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การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัย
และศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรกฎาคม 2558
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ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ 009/2558
เรื่อง การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มี
นโยบายสงเสริมใหมีการนําการจัดการความรูมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยใหมีคุณภาพ โดยในป
การศึกษา 2557 ดําเนินการจัดการความรูประเด็น การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะ
ทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งไดถอดแนวปฏิบัติฯ แลว ดังนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่
0420/2552 เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี ลงวันที่
24 มีนาคม 2552 จึงออกประกาศเรื่อง การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเผยแพรใหเปนประโยชนตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

24 กรกฎาคม 2558

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความนํา
ดวยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายสงเสริมงานวิจัยใหมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถพัฒนา และ
ยกระดับศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยในโอกาสที่เหมาะสม จากมติการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 เพื่อ
สงเสริมการดําเนินงาน ของนักวิจัย รวมกัน ที่มีความมุงมั่นและมีทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินการวิจัยดานใดดาน
หนึ่ง ใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยดําเนินการเปนคณะ เนนการสรางนักวิจัยรุนใหม รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาไปสูความเปนเลิศในอนาคต จึงกําหนดใหสนับสนุนทุนหนวย
วิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทาง และศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มีรายละเอียดดังนี้
หนวยวิจัย ( Research Unit) หมายถึง หนวย วิจัย ที่ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งตามเกณฑ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน
รวมกันของนักวิจัยตั้งแต 3 คน ขึ้นไป ที่มีความมุงมั่นและมีทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินการวิจัยดานใดดานหนึ่ง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยดําเนินการเปนคณะ เนนการสรางนักวิจัยรุนใหม รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาไปสูความเปนเลิศในอนาคต
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง
(Research Center) หมายถึง ศูนยวิจัยเฉพาะทางที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อสงเสริมกลุมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต 5 คนขึ้นไป ที่มีความมุงมั่น มีแผนการวิจัยที่ชัดเจน ในการวิจัย
ดานใดดานหนึ่ง มีการประสานงานวิจัยและมีนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑที่นําไปพัฒนาประเทศหรืองาน
ตีพิมพในวารสาร สรางนวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือนําผลงานไปใชประโยชน เนนการ
สรางนักวิจัยรุนใหม รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา
ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ( Center of Excellence) หมายถึง ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางที่ไดรับ
อนุมัติใหจัดตั้งขึ้นตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงเสริมกลุมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตั้งแต 5 คนขึ้นไปที่มีความมุงมั่น มี
แผนการวิจัยที่ชัดเจนที่จะมุงไปสูความเปนเลิศเฉพาะทาง เนนการสรางองคความรูที่เปนอัตลักษณเฉพาะและให
ความสําคัญกับการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพในระดับนานาชาติหรือนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อกําหนดนโยบายใน
การพัฒนาประเทศ การสรางนวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือนําผลงานไปใชประโยชนอื่น
และมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้อาจพัฒนาเปนสวนงานที่ยั่งยืนตอไป
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ขอมูลหนวยวิจัย/ศูนยวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป 2552 - ปจจุบัน
ชื่อหนวยวิจัย/ศูนยวิจัย
1. หนวยวิจัยพลังงานลม แสงอาทิตย
2. หนวยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร

ชื่อหัวหนา/สังกัด
ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.อุษา อนทอง
คณะวิทยาศาสตร
3. หนวยวิจัยอาหารทองถิ่นภาคใต ผศ.ดร.อมรรัตน ถนนแกว
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน
4. หนวยวิจัยเศรษฐกิจภาคใต
ผศ.ดร.ชูลีรัตน คงเรือง
ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
5. หนวยวิจัยการทองเที่ยวชุมชน
รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห
เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ
อ.วรุตม นาฑี
สิ่งแวดลอม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการ ผศ.ดร.แจมจันทร เพชรศิริ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
คณะวิทยาศาสตร
7. หนวยวิจัยวัฒนธรรมคนสยามใน นายคํานวณ นวลสนอง
มาเลเซีย
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
8. หนวยวิจัยพืชเขตรอนในภาคใต

9. หนวยวิจัยการเรียนรูเชิงบูรณา
การเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมอยาง
ยั่งยืน
10. หนวยวิจัยการศึกษาการยายถิ่น
ขามแดน
11. หนวยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทองถิ่น
12. หนวยวิจัยการจัดการทรัพยากร
จุลินทรีย
13. ศูนยวิจัยพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
14. หนวยวิจัยคณิตศาสตร
บูรณาการ

ผศ.ดร.สมัคร แกวสุกแสง
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน
อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษคณะ
ศึกษาศาสตร

วันที่จัดตั้ง
29 พ.ค.52
29 พ.ค.52
29 พ.ค.52

สถานะปจจุบัน
สิ้นสุดการดําเนินงานตาม
สัญญา 3 ป
สิ้นสุดการดําเนินงานตาม
สัญญา3 ป
สิ้นสุดการดําเนินงานตาม
สัญญา 3 ป

29 พ.ค.52

หัวหนาหนวยขอยกเลิกการ
ดําเนินงานในปที่ 2

16 ก.ย.52

กองทุนฯ ยุติการสนับสนุนทุน
เนื่องจากผลการดําเนินงานไมได
ตามเปาฯ เมื่อรอบ 2 ป 6 เดือน
สิ้นสุดการดําเนินงานตาม
สัญญา 3 ป
กองทุนฯ ยุติการสนับสนุนทุน
เนื่องจากผลการดําเนินงานไดได
ตามเปาฯ เมื่อ 1 ป 6 เดือน
เมื่อครบ 3 ป ผลการดําเนินงาน
ไมไดตามเปาฯ แตอนุฯ ให
ขยายเวลาสงผลงานถึง ธ.ค.57
ครบสัญญา 3 ป เมื่อ ธ.ค.57
แตยังไมสงรายงานฯ

15 ก.พ. 53
28 ก.ย. 53

22 ธ.ค. 53

15 ธ.ค. 54

ผศ.ดร.นิสากร กลาณรงค
15 ธ.ค. 54
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อ.ดร.อัจฉรัตน สุวรรณภักดีคณะ
15 ธ.ค. 54
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ครบสัญญา 3 ป เมื่อ ธ.ค.57
แตยังไมสงรายงานฯ
ครบสัญญา 3 ป เมื่อ ธ.ค.57
แตยังไมไดประเมินรายงานฯ

อ.ดร.สมพงค โอทอง
คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.วิจิตรา ครุวรรณพัฒน
คณะวิทยาศาสตร

1 ส.ค.55

ดําเนินงานได 2 ป

15 ธ.ค.55

ดําเนินงานได 2 ป

3 มี.ค.57

ดําเนินงานได 6 เดือน
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ชื่อหนวยวิจัย/ศูนยวิจัย
16.หนวยวิจัยเคมีสําหรับการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
วัสดุเศษเหลือ
17.หนวยวิจัยประชาธิปไตยชุมชน
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อหัวหนา/สังกัด
ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ
คณะวิทยาศาสตร

วันที่จัดตั้ง
3 มี.ค.57

สถานะปจจุบัน
ดําเนินงานได 6 เดือน

ผศ.ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3 มี.ค.57

ดําเนินงานได 6 เดือน

ขอเสนอแนะที่สะทอนจากหนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทาง
ที่สิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณ และกําลังดําเนินการในปจจุบัน
1. ตองการใหหนวยวิจัยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการวิจัยของคณะที่มีนักวิจัยสังกัด
2. ตองการใหมหาวิทยาลัยมีแนวทางการวิจัยที่ชัดเจน
3. อยากใหมีกระบวนการ / ยุทธศาสตรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวยวิจัย / การบริหารงาน
หนวยวิจัย
4. อยากใหมหาวิทยาลัยมีโครงสรางพื้นฐานของสถานที่ทํางานของหนวยวิจัย มีสถานที่ตั้งหนวยวิจัยที่อยู
ในบริเวณอาคารเดียวกัน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางหนวยวิจัยไดมากขึ้น
5. กฎระเบียบและการประเมินงานของมหาวิทยาลัยไมสอดคลองตอการดําเนินการวิจัย
6. ชวยแสวงหาแหลงทุนที่สอดคลองกับศักยภาพหนวยวิจัย
7. สรางเครือขายการทํางานของหนวยวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
8. อยากใหหนวยวิจัยไดมีโอกาสไดทํางานรวมกัน
9. อยากใหมีการสรางกลุมหรือ cluster วิจัยเกิดขึ้น
10. ควรจัดใหมีการนําเสนอโครงการ 2 รอบ (6 เดือน 1 ครั้ง และรอบ 1 ป พรอมกับงานทักษิณวิชาการ)
11. หากหนวยวิจัยดําเนินงานครบ 3 ป แตไมสามารถจัดตั้งเปนศูนยวิจัยเฉพาะทางได อยากให
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนทุนตอ หรืออยางอื่นที่เหมาะสม

สรุปประเด็นขอเสนอแนะ/ปญหาอุปสรรค ที่หัวหนาหนวยวิจัยนําเสนอ
และการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน
ขอมูลที่สะทอนจากหัวหนาหนวยวิจัย
1. อยากใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับเกณฑ/ตัวชี้วัด (KPI) ใหม โดยควรแยกระหวางดานวิทยาศาสตร
และดานสังคมศาสตร เนื่องจากงานวิจัยดานสังคมศาสตรมีโอกาสในการตีพิมพนอย และใหนํา
งานวิจัยรับใชสังคมมานับทดแทนกันได
2. เมื่อหนวยวิจัยดําเนินงานครบ 3 ปแลว แตไมสามารถจัดตั้งเปนศูนยวิจัยได อยากใหทางมหาวิทยาลัย
ใหงบประมาณสนับสนุนตอ เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยตอไปได
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3. เนื่องจากนโยบายมหาวิทยาลัย หากครบ 3 ปแลว จะไมสนับสนุนงบประมาณตอ แตทางหนวยวิจัย
สามารถหางบประมาณมาเลี้ยงตัวเอง และดําเนินการไดตามปกติ หรืออาจมีแนวทางใหทางคณะชวย
ในการสนับสนุนตอไป
4. เสนอแนวทางการสนับสนุนสําหรับหนวยวิจัยที่ดําเนินงานครบ 3 ปแลว ดังนี้
- หากหนวยวิจัยสามารถรักษา KPI ตามเกณฑที่กําหนดไว โดย 3 ปแลว หนวยวิจัยสามารถเปนที่
รูจัก และเปนที่ยอมรับกับหนวยงานภายนอก และสามารถไปหางบประมาณมาเลี้ยงหนวยวิจัยได
ระดับหนึ่ง จึงขอเสนอวา ควรรวมกันสนับสนุนงบประมาณเปน 3 สวนคือ สถาบันวิจัยฯ : คณะ :
หนวยวิจัยเอง โดยถาคิดวาใน 1 ป ตองใชงบประมาณในการดําเนินงานจํานวน 200,000 บาท ก็
ควรจะสนับสนุนหนวยงานละ 70,000 บาท
5. อยากใหมหาวิทยาลัยชวยหาสิทธิพิเศษใหกับนักวิจัยรุนใหม ใหสนใจที่จะเขารวมเปนสมาชิกหนวย
วิจัยโดยที่หัวหนาหนวยวิจัยไมตองไปแสวงหาเอง (ใหนักวิจัยใหมเขาหาหนวยวิจัยเอง)
6. อยากใหมหาวิทยาลัยชวยปรับประกาศฯ การเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยที่ระบุวา นักวิจัย 1 คน
สามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยไดเพียง 1 โครงการ เนื่องจากไมแนวาถายื่นไปจะไดหรือเปลา ซึ่งถา
ไมไดก็จะเสียโอกาส (เนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่น สามารถยื่นไดมากกวา 1 โครงการ แตถาพิจารณาผล
วาไดแลว คอยมาตัดสินใจอีกที วาจะเลือกโครงการไหน)
7. การพิจารณาเรื่องงบประมาณของอนุกรรมการ ไมควรจะตัดงบประมาณตั้งแตตน ควรปลอยให
กรรมการขางนอกเปนคนตัดเอง เพราะทําใหนักวิจัยเสียโอกาสตั้งแตตน และถางานวิจัยดานสังคม
งบประมาณสวนใหญ อยูที่คาใชจายในการลงพื้นที่เก็บขอมู ล หากใหปรับลดสวนนี้แลว จะทํางานวิจัย
ไมไดเลย
ขอมูลที่วิทยากรใหขอเสนอแนะแกหัวหนาหนวยวิจัย
1. อยากใหหัวหนาหนวยวิจัยมองวาตอนนี้รัฐบาล/กระทรวงตองการสนับสนุนเรื่องอะไร เราก็ควรมุงเนน
ที่จะทํางานวิจัยในดานนั้น ทําใหมีโอกาสไดงบประมาณสูงขึ้น
2. ตองรูจักจางคนอื่นมาทํางาน ในสิ่งที่ตัวเองทําไมได
3. ตองรูจักเอาวัสดุเหลือใช มาสรางใหเกิดมูลคา
4. เนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เนนเรื่องการศึกษา ควรสรางหลักสูตรที่เนนทางการศึกษา เชน การ
ผลิตครูปอเนอะ และทําใหเปนโครงการระยะยาว ซึ่งจะมีงบประมาณสนับสนุนมาก
5. เนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณตั้งอยูในเมืองหนาดาน ควรเอาจุดนี้มาเปนจุดในการสรางโอกาสทางการ
วิจัยเกี่ยวกับ AEC
6. ควรศึกษาปญหา เรื่องการแบงแยกดินแดน เพื่อสรางโอกาสในการหางบประมาณ
7. ในการทํางานวิจัย ควรมองใหสุดทางที่การจดสิทธิบัตร
8. ควรจะหากลยุทธ ใหนักวิจัยทุกคนในหนวยวิจัยมีสวนรวมในการทํางานวิจัยรวมกันอยางบูรณาการ
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สรุปแนวปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชวงแรก สนับสนุนการรวมกลุมเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย
ประชุมหารือนักวิจัยและผลักดันใหเกิดการรวมเพื่อพัฒนาชุด
โครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยในประเด็นตางๆ เพื่อเสนอ
ขอรับทุนวิจัยแผนดินประจําปงบประมาณ 2560
วิพากษชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยฯ
(รับฟงขอเสนอแนะและปรับแก)

พิจารณาขอเสนอชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
โดยผูทรงคุณวุฒิจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
พิจารณาขอเสนอชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
โดยผูทรงคุณวุฒิจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

เสนอขอเสนอชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอรับการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก
งบแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2560
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการริเริ่มการดําเนินงานชุดโครงการวิจัย
(โดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสการพัฒนางานวิจัยจนเกิดความเขมแข็งและ
สามารถกาวสูการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางในอนาคต)
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ชวงสอง สนับสนุนการรวมกลุมเพื่อยกรางศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยหารือนโยบายการพัฒนาสูศูนยวิจัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
Top down

Top down

นักวิจัยเชี่ยวชาญที่รวมกลุม
พัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย

นักวิจัยเชี่ยวชาญตามกลุม
สาขาวิชาในคณะ/หนวยงาน

Bottom up
หนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทาง
- หนวย ศูนยฯ ที่สิ้นสุดการสนับสนุน
งบประมาณ
- หนวย ศูนยฯ ที่ยังดําเนินการในปจจุบัน

เกิดศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางตามจุดเนนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1. ดานการผลิตครู
2. ดานอุตสาหกรรมการเกษตร
3. ดานภาษาและวัฒนธรรม
4. ดานพลังงานทางเลือก
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ชวงสาม สนับสนุนการดําเนินงานศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยกรางกรอบแนวคิดการจัดตั้ง
ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดตั้งคณะกรรมการของแตละ
ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะกรรมการอํานวยการ
(มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมดวย
เพื่อใหคําปรึกษา)

คณะกรรมการดําเนินงาน
(เพื่อรวมผลักดันใหเกิดการ
จัดตั้งฯ)

คณะทํางานของแตละศูนย
(ดําเนินกิจกรรมภายใน)

แตละศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ดําเนินการเพื่อจัดการศึกษาใหมี
ความโดดเดนในองคประกอบ 7 ดาน
(1) ผลิตบัณฑิต
(2) สังคมระดับประเทศและนานาชาติเชื่อมั่น
(3) เปนแหลงพัฒนากําลังคน
(4) เปนแหลงอางอิงและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเฉพาะดาน
(5) เปนแหลงสรางสรรคผลงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรมเฉพาะดาน
(6) เปนแหลงรวมผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(7) มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองทางการเงินได
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ภาคผนวก
1. ผลจากการหารือเพื่อสะทอนปญหาการดําเนินงาน ความตองการของ
หนวยวิจัย เพื่อกําหนดแนวทางการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ทุนสนับสนุนหนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทางและศูนยความเปนเลิศ
เฉพาะทาง
3. ประมวลภาพกิจกรรม
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ผลการหารือเพื่อ

สะทอนปญหาการดําเนินงาน ความตองการของหนวยวิจัย
เพื่อกําหนดแนวทางการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
รวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ หองประชุม SC216 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตสงขลา
และหองประชุมทางไกลทานตะวัน SC1218 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพัทลุง
ใหหัวหนาหนวยวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญาแลว และหัวหนาหนวยวิจัย/ศูนยวิจัยที่
อยูระหวางดําเนินงานในสัญญา รวมหารือสะทอนปญหา-อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑการสนับสนุนหนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทางและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หัวหนาหนวยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ผศ.ดร.แจมจันทร เพชรศิริ)
ปจจุบันหนวยวิจัยยังดําเนินงานอยู แตไมไดรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนวิจัยฯ แลว ทําใหมีปญหา
ในการดําเนินงานไมคอยราบรื่นเทาที่ควร จึงอยากทราบแนวทางการสนับสนุนของกองทุน ฯ วามีนโยบายสนับสนุน
ทุนแกหนวยวิจัยที่ยังดําเนินงานอยูแตยังไมพรอมที่จะจัดตั้งเปนศูนยวิจัยเฉพาะทาง บางหรือไม
2. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหนวยวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา ใหสามารถหา
รายได จากงบประมาณภายนอกในการเลี้ยงตนเองได ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไมมีนโยบายในการสนับสนุนทุนแกหนวย
วิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญาแลว
3. หนวยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา (ผศ.ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน)
ที่ผานมาการพิจารณาผลการดําเนินงานหนวยวิจัยจะพิจารณาจากคาตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI)
ซึ่งหากหนวยวิจัยใดตั้งไวสูง ก็ยากที่จะดําเนินงานไดตามเปาหมาย และคิดวาควรจะมีการพิจารณาปจจัยอื่น
นอกเหนือจากคา KPI ดวย และหากครบ 3 ป ทางหนวยวิจัยไมไดรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนวิจัย ทางคณะมี
ความยินดีที่จะสนับสนุนทุนเพื่อใหหนวยวิจัยสามารถขับเคลื่อนงานได เชน หนวยวิจัยอาจจะไดรับการสนับสนุน
ทุนปละ 100,000 บาท โดยกองทุนฯ กับคณะจะสนับสนุนฝายละ 50 : 50 และทั้งนี้ หนวยวิจัยยังไมถูกยึดโยงเขา
กับคณะเทาที่ควร ควรปรับใหสอดรับกับยุทธศาสตรของคณะ มหาวิทยาลัยและของประเทศดวย
4. หนวยวิจัยการศึกษาการยายถิ่นขามแดน (ผศ.ดร.นิสากร กลาณรงค)
- เสนอการปรับตั้งเกณฑดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรไมควรเหมือนกันและไมควรเทากัน เชน
KPI ที่ระบุวาตองมีนิสิตระดับปริญญาเอก ซึ่งหนวยวิจัยทางดานสังคมศาสตรนโยบายของมหาวิทยาลัยจะไมสอด
รับกับ KPI ตัวดังกลาวฯ และการสนับสนุนงบประมาณปละ 2 ครั้ง เบิกเงิน 50 : 50 บางครั้งการทํางานในครึ่งป
แรกทํางานแลวแตผลงานยังไมออก แตตองสงรายงานไปประเมิน ซึ่งก็จะประเมินไมผาน ก็ไมสามารถเบิกเงินงวดที่
2 ได ก็จะมีปญหาในการดําเนินงานตอไป จึงขอเสนอใหตั้งเกณฑตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใหม ใหเฉพาะลง ไมให
เหมือนกันทุกหนวย
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- ในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยของคณะกรรมการ ควรพิจารณาบนพื้นฐานของการทํางาน
จริง บางครั้งตัดงบประมาณออกมากเกินไป จนนักวิจัยไมสามารถทํางานวิจัยได จําเปนตองยกเลิกโครงการนั้นไป
เปนตน
5. หนวยวิจัยเคมีสําหรับการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเศษเหลือ (ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ)
เสนอใหกองทุนวิจัยฯ พิจารณาผลงานจากอาจารยที่มีความสามารถในการวิจัยรวมกับชุมชนหรือ
อุตสาหกรรม นําไปสูการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ
6. หนวยวิจัยการจัดการความรูและเทคโนโลยีเชิงความหมาย (อ.ดร.นพมาศ ปกเข็ม)
ผลที่ไดจากการวิจัย ตอนเริ่มจัดตั้งมีผลงานวิจัยที่กระจัดกระจาย เมื่อมีการจัดตั้งหนวย ไดมีการ
พิจารณายุทธศาสตรของชาติ ของมหาวิทยาลัย ได ธีมการวิจัยในจังหวัดพัทลุง จึงขอเสนอวาการตั้งเกณฑในการ
พิจารณา ควรกําหนดไวดวยวาผลงานวิจัยที่สามารถนับได ตองเกิดจากการรวมตัวของนักวิจัย และตองตรงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรจังหวัด หรือยุทธศาสตรของประเทศ เปนตน
7. หนวยวิจัยการเรียนรูเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมอยางยั่งยืน (อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
เสนอใหมีการปรับเกณฑการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัยใหม ดังนี้
- การนับผลการดําเนินงานในรอบป ถาในปที่ 1 มีผลการดําเนินงานบางตัวชี้วัดเกินเกณฑที่ตั้งไว
แตในปที่ 2 มีผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดเดียวกันไมถึงเกณฑที่ตั้งไว จึง อยากใหมีการนับแบบถัวเฉลี่ยระหวางปกัน
ได
- การผูกโยงการประเมินผลงานของนักวิจัยรวมกับคณะ เพื่อใหนักวิจัยมีกําลังใจในการทํางานใน
หนวยวิจัยมากขึ้น
- เสนอแนะแนวทางการกาวเขาสูศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
* ควรมีการวางเฟสของการจัดตั้งศูนยวิจัย ซึ่งระยะเตรียมการควรสนับสนุนงบประมาณ
* ควรมีกิจกรรมพัฒนานักวิจัยหนาใหม ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยวิจัย
* ควรมีการสนับสนุนการตีพิมพระดับนานาชาติ
* ควรวิเคราะหศักยภาพของแตละหนว ยวิจัยในการผลักดันจัดตั้งเปนศูนยวิจัย
8. หนวยวิจัยพืชเขตรอนในภาคใต (ผศ.ดร.สมัคร แกวสุกแสง) ปญหาที่พบเจอในการดําเนินงาน มีดังนี้
- คณะตนสังกัดหนวยวิจัยไมมีความพรอมทางดานเครื่องมือ
-ตัวชี้วัดเรื่องจํานวนการผลิตบัณฑิตศึกษา ไมสอดรับกับโครงการการผลิตบัณฑิตของคณะ ทําให
ไมสามารถดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ได
- อยากใหมีการนับผลการดําเนินงานแบบถัวเฉลี่ยระหวางจํานวนทุนวิจัยภายใน กับทุนวิจัย
ภายนอกไดดวย
- อยากใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนหนวยวิจัยเพิ่มเติมเมื่อหนวยวิจัยมีผลการดําเนินงานครบ 3 ป
9. หนวยวิจัยคณิตศาสตรบูรณาการ (ผศ.ดร.วิจิตรา คุรุวรรณพัฒน)
ควรระบุในประกาศฯ หลักเกณฑใหชัดวามีการประเมินรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน
และรอบ 1 ปกอนมีการเบิกเงินงวดถัดไปให
10. ศูนยวิจัยพลังงานและสิ่งแวดลอม (ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์)

13
อยากใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนหนวยวิจัยที่ครบการดําเนินงานไปแลวแตยังมีศักยภาพอยู โดย
สนับสนุนงบประมาณในสัดสวน 2 ใน 3 ของเงิน 200,000 บาท เปนตน
11. หนวยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร (ผศ.ดร.อุษา อนทอง)
ตอนนี้หนวยวิจัยดําเนินงานครบ 3 ปแลว แตการทํางานจริงยังดําเนินงานอยู ซึ่งมีขอเสนอแนะจาก
การดําเนินงาน ดังนี้
- อยากใหมีการนับผลการดําเนินงานแบบถัวเฉลี่ยระหวางจํานวนทุนวิจัยภายนอก กับทุนวิจัย
ภายในไดดวย
- อยากใหสถาบันวิจัย หรือใหมีหนวยงานที่สามารถดึงนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเดียวกัน
มารวมกลุมกันจัดตั้งเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
- อยากใหมีการเชื่อมโยงการดําเนินงานของหนวยวิจัยเขาดวยกัน เชน หนวยวิจัยหนึ่งทํางานวิจัย
เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย อีกหนวยวิจัยหนึ่งทํางานเกี่ยวกับปลาดุกรา หากมีหนวยงานภายนอกติดตอเขามา ก็
ควรมีหนวยงานที่สามารถใหคําปรึกษาวาควรไปติดตอ 2 หนวยวิจัยนี้ใหทํางานรวมกัน ทําใหเกิดการบูรณาการ
มากขึ้น
- เกณฑการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัย ไมควรจะเหมือนกันทุกหนวย ควร
ประเมินตามความถนัดของหนวยวิจัยนั้นๆ
12. หนวยวิจัยอาหารทองถิ่นภาคใต (ผศ.ดร.อมรรัตน ถนนแกว)
- ตอนนี้หนวยวิจัยดําเนินงานครบ 3 ปแลว และอยากจัดตั้งเปนศูนยวิจัยเฉพาะทาง แตพิจารณา
คา KPI ที่กําหนดไว คิดวาสูงเกินไป คงไมสามารถดําเนินงานตามตัวชี้วัดได นอกจากนี้คิดวาเกณฑการประเมิน
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยวิจัยที่ผานมามีความเขมงวดเกินไป ทําใหไมมีกําลังใจในการดําเนินงานตอไป
- เกณฑการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัย ไมควรจะเหมือนกันทุกหนวย ควร
ประเมินตามความถนัดของหนวยวิจัยนั้นๆ เชน หนวยวิจัยมีความถนัดเรื่องงานวิจัยชุมชน ซึ่งงานวิจัยดังกลาวจะ
ตีพิมพคอนขางยากมาก ทําใหมีอุปสรรคในการทํางาน
13. หนวยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพฯ (อ.ดร.อัจฉรัตน สุวรรณภักดี)
- ไมสามารถดําเนินงานไดตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ตั้งไว เชน ผลงานตีพิมพในปที่ 1 ทําไดเกิน
เปาหมาย แตปที่ 2 ไมสามารถตีพิมพไดเลย เวลาประเมินทําใหไมผาน ไมสามารถเบิกเงินได จึงเสนอใหมีการถัว
เฉลี่ยผลการดําเนินงานกันได
- ระยะเวลาการจัดตั้งหนวยวิจัยควรเพิ่มระยะเวลาใหนานกวาเดิม (ประมาณ 5 ป) เนื่องจาก
การดําเนินงานวิจัยบางเรื่องทํางานในปที่ 2-3 และผลลัพธที่ไดจะเกิดในปที่ 4-5 ซึ่งจะเกินระยะเวลาการ
ดําเนินงานของหนวยวิจัยไปแลว เหมือนกับทํางานสูญเปลา
- หนวยวิจัยสวนใหญทํางานเกี่ยวกับชุมชน จะมีปญหาเรื่องการตีพิมพ ซึ่งจะเขียนยากมาก ควรจะ
มีการประเมินเกี่ยวกับงานวิจัยชุมชนดวย
- ไมอยากใหหนวยวิจัยผูกติดกับคณะ เพราะตองเสนอใหคณบดีเซ็นในเลมรายงานผลการ
ดําเนินงานหนวยวิจัยดวย ทําใหเสียเวลาในการดําเนินงานหลายขั้นตอน
14. หนวยวิจัยการจัดการทรัพยากรจุลินทรีย (ผศ.ดร.สมพงศ โอทอง)
หากมหาวิทยาลัยจะผลักดันใหมีศูนยความเปนเลิศ ควรมีทุนสนับสนุนการศึกษาใหแกนิสิต เพื่อจะ
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ไดเปนแรงงานใหกับอาจารยในการขับเคลื่อนงานวิจัย
15. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา)
- ควรมีชองทางการสนับสนุนนิสิตเพิ่ม เชนการใหทุนวิจัยรวมบัณฑิตศึกษา ที่ทางสถาบันวิจัย
ดําเนินงานอยูในปจจุบัน
- การเปดชองทางหรือปรับตัวชี้วัดบางตัวที่เหมาะสม ควรวากันไปตามลักษณะงาน เชน ควรมี
KPI การทํางานรับใชสังคมดวย เปนตน
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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ทุนสนับสนุนหนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทาง และศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
********************************

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายสงเสริมงานวิจัยใหมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถพัฒนา และยกระดับ
ศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยในโอกาสที่เหมาะสม และเปนการสงเสริม
การดําเนินงานของนักวิจัย รวมกัน ที่มีความมุงมั่นและมีทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินการวิจัยดานใดดานหนึ่ง ให
บรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยดําเนินการเปนคณะ เนนการสรางนักวิจัยรุนใหม รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาไปสูความเปนเลิศในอนาคต
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมี ประสิทธิภาพ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
31(9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และขอ 8(5) แหงประกาศคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสิน วาดวย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่
29 กุมภาพันธ 2555
จึงกําหนดใหทุนสนับสนุนหนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทาง และศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มีรายละเอียดดังนี้
ขอ 1 ในประกาศฯ ฉบับนี้
หนวยวิจัย (
Research Unit) หมายถึง หนวย วิจัย ที่ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งตามเกณฑ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน
รวมกันของนักวิจัยตั้งแต 3 คน ขึ้นไป ที่มีความมุงมั่นและมีทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินการวิจัยดานใดดานหนึ่ง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยดําเนินการเปนคณะ เนนการสรางนักวิจัยรุนใหม รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาไปสูความเปนเลิศในอนาคต
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง
(Research Center) หมายถึง ศูนยวิจัยเฉพาะทางที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อสงเสริมกลุมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต 5 คนขึ้นไป และสังกัดสวนงานอยางนอย 2 สวนงานขึ้นไป ที่มี
ความมุงมั่น มีแผนการวิจัยที่ชัดเจน ในการวิจัยดานใดดานหนึ่ง มีการประสานงานวิจัยและมีนักวิจัยเพื่อผลิตผล
งานหรือผลิตภัณฑที่นําไปพัฒนาประเทศหรืองานตีพิมพในวารสาร สรางนวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรือนําผลงานไปใชประโยชน เนนการสรางนักวิจัยรุนใหม รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา
ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ( Center of Excellence) หมายถึง ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางที่ไดรับ
อนุมัติใหจัดตั้งขึ้นตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงเสริมกลุมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติ ตั้งแต 5
คนขึ้นไป และสังกัดสวนงานอยางนอย 2 สวนงานขึ้นไป ที่มีความมุงมั่น มีแผนการวิจัยที่ชัดเจนที่จะมุงไปสูความ
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เปนเลิศเฉพาะทาง เนนการสรางองคความรูที่เปนอัตลักษณเฉพาะและใหความสําคัญกับการผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
การตีพิมพในระดับนานาชาติหรือนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ การสราง
นวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือนําผลงานไปใชประโยชนอื่นและมีความเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้อาจพัฒนาเปนสวนงานที่ยั่งยืนตอไป
ขอ 2 การสนับสนุน
2.1
คุณสมบัติของผูขอรับทุน
2.1.1 เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
2.1.2 ไมเปนผูติดคางการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณสําหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลา
ดําเนินการวิจัยแลว
2.1.3 ขณะขอรับทุนผูเสนอโครงการจะตองไมอยูในระหวางลาศึกษาตอ
2.
2 วงเงินและระยะเวลาในการสนับสนุน
2.2.1 หนวยวิจัย ไมเกินหนวยละ 200,000 บาท/ป ระยะเวลาไมเกิน 3 ป
2.2.2 ศูนยวิจัยเฉพาะทาง ไมเกินหนวยละ 500,000 บาท/ป ระยะเวลาไมเกิน 5 ป
2.2.3 ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ไมเกินหนวยละ 1,000,000 บาท/ป ระยะเวลาไมเกิน 3 ป
2.3 แหลงงบประมาณ
2.3.1 งบประมาณที่จัดสรรจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
2.4 รายการที่สนับสนุนและอัตราการสนับสนุน
2.4.1 หมวดคาตอบแทน
2.4.1.1 คาตอบแทนนักวิจัย ไมเกินรอยละ10 ของงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน (เบิกจาย
ในลักษณะคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
2.4.1.2 คาจางผูชวยวิจัยและเจาหนาที่ธุรการหรือการเงิน วุฒิปริญญาตรี (โดยใชแนวปฏิบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
2.4.1.3 คาจางผูชวยวิจัย กรณีเปนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณระดับปริญญาโท/เอก
- กรณียังไมผานการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ อัตรา 4,000-6,000 บาท/เดือน
- กรณีสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ อัตรา 7,000-9,000 บาท/เดือน
ทั้งนี้อัตราการจายคาจางใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาหนวยวิจัย/ศูนยวิจัยเฉพาะทาง/ศูนย
ความเปนเลิศเฉพาะทาง
2.4.2 คาใชสอย เชน คาจางเหมาบริการ คาซอมแซมบํารุงรักษา คาครุภัณฑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก
เปนตน
2.4.3 คาใชจายเกี่ยวกับการไปนําเสนอผลงานหรือไปประชุมวิชาการในประเทศและตางประเทศ ไม
เกินรอยละ 30 ตอป
/ 2.4.3 คาใชจาย...
2.4.4 คาวัสดุ เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุวิทยาศาสตร
สารเคมี เปนตน
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2.4.5 คาสาธารณูปโภค เชน คาไปรษณีย คาโทรศัพท เปนตน
2.4.6 คาใชจายอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
โดยการอนุมัติใชงบประมาณ อธิการบดีอาจมอบอํานาจ ใหหัวหนาสวนงาน หรือ หัวหนาหนวยงานที่
หัวหนาหนวยวิจัย หัวหนาศูนยวิจัยเฉพาะทางหรือหัวหนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางสังกัด
ทั้งนี้ในกรณี
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง และศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง อาจจะตั้งงบจัดซื้อครุภัณฑไดแตไมเกินรอยละ 10 ของงบ
วิจัยทั้งหมดและจัดซื้อ/จาง ตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย
ขอ 3 ตัวชี้วัดสัมฤทธิผลของโครงการ
3.1 จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการสนับสนุน
3.2 จํานวนผลงานตีพิมพใน
วาระสารระดับชาติ (อยูในฐานขอมูล สกว.) หรือฐานขอมูล TCI และ/หรือ มี
จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลสากลที่เปนที่ยอมรับ) ดังนี้
ประเภท
หนวยวิจัย
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง
ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง

ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ
(อยูในฐานขอมูล สกว.)
ไมนอยกวา 2 เรื่อง/ป
ไมนอยกวา 3 เรื่อง/ป
ไมนอยกวา 6 เรื่อง/ป

ผลงานตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ
ไมนอยกวา 1 เรื่อง/ป
ไมนอยกวา 2 เรื่อง/ป
ไมนอยกวา 4 เรื่อง/ป

หมายเหตุ : ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ สามารถนําไปใชทดแทนผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติได

3.3 จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจากภายนอก
3.4 จํานวนนักวิจัยใหมที่เขารวมโครงการ
3.
5 มีฐานขอมูล / Web site ของหนวยวิจัย / ศูนยวิจัยเฉพาะทาง / ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
3.
6 จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน
3.6.1 จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม
3.6.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3.6.3 งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
3.6.4 การนําไปใชประโยชนอยางอื่น
3.
7 การจัดงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับชาติ/นานาชาติ (สําหรับศูนยวิจัยเฉพาะทางและศูนย
ความเปนเลิศเฉพาะทาง)
3.
8 การสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก (MOU) (สําหรับศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง)
3.
9 อื่นๆ
ขอ 4 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
/ ขวอยงาน
4 การเสนอ...
4.1 จัดทํารายละเอียดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผานการสนับสนุนจากคณะ/หน
สงถึง
สถาบันวิจัยและพัฒนาจํานวน 8 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1 แผน
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4.2 กําหนดการรับขอเสนอโครงการ

ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ 5 การพิจารณาสนับสนุน
พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ 6 การรับทุนและเบิกจายเงินสนับสนุนดําเนินการ
การรับทุนและ การเบิกจายเงินสนับสนุนดําเนินการ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแบงจายเปน 2 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 จายรอยละ 50 ของงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนรายปเมื่อโครงการฯ ผานการอนุมัติและ
ลงนามในสัญญาแลว
- งวดที่ 2 จายรอยละ 50
ของงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงาน 6 เดือน และรายงานผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการจายคาจางบุคลากรในชวงเวลาที่อยูระหวางการพิจารณา/ประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อใหการสนับสนุนในปตอไป มหาวิทยาลัยขอใหหัวหนาหนวยวิจัย/ศูนยวิจัยเฉพาะทาง/ศูนยความ
เปนเลิศเฉพาะทาง จัดสงรายงานผลการดําเนินในรอบ 1 ป
ภายใน 11 เดือน ของการดําเนินงาน
โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเฉพาะหมวดเงินเดือนและคาจางลวงหนา 3 เดือน หากไมจัดสงรายงานผล
การดําเนินงานภายในระยะเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะสนับสนุนใหการสนับสนุนเงินเดือนและ
คาจางลวงหนา 3 เดือน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณตอไป
ขอ 7 การรายงานผลการดําเนินการ
การรายงานผลการดําเนินการใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
7.1 จัดสงรายงานและ/หรือนําเสนอผลงานความกาวหนา และผลลัพธที่ไดพรอมรายงานคาใชจาย รอบ 6
เดือน และสําเนาบัญชีสมุดเงินฝาก หลังจากลงนามในสัญญา
7.2
จัดสงรายงานและนําเสนอผลการดําเนินงานประจําปพรอมแนบหลักฐานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑ
ที่เกิดจากการวิจัย หรือผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตอสวนงานที่สังกัดและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
7.3 กรณีสิ้นสุดรอบระยะเวลาตามเงื่อนไขการสนับสนุนทุน ตองสรุปและจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดและรายงานคาใชจายตอสวนงานที่สังกัดและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอ 8 การติดตามและประเมินผล
8.1 ติดตามผลความกาวหนาของการดําเนินการรอบ 6 เดือน และเมื่อครบรอบ 1 ป โดยอนุ
กรรมการฯ
/ ขอ 8 การติดตาม....
8.2 ประเมินผลการดําเนินงานประจําปเพื่อสนับสนุนทุนในปตอไป โดยอนุกรรมการฯ
8.3 ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปที่ 3 สําหรับหนวยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
กรณีศูนยวิจัยเฉพาะทางจะมีการประเมินเมื่อสิ้นปที่ 5 โดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ขอ 9 การยุติการสนับสนุน
9.1 มหาวิทยาลัยจะยุติการสนับสนุนในกรณีดังตอไปนี้
9.1.1 เปลี่ยนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยไมแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ และไมมีเหตุผลอันสมควร
9.1.2 ไมสงรายงานความกาวหนารอบ ๖ เดือน และรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑ ป ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากครบกําหนด โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
9.1.3 มีการดําเนินงานแตกตางจากแผนที่ไดเสนอไว ในลักษณะที่ไมบรรลุเปาหมาย โดยไมไดรับ
การอนุมัติ
9.1.4 ผลการดําเนินงานรอบ 1 ป ไมไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
9.2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะยุติการสนับสนุน ผูรับทุนจะตองปฏิบัติดังนี้
9.2.1 สรุปความกาวหนาของการดําเนินงานที่ผานมา และเสนอใหมหาวิทยาลัยทราบภายใน
1 เดือน
9.2.2 สงคืนงบประมาณที่เหลือและรายงานการใชจายเงินใหมหาวิทยาลัยทราบภายใน 1 เดือน
ขอ 10 การประกาศเกียรติคุณ
การนําผลงานวิจัยบางสวนหรือทั้งหมดไปเสนอหรือตีพิมพเผยแพรใหระบุวาเปนผลงานที่ไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยวิจัย /ศูนยวิจัยเฉพาะทาง/ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง...........................................มหา
วิทยาลัยทักษิณ
ขอ 11 มหาวิทยาลัยทักษิณ ทรงไวซึ่งสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา และประโยชนอื่นใดที่เกิดจากการใชเงินทุนตาม
ประกาศฯ นี้
ขอ 12 ประกาศอื่นใดซึ่งขัดแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 13 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและถือเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประมวลภาพการประชุมการหารือ

การรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัย ศูนยวิจัยฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2557

กิจกรรมสะทอนปญหาการดําเนินงาน ความตองการของหนวยวิจัยฯ วันที่ 5 มีนาคม 2558
ณ หองประชุม SC216 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตสงขลา

21

กิจกรรมสะทอนปญหาการดําเนินงาน ความตองการของหนวยวิจัยฯ วันที่ 5 มีนาคม 2558
ณ หองประชุมทางไกลทานตะวัน SC1218 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพัทลุง
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