
(สําเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ  2559 

---------------------------- 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยเปน
ประจําทุกป น้ัน สําหรับในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยไดกําหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑการให
ความสนับสนุน และรายละเอียดตาง ๆ รวมทั้งที่แนบทายประกาศ ดังนี้  
 1. ลักษณะโครงการที่ใหการสนับสนุน 
    1.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11   (พ.ศ. 2555 – 2559) และหรือยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือกลุม
เรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือนโยบาย
รัฐบาล รายละเอียดตามภาคผนวก 2-4 และหรือยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะ
สนับสนุนโครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยประมาณรอยละ 80 ของงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร  
     1.2 โครงการท่ีมีลักษณะตอไปน้ีจะไดรับคะแนนสูงขึ้น  
                      1.2.1 โครงการวิจัยที่เสนอโดยเครือขายวิจัย (CoE RC RU) ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย และหรือคณะ/หนวยงาน 
   1.2.2 เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
   1.2.3 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยระหวางวิทยาเขต โดยเฉพาะนักวิจัยใหม  
   1.2.4 มีลักษณะเปนชุดโครงการ ท่ีดําเนินการตาม roadmap ของยุทธศาสตรวิจัย
มหาวิทยาลัย 
  1.3 เปาหมายชัดเจน  วัดไดโดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
   1) การนําไปใชประโยชน  เชน มีผลิตภัณฑที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่
ทําใหเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถายทอดเทคโนโลยี มีขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปญหา/แกไขปญหา
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ เชิงวิชาการ เชิงพ้ืนที่ เปนตน 
   2) สรางองคความรูใหม  เชน  การตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
ความสามารถในการพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนขนาดใหญขึ้น เปนตน 
 2.  คุณสมบัติของผูขอรับทุน 
  2.1  เปนอาจารย ขาราชการ หรือพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
    กรณีผูขอทุนเปนพนักงาน และระยะเวลาของสัญญาจางไมครอบคลุมระยะเวลาของ
โครงการวิจัย ขอใหคณะ/หนวยงานแนบเอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพรอมขอเสนอโครงการวิจัยดวย 
  2.2  ไมเปนผูติดคางการสงรายงานวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานอ่ืน ๆ ของโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุด
ระยะเวลาดําเนินการวิจัยแลว ทั้งโครงการวิจัยที่ไดรับทุนงบประมาณแผนดิน  ทุนวิจัยจากเงินรายได  ทุนวิจัย
จากโครงการมหาวิทยาลัยวิจยัแหงชาติ หรือทุนสนับสนุนอ่ืน ๆ ทีไ่ดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
  2.3  ไมอยูในระหวางลาศึกษาตอ/ลาฝกอบรม/หรืออ่ืน ๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป 



3. การจัดสรรทุนสนับสนุน 
  มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนโครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ประมาณรอยละ 80  ของงบประมาณท่ีไดรับ  สวนงบที่เหลือจะจัดสรรสําหรับโครงการวิจัยที่นักวิจัยกําหนด
โจทยเอง  ตามหลักเกณฑในเอกสารแนบหมายเลข 3  
  4. การรับทุน   

 ผูรับทุนตองทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยหรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 5. ผูรับทุนจะตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบริหารทุนอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2547   ประกาศฯ เร่ือง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 
2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผนดินและหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553   สัญญารับทุนและระเบียบ/ประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและที่อาจ
กําหนดขึ้นในภายหนา 
 6. ในกรณีที่มีปญหา ขอสงสัยเกี่ยวกับประกาศน้ี มหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่ง
การและใหถือเปนที่สุด 
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทรงไวซึ่งสิทธิที่เปนทรัพยสินทางปญญา และผลประโยชนอ่ืนใด
ที่เกิดจากผลการคนควาวิจัยโดยใชเงินทุนวิจัยตามประกาศฯ น้ี  
 
 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่    31   มีนาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
                                                                             (ลงชื่อ)  พีระพงศ  ทีฆสกุล 
                                                                     (รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล) 

                                                รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา                                   
                                                ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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รายละเอียดทุนงบประมาณแผนดินประจําป 2559  แนบทายประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน 2559 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 
 
1. งบประมาณและระยะเวลาโครงการ 

   1.1   โครงการใหม 
     1.1.1 โครงการเดี่ยว/ยอย   มูลคาทุน มี 2 แบบ ระยะเวลาไมเกิน 2 ป/โครงการ ดังนี้ 
          แบบท่ี 1  โครงการละไมเกิน 200,000 บาท/ป (รวมคาบริหารจัดการ = 220,000 
      บาท)   
          แบบท่ี 2  โครงการละไมเกิน 450,000 บาท/ป (รวมคาบริหารจัดการ = 495,000 
      บาท) 
                     กรณีมีความจําเปนตองใชงบประมาณสูงกวาเกณฑที่กําหนดขางตน ขอใหชี้แจง
เหตุผลโดยจัดทําเปนเอกสารแนบมาพรอมขอเสนอโครงการ  เพื่อมหาวิทยาลัยใชประกอบการพิจารณา   
   1.1.2 โครงการชุด  สนับสนุนระยะเวลาไมเกิน 3 ป  จะตองประกอบดวยโครงการวิจัย
ยอยตั้งแต 2-6 โครงการ และตองมีโครงการยอยอยางนอย 2 โครงการท่ีดําเนินการวิจัยในปแรกที่ เสนอขอรับ
ทุน      มีรายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปที่ชัดเจน 
  1.2  โครงการตอเนื่อง  ขอใหจัดทํางบประมาณตามกรอบวงเงินที่ไดเสนอไวแลว  หาก
ประสงคจะของบประมาณเพ่ิมจากกรอบเดิม จะตองมีเนื้องานเพ่ิมขึ้นพรอมชี้แจงเหตุผล โดยจัดทําเปน
เอกสารแนบมาพรอมขอเสนอโครงการ เพ่ือมหาวิทยาลัยใชประกอบการพิจารณา  
 2. การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 
  2.1 โครงการใหม   ดําเนินการ 2 สวน คือ จัดสงเอกสาร และกรอกขอมูลในระบบ PRPM 
ดังนี้ 
     2.1.1 จัดสงโครงการวิจัยเปนเอกสาร จํานวน 10 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายใน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ดังนี้ 
     1) แบบฟอรม Check list/งบแผนดิน 59   
     2) แบบวิจัย 11.1 (แบบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิฯ)  
อนึ่ง  หากประสงคจะแจงชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ไมตองการใหอานโครงการ ขอใหสงเปนเอกสารลับ หรือสงทาง
อีเมลถึง rachada.m@psu.ac.th หรือ chirawan.l@psu.ac.th     
     3) ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด) 
     4) แบบวิจัย 16.1_59 
     5) เอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน หนังสืออนุมัติใหดําเนินการวิจัยในสัตวทดลอง หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม แบบฟอรมแจงการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองฯ (แบบวิจัย 
19/การใชพันธุพืช) ฯลฯ 
        ท้ังนี้ ขอใหเย็บรวมเอกสารตั้งแต 1-5 เปนชุดเดียวกันตามลําดับ และขอให
จัดพิมพเอกสารโดยใชกระดาษ 2 หนา โครงการที่สงเอกสารไมครบ ภายในเวลาที่กําหนดขางตน  คณะ
กรรมการฯขอปฏิเสธที่จะนําโครงการวิจัยเขาพิจารณาในการจัดสรรทุนสนับสนุน 
  



   2.1.2 กรอกขอมูลโครงการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(PRPM)  มีข้ันตอนดําเนินการ 2 รอบ คือ 
     1) รอบแรก กรอกขอมูล โดยไมตองแนบไฟลโครงการ ใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 
4 มิถุนายน 2557 
     2) รอบสอง กรอกขอมูลโครงการหลังจากไดปรับปรุงโครงการตามท่ี
ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะแลว พรอมทั้งแนบไฟลโครงการเพียง 1 ไฟล ซึ่งประกอบดวยขอเสนอโครงการวิจัยที่มี
ลายเซ็นตของผูที่เกี่ยวของ พรอมเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ (ยกเวนแบบวิจัย 6)  ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 
กันยายน 2557 
  2.2 โครงการตอเนื่อง 
   ผูเสนอโครงการตองดําเนินการตามขอ 2.2.1 -  2.2.3 ดังนี้ 
       2.2.1 จัดสงโครงการวิจัยเปนเอกสาร จํานวน 3 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 
15กันยายน 2557  ดังน้ี 
        1) ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด)  
        2) แบบวิจัย 16.1_59 
      3) คําชี้แจงกรณีเสนอของบประมาณสูงกวาที่ไดเสนอไวแลว   
       4) เอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน หนังสืออนุมัติใหดําเนินการวิจัยในสัตวทดลอง หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม แบบฟอรมแจงการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองฯ (แบบวิจัย 
19/การใชพันธุพืช) ฯลฯ     
     5) รายงานความกาวหนา  ตามแบบ ต-1ช/ด  
     ทั้งนี้ ขอใหเย็บรวมเอกสารตั้งแต 1-5 เปนชุดเดียวกันตามลําดับ และขอให
จัดพิมพเอกสารโดยใชกระดาษ 2 หนา  
   2.2.2 กรอก/แกไขขอมูลโครงการวิจัย ในระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร (PRPM) ในทุกขั้นตอนตามท่ีกําหนดไวในระบบ  เพ่ือมหาวิทยาลัยใชประกอบการพิจารณาจัดสรร
ทุนตอเนื่อง ใหเสร็จส้ินภายในวันที่ 17 กันยายน 2557 
   2.2.3   สําหรับโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนปงบประมาณ 2558 เปนปแรก  ขอใหจัดสง
รายงานความกาวหนารอบ 6 เดือน จํานวน 1 ชุด ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 
เพ่ือมหาวิทยาลัยใชประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนตอเนื่อง    
  2.3 ใหเสนอผานหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการชุดโครงการ และ
จะตองมีคําอนุมัติใหเขารวมโครงการจากหนวยงานตนสังกัดของผูรวมโครงการวิจัยทุกคน ยกเวนเปนโครงการ
ที่เสนอโดยเครือขายวิจัยและไมผานคณะ/หนวยงาน ขอใหสําเนาแจงคณะ/หนวยงานดวย 
  2.4 ตองมีลายมือชื่อผูเกี่ยวของกับโครงการวิจัยทุกคน 
  2.5 ผูเสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนจากงบประมาณแผนดินในฐานะผอ.ชุด
โครงการไดปละ 1 โครงการ และในฐานะหัวหนาโครงการยอยหรือโครงการเด่ียวอีกปละ 1 โครงการ และมี
สิทธิรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยในชวงเวลาเดียวกันไดแหลงทุนละไมเกิน 2 โครงการ  (ทุนวิจัยงบประมาณ
แผนดิน  เงินรายไดมหาวิทยาลัย และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ) 
  2.6 โครงการวิจัยที่นักวิจัยชาวตางประเทศเปนหัวหนาโครงการ ตองมีบุคลากรประจําของ
มหาวิทยาลัยเปนผูรวมโครงการ 
 



 3.  การจายเงินทุนสนับสนุน 
 3.1 งบครุภัณฑ  มหาวิทยาลัยจะเบิกจายใหกับบริษัท/รานคาเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ โดย
จัดสงเอกสารการจัดซื้อหลังจากจัดซื้อเสร็จสิ้นแลว ผานสํานักวิจัยและพัฒนา 
 3.2 งบดําเนินการ  คณะจายเงินใหผูรับทุน ดังนี้  
  งวดท่ี 1 จายเปนจํานวน 50% ของงบประมาณท่ีไดรับ หลังจากไดมีการลงนามใน
สัญญารับทุน และไดกรอกขอมูลแผนงานวิจัยในระบบ NRPM แลว 
  งวดท่ี 2 จายเปนจํานวน 40%  ของงบประมาณท่ีไดรับ เมื่อผูรับทุนสงรายงาน
ความกาวหนา และไดดําเนินการกรอกขอมูลรายงานความกาวหนาครบตามข้ันตอนท่ีกําหนดในระบบ NRPM 
แลว 
  งวดท่ี 3 จายสวนที่เหลือ หลังจากไดดําเนินการแลว ดังนี้ 

1) กรอกขอมูลรายงานฉบับสมบูรณในระบบ NRPM ครบถวนตามขั้นตอน 
2) Upload file บทคัดยอ หรือ บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
3) Upload รายงานฉบับสมบูรณที่ผานการเห็นชอบจากคณะหรือหนวยงาน

แลว 
4) จัดสงผลงานการวิจัยตามรายละเอียดในขอ 4 

4. การรายงานผลการวิจัย   ผูรับทุนจะตองนําเสนอผลงานและจัดสงรายงานการวิจัย  ดังตอไปน้ี 
         4.1   จัดสงรายงานความกาวหนาของการวิจัยตอคณะ/หนวยงานตนสังกัดทุก 6 เดือนนับจาก

วันทําสัญญา ตามแบบ ต-1ช/ด  
  4.2  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ   
 ผูรับทุนสามารถเลือกจัดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณได 2 แบบ โดยรายงานแบบใด   
แบบหนึ่งตามรายละเอียดในขอ 4.2.1 หรือ 4.2.2 จํานวน 6 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1 แผน 
ใบอนุญาตเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 1 ฉบับ และ แบบฟอรมเพ่ือประกอบการพิจารณาศักยภาพในการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย ม.อ. จํานวน 1 ฉบับ พรอมทั้ง upload ไฟลทั้ง “ราง” รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ และรายงานสมบรูณฉบับจริงเพียง 1 ไฟลในระบบ PRPM (ผูรับทุนสง “ราง” รายงานการ
วิจัย ไมตองเย็บเลม-เขาปก จํานวน 4 ชุด ใหผูใหทุนเพ่ือประเมินคุณภาพกอนจัดทํารายงานฉบับจริง) 
  
   4.2.1 ชุดโครงการ 

1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบท่ี 1  (PSU Grant Report_2013(1.1) 
และ (PSU Grant Report_2013(1.2) หรือ 

2) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบท่ี 2  (PSU Grant Report_2013(2.1) 
และ (PSU Grant Report_2013(2.2) 

 4.2.2 โครงการเดี่ยวหรือโครงการยอย 
1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบท่ี 1  (PSU Grant Report_2013(1.2) 

หรือ 
2) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแบบท่ี 2  (PSU Grant Report_2013(2.2) 

  4.3 ผลงานวิจัยลักษณะอ่ืน ๆ  จํานวน 7 ชุด ตามท่ี commit ไวในโครงการ  ภายใน 1 ปหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยตามสัญญารับทุน หรือ ภายใน 1 ปหลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติให
ขยายจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 



 
งบประมาณ/ป  
(สูงสุดไมเกิน) 

(1) 

งบตลอด
โครงการ  

(2) 

ผลงานที่สง 

งบประมาณไมเกิน  220,000 
บาท 

220,000 บาท 
 

1)  ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. 
 หรือ สกว.ยอมรับ หรือ วารสารวิชาการ ระดับ
 นานาชาติที่ไมไดอยูในฐาน ISI หรือ Scopus 
 อยางนอย 1 ชิ้น หรือ 
2)  เอกสารการย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร อยางนอย 1 ชิ้น  

งบประมาณไมเกิน  220,000 
บาท  
(ขอ 2 ป) 

440,000 บาท  
 

1)  ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. 
 หรือ สกว.ยอมรับ หรือวารสารวิชาการ ระดับ
 นานาชาติที่ไมไดอยู ในฐาน  ISI หรือ  Scopus  
 อยางนอย 2 ชิ้น หรือ 
2) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ
 ฐาน ISI หรือ Scopus อยางนอย 1 ชิ้น หรือ 
3)  เอกสารการยื่นจดอนุสิทธิบัตร อยางนอย 2 ชิ้น  
 หรือ 
4)  เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร อยางนอย 1 ชิ้น หรือ 
5)  ผลงานตีพิมพในขอ 1) จํานวน 1 ชิ้น และ 
 อนุสิทธิบัตร 1 ชิ้น 

งบประมาณไมเกิน  495,000 
บาท 

495,000 บาท 
 

1) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐาน ISI หรือ Scopus อยางนอย 1 ชิ้น หรือ 

2) เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร อยางนอย 1 ชิ้น   
งบประมาณไมเกิน  495,000 
บาท  
(ขอ 2 ป) 

990,000 บาท  
 

1) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐานขอมูล ISI หรือ Scopus  อยางนอย 2 ชิ้น หรือ 

2) เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร  อยางนอย 2 ชิ้น หรือ 
3) ผลงานตีพิมพในขอ 1) จํานวน 1 ชิ้น และในขอ 2) 

จํานวน 1 ชิ้น 
หมายเหตุ    1. งบประมาณท้ังชองที่ 1 และ 2 รวมคาบริหารจัดการงานวิจัย 10 % แลว 
  2. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ ใหสงในรูปแบบ reprint   
  3. กรณีเปนโครงการท่ีขอรับทุนงบประมาณไมเกิน 220,000 บาท เปนเรื่องท่ี 3 ตอง commit ผลงานตีพิมพใน
ระดับนานาชาติหรือเอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร (นับโครงการท่ีไดรับทุนงบประมาณแผนดินและเงินรายไดมหาวิทยาลัย โดยเริ่มนับ
หนึ่งตั้งแตโครงการที่เสนอขอทุนงบประมาณแผนดินประจําป 2558 นับโครงการท่ี 2 เมื่อนักวิจัยขอรับทุนจากเงินรายได
มหาวิทยาลัยประจําป 2557)   
  4.4 กรอกขอมูลในระบบ NRPM-Ongoing monitoring พรอมแนบไฟลที่เกี่ยวของ 
  ผูรับทุนจัดสงเอกสารไมครบตามขอ 4  จะไมมีสิทธิเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนจนกวาจะได
ดําเนินการไดครบถวน 
 


