2 . 2   ก ร อ ก / แ ก้ ไ ข ข้ 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
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) ในทุกขั้นตอนตามท่ีกําหนดไว้ในระบบ  เพ่ือมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทุนต่อเน่ือง  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  10 กันยายน 2555 
   4.2.3   สําหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ 2556 เป็นปีแรก  ขอให้จัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน จํานวน 1 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 เพ่ือ
มหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนต่อเน่ือง    
  4.3 ให้เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้อํานวยการชุดโครงการ และ
จะต้องมีคําอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกคน ยกเว้นเป็นโครงการที่
เสนอโดยเครือข่ายวิจัยและไม่ผ่านคณะ/หน่วยงาน ขอให้สําเนาแจ้งคณะ/หน่วยงานด้วย 
  4.4 ต้องมีลายมือช่ือผู้เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยทุกคน 
  4.5 ผู้เสนอโครงการมีสิทธ์ิเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดินในฐานะผอ.ชุด
โครงการได้ปีละ 1 โครงการ และในฐานะหัวหน้าโครงการย่อยหรือโครงการเด่ียวอีกปีละ 1 โครงการ และมีสิทธิ
รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาเดียวกันได้แหล่งทุนละไม่เกิน 2 โครงการ  (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  
เงินรายได้มหาวิทยาลัย และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ) 
  4.6 โครงการวิจัยที่นักวิจัยชาวต่างประเทศเป็นหัวหน้าโครงการ ต้องมีบุคลากรประจําของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมโครงการ 
 5. การจัดสรรทุนสนับสนุน 
  มหาวิทยาลัยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารแนบ
หมายเลข 2  
 6. การรับทุน   

 ผู้รับทุนต้องทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และกรณีที่
โครงการวิจัยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการ  นักศึกษาจะต้องลงนามในสัญญารับทุนกับ
มหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับทุนด้วย 
 7.  การจ่ายเงนิทุนสนับสนุน 
 7.1 งบครุภัณฑ์  มหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายให้กับบริษทั/ร้านค้าเมือ่หนี้ถงึกําหนดชําระ โดยจัดส่งเอกสาร
การจดัซื้อหลังจากจัดซื้อเสร็จส้ินแล้ว ผ่านสํานักวิจัยและพัฒนา 
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 7.2 งบดําเนินการ  คณะจ่ายเงินใหผู้้รับทุน ดงันี้  
  งวดที่ 1 จ่ายเป็นจํานวน 50% ของงบประมาณที่ไดร้บั หลังจากได้มกีารลงนามในสัญญารับทุน 
และได้กรอกข้อมูลแผนงานวิจัยในระบบ NRPM แล้ว 
  งวดที่ 2 จ่ายเป็นจํานวน 40%  ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า 
และได้ดําเนินการกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าครบตามขั้นตอนที่กําหนดในระบบ NRPM แล้ว 
  งวดที่ 3 จ่ายส่วนที่เหลือ หลังจากได้ดําเนินการแล้ว ดงันี้ 

1) กรอกขอ้มูลรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRPM ครบถ้วนตามขั้นตอน 
2) Upload file บทคัดย่อ หรอื บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร หรอื รายงานฉบับสมบูรณ์ที

ผ่านการเห็นชอบจากคณะหรอืหน่วยงานแล้ว 
3) จัดส่งผลการวิจยัตามรายละเอยีดในข้อ 8 

8. การรายงานผลการวิจัย   ผู้รับทุนจะต้องนําเสนอผลงานและจัดส่งรายงานการวิจัย  ดังต่อไปน้ี 
         8.1   จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดทุก 6 เดือนนับจากวัน

ทําสัญญา ตามแบบ ต-1ช/ด  
  8.2 จัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แบบใดแบบหน่ึง ตามรายละเอียด ดังน้ี 
   8.2.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน 7 ชุด รวมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูล โดยไฟล์เป็นเอกสาร 
PDF ที่เหมือนต้นฉบับ จํานวน 1 แผ่น และใบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 1 ฉบับ 
    8.2.2 นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ที่พร้อมส่งไปตีพิมพ์ หรือบทความที่ตอบรับหรือ
ตีพิมพ์แล้ว โดยจะต้องครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยทั้งโครงการ ทั้งน้ีอาจมี Manuscript มากกว่า 1 ฉบับ เพ่ือให้
ครอบคลุมขอบเขตงานทั้งหมด รวมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูล โดยไฟล์เป็นเอกสาร PDF ที่เหมือนต้นฉบับ จํานวน      
1 แผ่น และใบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 1 ฉบับ 
    8.2.3 นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ท่ีพร้อมส่งไปตีพิมพ์ หรือบทความที่ตอบรับหรือตีพิมพ์แล้ว ท่ี
ครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยบางส่วน และรายงานผลการวิจัยของขอบเขตงานท่ีเหลือ รวมท้ังแผ่นบันทึกข้อมูล โดยไฟล์เป็นเอกสาร 
PDF ท่ีเหมือนต้นฉบับ  จํานวน 1 แผ่น และใบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 1 ฉบับ    
  8.3 ผลงานวิจัยลักษณะอ่ืน ๆ  อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัยตามโครงการ (รวม
เวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา) จํานวน 7 ชุด ดังนี้ 

งบประมาณ/ปี  
(สูงสุดไม่เกิน) 

(1) 

งบตลอดโครงการ  
 

(2) 

ผลงานท่ีส่ง 

งบประมาณไม่เกิน  
220,000 บาท 

220,000 บาท 
 

1)  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี สกอ. หรือ 
 สกว. ยอมรับ หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่ได้
 อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ 
2)  เอกสารการย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น  

งบประมาณไม่กิน  
220,000 บาท  
(ขอ 2 ปี) 

440,000 บาท  
 

1)  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี สกอ. หรือ 
 สกว. ยอมรับ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่ได้อยู่
 ในฐาน  ISI หรือ Scopus  อย่างน้อย 2 ชิ้น  หรือ 
2) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐาน ISI  
 หรือ Scopus อย่างน้อย 1 ชิ้น  หรือ 
3)  เอกสารการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 ชิ้น  หรือ 
4)  เอกสารการย่ืนจดสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ 
5)  ผลงานตีพิมพ์ในข้อ 1) หรือ 2) จํานวน 1 ชิ้น และ  

อนุสิทธิบัตร 1 ชิ้น 
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งบประมาณ/ปี  
(สูงสุดไม่เกิน) 

งบตลอดโครงการ ผลงานท่ีส่ง

งบประมาณไม่เกิน  
495,000 บาท 

495,000 บาท 
 

1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน ISI หรือ Scopus 
อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ 

2) เอกสารการย่ืนจดสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น   
งบประมาณไม่เกิน  
495,000 บาท  
(ขอ 2 ปี) 

990,000 บาท  
 

1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI หรือ 
Scopus  อย่างน้อย 2 ชิ้น หรือ 

2) เอกสารการย่ืนจดสิทธิบัตร  อย่างน้อย 2 ชิ้น หรือ 
3) ผลงานตีพิมพ์ในข้อ 1) จํานวน 1 ชิ้น และในข้อ 2) จํานวน 1 ชิ้น 

หมายเหตุ   ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ให้ส่งในรูปแบบ reprint 
 งบประมาณท้ังช่องท่ี 1 และ 2 รวมค่าบริหารจัดการงานวิจัย 10 % แล้ว 
  8.4 กรอกข้อมูลในระบบ NRPM-Ongoing monitoring พร้อมแนบไฟล์ที่เก่ียวข้อง 
  ผู้รับทุนจัดส่งเอกสารไม่ครบตามข้อ 8  จะไม่มีสิทธิเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนจนกว่าจะได้
ดําเนินการได้ครบถ้วน 
 9. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการ
วิจัย พ.ศ.2547   ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2557 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553   สัญญารับทุนและระเบียบ/ประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อาจกําหนดขึ้นใน
ภายหน้า 
 10. ในกรณีที่มีปัญหา ข้อสงสัยเก่ียวกับประกาศน้ี มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ
และให้ถือเป็นที่สุด 
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์อ่ืนใดที่
เกิดจากผลการค้นคว้าวิจัยโดยใช้เงินทุนวิจัยตามประกาศฯ น้ี  
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่    12   มิถุนายน  พ.ศ. 2555 
 
 
                                                                      (ลงช่ือ)  พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
                                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล) 
               รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
                                                        ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
สําเนาถูกต้อง 
 
(นางสาวจิราวัลย์  เหลียวพัฒนพงศ์)  จิราวัลย์/พิมพ์ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ รัชดา/ร่าง/ทาน 


