รายงานผลการปฏิบัติงานดานการจัดการความรู
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดําเนินการโดย...สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจําปการศึกษา 2557

โดย..สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรกฎาคม 2558

2

สารบัญ
เรื่อง

หนา

ขอบเขตการจัดการความรู (KM)
4
เปาหมายการจัดการความรู (KM)
4
ปจจัยแหงความสําเร็จ
4
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2557
5
กิจกรรมการจัดการความรู
11
สรุปผลการดําเนินงาน
20
ขอเสนอแนะ
27
ภาคผนวก
31
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการความรู
- เอกสารแนบการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยวิจัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- เอกสารแนบการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต

3

คํานํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนํากระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) มาใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกร เพื่อมุงสูการเปนสถาบันแหงการเรียนรูมาอยางตอเนื่อง สําหรับในปการศึกษา
2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินงานใน 2 ประเด็นประกอบดวย การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยวิจัย
เฉพาะทางมหาวิทยาลัยทักษิณ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสาร
ปาริชาต อันเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะและ
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อวางแผนการดําเนินงานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรกาฎาคม 2558

4
ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area)
ขอบเขต
KM (KM Focus Area) ที่เลือกดําเนินการใหแลวเสร็จในปการศึกษา 2557 คือ
1. ดานการวิจัย : การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยวิจัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ดานการบริหารจัดการ : กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
และวารสารปาริชาต
เปาหมาย KM (KM Desired State)
1. ดานการวิจัย : การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยวิจัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.1 เพื่อผลักดันการรวมกลุมการวิจัยตามจุดเนนการวิจัยหรือศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
2. ดานการบริหารจัดการ : กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
และวารสารปาริชาต
2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
1. กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนดานการวิจัย เชน
มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย สนับสนุนการรวมกลุมวิจัย สนับสนุนการเผยแพร ฯลฯ
2. ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนักและใหความสําคัญกับการจัดการความรู
3. มีกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต และกองจัดการที่รวม
พัฒนาคุณภาพวาสารทั้งสองฉบับ

5

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2557
การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557
ชื่อหนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็น :

การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

เปาหมาย KM (Desired State) คือ มีแนวทางในการพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด : ไดแนวปฏิบัติในการพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช ชี้นําการพัฒนาใหกับสังคม
และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาความเขมแข็งดานการวิจัยเฉพาะทางไปสูความเปนเลิศ

6
สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557 (การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางมหาวิทยาลัยทักษิณ )
ลําดับ

ประเด็น

บุคคลกลุมเปาหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สิงหาคมกันยายน 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

การบงชี้ความรู

คณะทํางานการจัดการ 1. การทบทวนแผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2556
ความรู
2. การวิเคราะห SWOT การจัดการความรูของหนวยงาน
3. กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรู
ป 2557 ประเด็น.. การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปน
เลิศเฉพาะทางมหาวิทยาลัยทักษิณ

2

การสรางและ
แสวงหาความรู

3

การแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

คณะทํางานการจัดการ 1. เรียนรูจากผูมีประสบการณ
ตุลาคมสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความรู
พฤศจิกายน
2. เรียนรูจากการปฏิบัติ
2557
3. แลกเปลี่ยนความรูจากองคความรูที่มีในตัวบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณาจารย นักวิจัย
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
- ผูประสานงานวิจัย
จากภายนอก และหารือรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยถึงแนวทางการ
ระดับคณะ/หนวยงาน/ ผลักดันการพัฒนาการรวมกลุมวิจัยไปในจุดเนนที่มหาวิทยาลัยให
หนวยวิจัย/ศูนยวิจัย
ความสําคัญ และเพื่อใหสามารถสรางผลงานใหเปนที่ประจักษได ดังนี้
- บุคลากรสถาบันวิจัย
ครั้งที่ 1 การรายงานความกาวหนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยฯ รอบ 6 สิงหาคม 2557
และพัฒนา
เดือน และรอบ 1 ป
ครั้งที่ 2 การเสวนาทางวิชาการ "เปดโลกทัศน : ทิศทางหนวยวิจัย กุมภาพันธ 2558
ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ"
ครั้งที่ 3 จัดเวทีสัมมนา (ผูบริหารมหาวิทยาลัย หัวหนาหนวยวิจัย มีนาคม 2558
ศูนยวิจัย) : "หนวยวิจัย ศูนยวิจัยไปทางไหน"

7
ลําดับ

ประเด็น

บุคคลกลุมเปาหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู

คณะทํางานการจัดการ นําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปเปนองคความรูใหม และ
ความรู
คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

5

การจัดเก็บความรู
ใหเปนระบบและ
การเผยแพร

6

การเรียนรูและนํา
ความรูไปใช

คณะทํางานการจัดการ - จัดเก็บ แนวปฏิบัติ.. ทิศทางการพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนย
ความรู
ความเปนเลิศเฉพาะทางมหาวิทยาลัยทักษิณ
- รางหลักเกณฑการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและ
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ประกาศใชหลักเกณฑการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย ศูนยวิจัย
และศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
- คณาจารย นักวิจัย
- การเปดรับการจัดตั้งหนวยวิจัย ศูนยวิจัย และศูนยความเปนเลิศ
เฉพาะทางตามจุดเนนดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย และตาม
- ผูประสานงานวิจัย
ระดับคณะ/หนวยงาน/ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณระยะ 10 ป (พ.ศ. 2558-2567)
หนวยวิจัย/ศูนยวิจัย
- บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เมษายน 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พฤษภาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา

มิถุนายน 2558
เปนตนไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

8

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2557
กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต
สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557
ชื่อหนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็น :

กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต

เปาหมาย KM (Desired State) คือ กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต
ตัวชี้วัด : วารสารเปนไปตามเกณฑคุณภาพวารสาร กลุมที่ 2 ตามเกณฑ TCI โดยมีคะแนนจากการประเมินเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2557
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางสรรคผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช ชี้นําการพัฒนาใหกับสังคมและ
พัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน : ยุทธศาสตรที่ 3 ผลักดันงานวิจัยในการสรางองคความรูนวัตกรรม ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากลรองรับ
ความตองการของสังคม

9
สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557 (กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต)
ลําดับ

ประเด็น

1

การบงชี้ความรู

2

การสรางและ
แสวงหาความรู

3

การแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

บุคคลกลุมเปาหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

คณะทํางานการจัดการ 1. การทบทวนแผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2556
ความรู
2. การวิเคราะห SWOT การจัดการความรูของหนวยงาน
3. กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรู
ป 2557 ประเด็น..กร ะบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณและวารสารปาริชาต
คณะทํางานการจัดการ 1. เรียนรูจากผูมีประสบการณ
ความรู
2. เรียนรูจากการปฏิบัติ
3. แลกเปลี่ยนความรูจากองคความรูที่มีในตัวบุคลากร
- บุคลากรสถาบันวิจัย 1. โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
และพัฒนา
และวารสารปาริชาต ที่จะมีกิจกรรมเชน
- กองจัดการวารสาร
- การจัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน และสรางความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย
- จัดทําแผนการประชาสัมพันธ
2. พัฒนาระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal)
* วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
* วารสารปาริชาต

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สิงหาคม 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กันยายน 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตุลาคม 2557 – สถาบันวิจัยและพัฒนา
มีนาคม 2558
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ลําดับ

ประเด็น

บุคคลกลุมเปาหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู

คณะทํางานการจัดการ นําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุป และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี
ความรู
เพือ่ เพิ่มคะแนนการประเมินคุณภาพวารสารตามเกณฑ TCI

5

การจัดเก็บความรู
ใหเปนระบบและ
การเผยแพร

คณะทํางานการจัดการ จัดเก็บแนวปฏิบัติ ...การดําเนินการจัดกิจกรรมและเก็บขอมูลการ
ความรู
ดําเนินงานวารสารแตละฉบับอยางเปนระบบ
- ขอมูลผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
- ขอมูลบทความ เจาของบทความ

พฤษภาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา

6

การเรียนรูและ
นําความรูไปใช

- บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา
- กองจัดการวารสาร

มิถุนายน 2558
เปนตนไป

บุคลากรนําแนวปฏิบัติ กร ะบวนการพัฒนาคุณภาพวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต ไปใชดําเนินงาน

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เมษายน 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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กิจกรรมการจัดการความรู
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและ
ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
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กิจกรรมการจัดการความรู
การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ในปการศึกษา 255 7 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนประธานกรรมการ โดยไดเริ่มการประชุม
คณะกรรมการเพื่อกําหนดประเด็น KM คือ การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีการดําเนินการตามประบวนการจัดการความรู ดังนี้
1. การ รายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
ปงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
- เพื่อใหหัวหนาหนวยวิจัย / ศูนยวิจัยเฉพาะทาง มีแนวทางการพัฒนางานไปสูศูนยความเปนเลิศ
- เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยวิจัย และศูนยวิจัยเฉพาะทาง ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ ประจําป 2557
- เพื่อรับฟงการบรรยาย แลกเปลี่ยน/เรียนรู เทคนิค/วิธีการ ในการบริหารงานนักวิจัย การสรร
หาทุนวิจัย และปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหหนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทางมีความเขมแข็ง จากผูบริหาร และวิทยากรผูมี
เชี่ยวชาญ

การรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัย ศูนยวิจัยฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2557
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2. การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งดานการวิจัยเฉพาะทางไปสูความเปนเลิศ
เมื่อวันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือขอมูลผลการดําเนินงานหนวยวิจัย ศูนย
วิจัยฯ และสรุปประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนวยวิจัย ศูนยวิจัยฯ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
ประกาศ หลักเกณฑ การสนับสนุนทุนหนวยวิจัยฯ ซึ่งสรุปประเด็นไดดังนี้
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
3. รายงานการหารือเพื่อสะทอนปญหาการดําเนินงาน ความตองการของหนวยวิจัย เพื่อกําหนดแนว
ทางการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยรวมกับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งในการหารือไดใหหัวหนาหนวยวิจัยที่
สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญาแลว และหัวหนาหนวยวิจัย/ศูนยวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงานในสัญญา
รวมหารือสะทอนปญหา-อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑการ
สนับสนุนหนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทางและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้จากการหารือ
ไดรับฟงปญหา-อุปสรรคในการดําเนินงานของหนวยวิจัยและศูนยวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งสรุปไดดังนี้
- ใหมีแนว
ทางการสนับสนุน หนวยวิจัยที่ยังดําเนินงานอยูแตยังไมพรอมที่จะจัดตั้งเปนศูนยวิจัย
เฉพาะทาง
- การปรับตั้งเกณฑดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรไมควรเหมือนกันและไมควรเทากัน เชน
จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก จํานวนทุนวิจัยภายนอก ฯลฯ
- การสนับสนุนงบประมาณปละ 2 ครั้ง (เบิกแตละครั้งรอยละ 50) ควรปรับเปนเบิกครั้งเดียว
รอยละ 100เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
- ควรมีการพิจารณาปจจัยอื่นนอกเหนือจากคา KPI ดวย
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- เมื่อครบ 3 ปของการดําเนินงาน และกองทุนวิจัยฯ ไดสิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณแตหนวย
วิจัย ศูนยวิจัย ยังดําเนินงานจนมีผลงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายใหคณะ/หนวยงาน สนับสนุนทุน
ตอเนื่องตามศักยภาพของหนวย ศูนย และตามกําลังทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน
- การปรับเกณฑการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัยใหม ดังนี้
* การนับผลการดําเนินงานในรอบป ถาในปที่ 1 มีผลการดําเนินงานบางตัวชี้วัดเกิน
เกณฑที่ตั้งไว แตในปที่ 2 มีผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดเดียวกันไมถึงเกณฑที่ตั้งไว จึองยากใหมีการนับแบบถัวเฉลี่ย
ระหวางปกันได
* การผูกโยงการประเมินผลงานของนักวิจัยรวมกับคณะ เพื่อใหนักวิจัยมีกําลังใจในการ
ทํางานในหนวยวิจัยมากขึ้น
- เสนอแนะแนวทางการกาวเขาสูศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
* ควรมีการวางเฟสของการจัดตั้งศูนยวิจัย ซึ่งระยะเตรียมการควรสนับสนุนงบประมาณ
* ควรมีกิจกรรมพัฒนานักวิจัยหนาใหม ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยวิจัย
* ควรมีการสนับสนุนการตีพิมพระดับนานาชาติ
* ควรวิเคราะหศักยภาพของแตละหนว ยวิจัยในการผลักดันจัดตั้งเปนศูนยวิจัย
- ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนหนวยวิจัยที่ครบการดําเนินงานไปแลวแตยังมีศักยภาพอยู
โดยสนับสนุนงบประมาณในสัดสวนที่ลดลงก็ได
- ปรับเกณฑการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัย ที่ไมควรจะเหมือนกันทุกหนวย
ควรประเมินตามความถนัดของหนวยวิจัยนั้นๆ
- หากมหาวิทยาลัยจะผลักดันใหมีศูนยความเปนเลิศ ควรมีทุนสนับสนุนการศึกษาใหแกนิสิต
เพื่อจะไดเปนกําลังสําคัญใหกับอาจารยในการขับเคลื่อนงานวิจัย
- ควรมีชองทางการสนับสนุนนิสิตเพิ่ม เชนการใหทุนวิจัยรวมบัณฑิตศึกษา ที่ทางสถาบันวิจัย
ดําเนินงานอยูในปจจุบัน
- การเปดชองทางหรือปรับตัวชี้วัดบางตัวที่เหมาะสม ควรวากันไปตามลักษณะงาน เชน ควรมี
KPI การทํางานรับใชสังคมดวย เปนตน

15

บรรยากาศการประชุม ณ หองประชุม SC๒๑๖ คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตสงขลา
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บรรยากาศการประชุม ณ หองประชุมทางไกลทานตะวัน SC๑๒๑๘ คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพัทลุง
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กิจกรรมการจัดการความรู

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณและวารสารปาริชาต

18

กิจกรรมการจัดการความรู
กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต
ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะกองจัดการวาสาร 2 ฉบับคือ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
และวารสารปาริชาต ซึ่งปจจุบันวารสารแตละฉบับจะตองดําเนินงานตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร
ไทย ( TCI) และเขารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI ดวย ซึ่งวารสารของมทหา
วิทยาลัยทักษิณยังมีประเด็นตองปรับปรุงตามเกณฑ ดังนี้
ขอที่ 4 วารสารมี citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI แนวปฏิบัติ วารสารตองมีการ
citation มากกวาบทความทั่วไป หรือขอบทความบุคคลที่มีชื่อเสียง (ทั้งสองวารสารยังขาดคา citation)
ขอที่ 7 วารสารตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
แนวปฏิบัติ ตองมีความหลากหลายบทความ (บางฉบับยังไมเปนไปตามเกณฑ)
ขอที่ 9 วารสารตองมีเว็บไซตที่มีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยอยางตอเนื่อง แนวปฏิบัติ ตองมีความบทความที่ทันสมัย (ขาดการปรับการประเมินบทความผาน
ระบบ e-journal)
ดังนั้น เพื่อใหสามารถดําเนินงานและตอบประเด็นตางๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดดําเนินการ
จัดการความรูโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ จัดทํา แผนการประชาสัมพันธ วารสาร และแลกเปลี่ยนเพื่อ
ประชาสัมพันธและพัฒนาคุณภาพวารสาร จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํา แผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทรที่ 13 ตุลาคม 2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํา แผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํา แผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
และวารสารปาริชาต เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํา แผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
เมื่อวันพุธ ที่ 11 กุมภาพันธ 2558
ซึ่งไดสรุปผลใหวารสารเรงดําเนินงานตามเกณฑของ TCI ดังนี้
เกณฑหลัก
1. บทความทุกบทความตองมีการควบคุมคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยมีขอมูล
ประกอบดังนี้
1.1 สําเนาผลประเมินของผูทรงคุณวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 -31
ธันวาคม 2557
1.2 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิของขอ 1.1 (ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล) โดยทาง TCI จะเก็บขอมูลเปน
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ความลับ วารสารที่ไมสงขอมูลดังกลาวจะไมผานเกณฑการประเมินขอนี้
2. วารสารตองออกตรงตามเวลาที่กําหนด (ทุกฉบับของป พ.ศ. 2557 ตองออกตีพิมพทั้งหมดภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

6 ฉบับ

เกณฑรอง
1. วารสารตองมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา 3 ป หรือ ตีพิมพอยางตอเนื่องไมนอย
กวา

อยางตอเนื่อง

2. วารสารตองมี citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI
3. วารสารตองมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพอยางชัดเจน
4. วารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหนวยงาน
5. วารสารตองตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
6. วารสารตองมีการตีพิมพบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพและรูปแบบเลมที่ไดมาตรฐาน ไดแก
- ชื่อ และที่อยูผูนิพนธ
- บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน
7. วารสารตองมีเว็บไซตที่มีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย

8. วารสารตองมีระบบการสงบทความแบบออนไลน หรือระบบ Online Journal System (OJS)
ที่ไมใชการสงบทความโดยใชอีเมล
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สรุปผลการดําเนินงาน
 การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผูบริหารและบุคลากรไดรวมกันพิจารณา
ดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนที่กําหนดไวในปการศึกษา 255 7 โดยเนนการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ จึงกําหนดขอบเขตการจัดการความรู คือ การพัฒนา การพัฒนา
หนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ดวยเหตุผลวา การรวมกลุมเพื่อ
การงานวิจัยในรูปแบบหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง เปนการสรางความเขมแข็งดานการ
วิจัยตามนโยบายที่ มุงสงเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อกาวไปสูการเปน..มหาวิทยาลัยที่
เนนการวิจัยในโอกาสที่เหมาะสม และการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย ศูนยวิจัย และศูนยความเปนเลิศเฉพาะ
ทาง ไดริเริ่มดําเนินการมาตั้งแตชวงปงบประมาณ 2554 จนถึงปจจุบัน จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อรับฟงผลสะทอน
กลับจากผูเกี่ยวของ ตั้งแตผูบริหาร หัวหนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัย ที่สิ้นสุดการดําเนินการ หรือกําลังดําเนินการใน
ปจจุบัน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปเปนปญหาและ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานตอไป ทั้งการปรับปรุงประกาศการสนับสนุนการจัดตั้งหนวย
วิจัย ศูนยวิจัยฯ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อใหการจัดตั้งหนวยวิจัย ศูนยวิจัยฯ หรือการสรางโอกาสการ
รวมกลุมดานการวิจัยที่โดดเดนและรองรับจุดเนนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ความเปนมา
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
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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
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

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
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ชื่อหนวยวิจัย/ศูนยวิจัย
10. หนวยวิจัยการศึกษาการยายถิ่น
ขามแดน
11. หนวยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทองถิ่น
12. หนวยวิจัยการจัดการทรัพยากร
จุลินทรีย
13. ศูนยวิจัยพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
14. หนวยวิจัยคณิตศาสตร
บูรณาการ

ชื่อหัวหนา/สังกัด
วันที่จัดตั้ง
ผศ.ดร.นิสากร กลาณรงค
15 ธ.ค. 54
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อ.ดร.อัจฉรัตน สุวรรณภักดีคณะ
15 ธ.ค. 54
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สถานะปจจุบัน
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
ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ
คณะวิทยาศาสตร

1 ส.ค.55

ดําเนินงานได 2 ป

15 ธ.ค.55

ดําเนินงานได 2 ป

3 มี.ค.57

ดําเนินงานได 6 เดือน

3 มี.ค.57

ดําเนินงานได 6 เดือน

3 มี.ค.57

ดําเนินงานได 6 เดือน

16.หนวยวิจัยเคมีสําหรับการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
วัสดุเศษเหลือ
17.หนวยวิจัยประชาธิปไตยชุมชน ผศ.ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตนคณะ
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอเสนอแนะที่สะทอนจากหนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทาง
ที่สิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณ และกําลังดําเนินการในปจจุบัน
1. ตองการใหหนวยวิจัยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการวิจัยของคณะที่มีนักวิจัยสังกัด
2. ตองการใหมหาวิทยาลัยมีแนวทางการวิจัยที่ชัดเจน
3. อยากใหมีกระบวนการ / ยุทธศาสตรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวยวิจัย / การบริหารงาน
หนวยวิจัย
4. อยากใหมหาวิทยาลัยมีโครงสรางพื้นฐานของสถานที่ทํางานของหนวยวิจัย มีสถานที่ตั้งหนวยวิจัยที่
อยูในบริเวณอาคารเดียวกัน 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
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สรุปประเด็นขอเสนอแนะ/ปญหาอุปสรรค ที่หัวหนาหนวยวิจัยนําเสนอ
และการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน
1. อยากใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับเกณฑ/ตัวชี้วัด (KPI) ใหม โดยควรแยกระหวางดานวิทยาศาสตร
และดานสังคมศาสตร เนื่องจากงานวิจัยดานสังคมศาสตรมีโอกาสในการตีพิมพนอย และใหนํา
งานวิจัยรับใชสังคมมานับทดแทนกันได
2. เมื่อหนวยวิจัยดําเนินงานครบ 3 ปแลว แตไมสามารถจัดตั้งเปนศูนยวิจัยได อยากใหทางมหาวิทยาลัย
ใหงบประมาณสนับสนุนตอ เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยตอไปได
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
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สรุปแนวทางการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดังนี้

1. ยกรางประกาศการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
2. กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางมหาวิทยาลัยทักษิ

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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สรุปผลการดําเนินงาน
 กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต
ตามที่ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ( Thai Journal Citation Index Centre :TCI) จัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในป พ.ศ.2558 เพื่อทําการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล
TCI และไดทําการแบงกลุมวารสารในฐานขอมูลออกเปน 3 กลุมคือ
ผานการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
วารสารกลุมที่ 1 วารสารที่
และอยูในฐานขอมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN
Ciation Index (ACI) ตอไป
ผานการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
วารสารกลุมที่ 2 วารสารที่
และอยูในฐานขอมูล TCI
วารสารกลุมที่ 3 วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล
TCI
ในอนาคต
ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI จะตองไดรับการประเมินคุณภาพใหม
อีกครั้ง โดยภายหลังการประเมินวารสารจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพอีก 4 ป คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2558 – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมสําหรับประเมิน
คุณภาพวารสารทั้ง 2 วารสาร พรอมทั้งเตรียมสําเนาผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ ตัวเลมวารสารทั้งหมดที่
ตีพิมพในป พ.ศ.2557 ใหกับศูนย TCI กอนวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 รวมทั้ง ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Centre :TCI) ไดประกาศคา Thai Journal Impact Factors ประจําป 2556
และ 3 ปยอนหลัง (ตั้งแตป 2554-2556) ซึ่งทั้ง 2 วารสารไดมีคา Thai Journal Impact Factors ป 2556 ดังนี้
ชื่อวารสาร

ISSN

2556

2556

2556

Thai Journal
Impact Factors

Thai Journal Impact
Factors

Articles

Total
Cites

Cross
Cites

ป 2556

เฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง
(ตั้งแตป 2554-556)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

0859-9807

38

6

6

0

0.069

วารสารปาริชาต

0867-0884

22

8

6

0.039

0.013
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ซึ่งคาดังกลาวเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร
ปจจุบันคา Impact Factors ของทั้งสองวารสารยังนอยอยู จึงตองมีการปรับปรุงคุณภาพ ทําการประชาสัมพันธให
เปนที่รูจักกับบุคคลภายนอก และสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่จะสามารถแลกเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนา หรือแลกเปลี่ยนการตีพิมพบทความ ฯลฯ เพื่อชวยยกระดับคุณภาพวารสาร จึงริเริ่มดําเนิน
กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ไดดําเนินการเพื่อประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต
(เพื่อยกระดับคุณภาพวารสารใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI)
1. ทําหนังสือประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนสงบทความไปยังหนวยงานภายนอก
2. พัฒนาระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. พัฒนาระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) วารสารปาริชาต
4. ประชาสัมพันธผาน Facebook ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. การจัดบูธประชาสัมพันธวารสารในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 25 ประจําป 2558
6. เตรียมการประชาสัมพันธในงานนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติจัดชวงงานเกษตรแฟร ประจําป 2558

ผลการดําเนินงาน

1. ระบบ E-Journal
1.1 ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) วารสารปาริชาต สามารถเปดใชเพื่อการบริหาร
จัดการบทความไดรอยละ 100
1.2 ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถเปดใชเพื่อ
การบริหารจัดการบทความไดรอยละ 70 และกําลังพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเปดใชงานไดทั้งระบบในชวง
ปงบประมาณ 2559
2. การปรับกลุมของวารสาร
2.1 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ อยูในกลุมที่ 2
2.2 วารสารปาริชาติ ไดรับการกลุมวารสารจากกลุมที่ 2 เปนวารสารกลุมที่ 1
3. คา Impact Factor ที่สูงขึ้น
วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปาริชาต

2554
0.162

2555
0.044

0

0

2556
0

2557
0.143

0.039 ยังไมประกาศ
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สรุปแนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงขอมูลวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต
ใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพของ TCI
เพื่อใหการรับการประเมินคุณภาพวารสารของ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ( Thai Journal Citation
Index Centre :TCI) เปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถพัฒนาคุณภาพใหวารสารปาริชาตอยูในกลุมที่ 1 ได
ตอไป และวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถพัฒนามาอยูในกลุมที่ 1 ได สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะกอง
จัดการวารสาร จึงดําเนินการเพื่อปรับปรุงขอมูลวารสารในแนวทางดังนี้
ตามเกณฑหลักของ TCI
1. ดําเนินการใหบทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยมี
ขอมูลประกอบดังนี้
1.1 สําเนาผลประเมินของผูทรงคุณวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 –
31 ธันวาคม 2557
1.2 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิของขอ 1.1 (ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล) ซึ่งจะตองเก็บขอมูลเปน
ความลับ แตหากไมสงขอมูลดังกลาวารสารจะไมผานเกณฑการประเมินขอนี้
2. การออกตีพิมพตรงตามเวลาที่กําหนด

อยางตอเนื่อง

ตามเกณฑรองของ TCI
1. ใหมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา 3 ป หรือ ตีพิมพอยางตอเนื่องไมนอยกวา 6 ฉบับ
2. ใหมี citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI
3. ใหมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพอยางชัดเจน
4. ใหมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหนวยงาน
5. ใหตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
6. ใหมีการตีพิมพบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพและรูปแบบเลมที่ไดมาตรฐาน ไดแก
- ชื่อ และที่อยูผูนิพนธ
- บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน
7. ใหมีเว็บไซตที่มีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย

8. ใหมีระบบการสงบทความแบบออนไลน หรือระบบ Online Journal System (OJS) ที่
ไมใชการสงบทความโดยใชอีเมล
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ขอเสนอแนะ
 การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมตางๆ
1. การสนับสนุนการรวมกลุมในรูปแบบหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง เปนสิ่งที่ดี
แตขอใหมีการวางระบบและกลไกการทํางานที่ชัดเจน ดังนี้
1.1 อํานาจและหนาที่การบริหารจัดการตนเองของหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศ
เฉพาะทาง
1.2 อํานาจและหนาที่ในการประสานงานระหวางหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศ
เฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ/หนวยงานตนสังกัด
2. งานวิจัยที่เกิดขึ้นในแตละหนวย ศูนย เนนใหสดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวย ศูนย และ
ผลงานวิจัย เกิดจากการทํางานรวมกันของสมาชิกหนวย ศูนย อยางบูรณาการ
3. การจัดหาสถานที่ประจําของหนวย ศูนยฯ เพื่อความสะดวกในการเขามาติดตองาน

 กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมตางๆ
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวารสาร
2. การจัดสรรอัตรากําลังของบุคลากรประจําเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพวารสารมีความตอเนื่อง
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คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ 001/2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------

เพื่อใหการดําเนินงานการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปการศึกษา
2556 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 0420/2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ. 2552 เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี จึง
แตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการฯ รายนามดังนี้
1.
2.
3.
4.

รองอธิการบดี (กํากับดูแลดานการวิจัย) ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ
หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
นางสาวพิมพณดา มณีวงค กรรมการ
(นักวิชาการ)
5. นางชุติมา ยอดเกื้อ กรรมการ
(นักวิชาการ)
6. นางสุมาลี จันทรผลึก กรรมการและเลขานุการ
(เจาหนาที่บริหารงาน)
7. นายชาญณรงค คงทน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
(นักวิชาการ)
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ภาคผนวก
 การพัฒนาหนวยวิจัย ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
รายงานการประชุม
สะทอนปญหาการดําเนินงาน ความตองการของหนวยวิจัย
เพื่อกําหนดแนวทางการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
รวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ หองประชุม SC216 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตสงขลา
และหองประชุมทางไกลทานตะวัน SC1218 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพัทลุง
หัวหนาหนวยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ผศ.ดร.แจมจันทร เพชรศิริ)
ปจจุบันหนวยวิจัยยังดําเนินงานอยู แตไมไดรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนวิจัยฯ แลว ทําใหมีปญหา
ในการดําเนินงานไมคอยราบรื่นเทาที่ควร จึงอยากทราบแนวทางการสนับสนุนของกองทุน ฯ วามีนโยบายสนับสนุน
ทุนแกหนวยวิจัยที่ยังดําเนินงานอยูแตยังไมพรอมที่จะจัดตั้งเปนศูนยวิจัยเฉพาะทาง บางหรือไม
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหนวยวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา ใหสามารถหา
รายได จากงบประมาณภายนอกในการเลี้ยงตนเองได ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไมมีนโยบายในการสนับสนุนทุนแกหนวย
วิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญาแลว
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
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
หนวยวิจัยเคมีสําหรับการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเศษเหลือ (ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ)
เสนอใหกองทุนวิจัยฯ พิจารณาผลงานจากอาจารยที่มีความสามารถในการวิจัยรวมกับชุมชนหรือ
อุตสาหกรรม นําไปสูการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ
หนวยวิจัยการจัดการความรูและเทคโนโลยีเชิงความหมาย (อ.ดร.นพมาศ ปกเข็ม)
ผลที่ไดจากการวิจัย ตอนเริ่มจัดตั้งมีผลงานวิจัยที่กระจัดกระจาย เมื่อมีการจัดตั้งหนวย ไดมีการ
พิจารณายุทธศาสตรของชาติ ของมหาวิทยาลัย ได ธีมการวิจัยในจังหวัดพัทลุง จึงขอเสนอวาการตั้งเกณฑในการ
พิจารณา ควรกําหนดไวดวยวาผลงานวิจัยที่สามารถนับได ตองเกิดจากการรวมตัวของนักวิจัย และตองตรงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรจังหวัด หรือยุทธศาสตรของประเทศ เปนตน
หนวยวิจัยการเรียนรูเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมอยางยั่งยืน (อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
เสนอใหมีการปรับเกณฑการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัยใหม ดังนี้
- การนับผลการดําเนินงานในรอบป ถาในปที่ 1 มีผลการดําเนินงานบางตัวชี้วัดเกินเกณฑที่ตั้งไว
แตในปที่ 2 มีผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดเดียวกันไมถึงเกณฑที่ตั้งไว จึองยากใหมีการนับแบบถัวเฉลี่ยระหวางปกันได
- การผูกโยงการประเมินผลงานของนักวิจัยรวมกับคณะ เพื่อใหนักวิจัยมีกําลังใจในการทํางานใน
หนวยวิจัยมากขึ้น
- เสนอแนะแนวทางการกาวเขาสูศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
* ควรมีการวางเฟสของการจัดตั้งศูนยวิจัย ซึ่งระยะเตรียมการควรสนับสนุนงบประมาณ
* ควรมีกิจกรรมพัฒนานักวิจัยหนาใหม ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยวิจัย
* ควรมีการสนับสนุนการตีพิมพระดับนานาชาติ
* ควรวิเคราะหศักยภาพของแตละหนว ยวิจัยในการผลักดันจัดตั้งเปนศูนยวิจัย
หนวยวิจัยพืชเขตรอนในภาคใต (ผศ.ดร.สมัคร แกวสุกแสง)
ปญหาที่พบเจอในการดําเนินงาน มีดังนี้
- คณะตนสังกัดหนวยวิจัยไมมีความพรอมทางดานเครื่องมือ
- ตัวชี้วัดเรื่องจํานวนการผลิตบัณฑิตศึกษา ไมสอดรับกับโครงการการผลิตบัณฑิตของ
คณะ ทําใหไมสามารถดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ได
- อยากใหมีการนับผลการดําเนินงานแบบถัวเฉลี่ยระหวางจํานวนทุนวิจัยภายใน กับทุน
วิจัยภายนอกไดดวย
- อยากใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนหนวยวิจัยเพิ่มเติมเมื่อหนวยวิจัยมีผลการดําเนินงาน
ครบ 3 ป
หนวยวิจัยคณิตศาสตรบูรณาการ (ผศ.ดร.วิจิตรา คุรุวรรณพัฒน)
ควรระบุในประกาศฯ หลักเกณฑใหชัดวามีการประเมินรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน
และรอบ 1 ปกอนมีการเบิกเงินงวดถัดไปให
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ศูนยวิจัยพลังงานและสิ่งแวดลอม (ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์)
อยากใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนหนวยวิจัยที่ครบการดําเนินงานไปแลวแตยังมีศักยภาพอยู โดย
สนับสนุนงบประมาณในสัดสวน 2 ใน 3 ของเงิน 200,000 บาท เปนตน
หนวยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร (ผศ.ดร.อุษา อนทอง)
ตอนนี้หนวยวิจัยดําเนินงานครบ 3 ปแลว แตการทํางานจริงยังดําเนินงานอยู ซึ่งมีขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงาน ดังนี้
- อยากใหมีการนับผลการดําเนินงานแบบถัวเฉลี่ยระหวางจํานวนทุนวิจัยภายนอก กับทุนวิจัย
ภายในไดดวย
- อยากใหสถาบันวิจัย หรือใหมีหนวยงานที่สามารถดึงนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเดียวกัน
มารวมกลุมกันจัดตั้งเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
- อยากใหมีการเชื่อมโยงการดําเนินงานของหนวยวิจัยเขาดวยกัน เชน หนวยวิจัยหนึ่งทํางาน
วิจัยเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย อีกหนวยวิจัยหนึ่งทํางานเกี่ยวกับปลาดุกรา หากมีหนวยงานภายนอกติดตอเขา
มา ก็ควรมีหนวยงานที่สามารถใหคําปรึกษาวาควรไปติดตอ 2 หนวยวิจัยนี้ใหทํางานรวมกัน ทําใหเกิดการบูรณา
การมากขึ้น
- เกณฑการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัย ไมควรจะเหมือนกันทุกหนวย ควร
ประเมินตามความถนัดของหนวยวิจัยนั้นๆ
หนวยวิจัยอาหารทองถิ่นภาคใต (ผศ.ดร.อมรรัตน ถนนแกว)
- ตอนนี้หนวยวิจัยดําเนินงานครบ 3 ปแลว และอยากจัดตั้งเปนศูนยวิจัยเฉพาะทาง แต
พิจารณาคา KPI ที่กําหนดไว คิดวาสูงเกินไป คงไมสามารถดําเนินงานตามตัวชี้วัดได นอกจากนี้คิดวาเกณฑการ
ประเมินรายงานผลการดําเนินงานของหนวยวิจัยที่ผานมามีความเขมงวดเกินไป ทําใหไมมีกําลังใจในการ
ดําเนินงานตอไป
- เกณฑการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัย ไมควรจะเหมือนกันทุกหนวย ควร
ประเมินตามความถนัดของหนวยวิจัยนั้นๆ เชน หนวยวิจัยมีความถนัดเรื่องงานวิจัยชุมชน ซึ่งงานวิจัยดังกลาวจะ
ตีพิมพคอนขางยากมาก ทําใหมีอุปสรรคในการทํางาน
หนวยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ (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 ควร
จะมีการประเมินเกี่ยวกับงานวิจัยชุมชนดวย
- ไมอยากใหหนวยวิจัยผูกติดกับคณะ เพราะตองเสนอใหคณบดีเซ็นในเลมรายงานผลการ
ดําเนินงานหนวยวิจัยดวย ทําใหเสียเวลาในการดําเนินงานหลายขั้นตอน
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หนวยวิจัยการจัดการทรัพยากรจุลินทรีย (ผศ.ดร.สมพงศ โอทอง)
หากมหาวิทยาลัยจะผลักดันใหมีศูนยความเปนเลิศ ควรมีทุนสนับสนุนการศึกษาใหแกนิสิต เพื่อ
จะไดเปนแรงงานใหกับอาจารยในการขับเคลื่อนงานวิจัย
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา)
- ควรมีชองทางการสนับสนุนนิสิตเพิ่ม เชนการใหทุนวิจัยรวมบัณฑิตศึกษา ที่ทางสถาบันวิจัย
ดําเนินงานอยูในปจจุบัน
- การเปดชองทางหรือปรับตัวชี้วัดบางตัวที่เหมาะสม ควรวากันไปตามลักษณะงาน เชน ควรมี
KPI การทํางานรับใชสังคมดวย เปนตน
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ผูเขาประชุม
1. นางรานี อาษาชํานาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูไมเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.นิคม ชูศิริ เนื่องจากติดภารกิจ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย
เนื่องจากติดภารกิจ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ถนนแกว
เนื่องจากติดภารกิจ
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10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธานกรรมการ
1.1.1 เรื่อง คา Thai Journal Impact Factors ประจําป 2556 และ
3 ป ยอนหลัง
ชื่อวารสาร

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

มติ รับทราบ

ISSN

0859-9807

2556

2556

2556

Thai Journal
Impact Factors

Cross
Cites

ประจําป 2556

Thai Journal
Impact Factors

Articles

Total
Cites

38

6

6

0

0.069

Impact Factors ประจําป 2556 และ 3 ปยอนหลัง

3 ปยอนหลัง
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ฐานขอมูล TCI รอบที่ 3

1.2.1 เรื่อง เกณฑเชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูใน
รับทราบเกณฑประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในป พ.ศ.2558

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ระดมความคิดพิจารณาการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
1. มอบผูชวยเลขานุการจัดทําหนังสือประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปละ 2 ครั้ง (ชวงเดือนต.ค.-พ.ย. และ เม.ย.-พ.ค.)
2. มอบผูชวยเลขานุการประสานเจาหนาที่จัดทํา web-site ของวารสาร โดยนัด
ประชุม 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
รายละเอียด
1 เสนอรูปแบบความตองการหนา web-page
2 นําเสนอหนา web-page
3 ทดสอบหนา web-page

วดป.
ผูรับผิดชอบ
29 ต.ค.57 กรรมการ
26 พ.ย.57 ผูสราง web
17 ธ.ค.57 กรรมการ

3. การจัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน และสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
รายละเอียดดังนี้
3.1 กลุมเปาหมาย แบงออกเปน 2 กลุม คือ ดังนี้
- กลุมภายในมหาวิทยาลัย (เชน อาจารย นิสิตปริญญาเอก ปริญญาโท)
- กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย คือ กลุม 2 ที่อยูในฐาน TCI โดยเนนเฉพาะ
กลุมภาคใตตอนลาง (เชน อาจารย นักวิชาการ นิสิตปริญญาเอก ปริญญา
โท) และมอบเลขานุการสรุปรายชื่อวารสารในกลุมภาคใตตอนลาง
3.2 วัตถุประสงค
- ชวยยกระดับคุณภาพของวารสาร
3.3 สถานที่จัดกิจกรรม
- ภาคใตตอนลาง
3.4 ระยะเวลาการดําเนินงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
กิจกรรม
ระยะเวลา
แตงตั้งคณะกรรมการ
ตุลาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
ดําเนินการจัดทําประชาสัมพันธ
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
ดําเนินการสรางเครือขายความรวมมือ
มกราคม – กรกฎาคม 2558
จัดทํา MOU
สิงหาคม 2558
ประเมินผล
กันยายน 2558

ผูรับผิดชอบ
เลขานุการ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

3.5 งบประมาณในการดําเนินงาน
- จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) จากงบประมาณ เงินรายได –
(วารสารมหาวิทยาลัย ทักษิณ) โครงการจัดทําแผน ประชาสัมพันธวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณ 2558
3.6 ประโยชนที่ไดรับ
- เพื่อทํา MOU
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4. มอบเลขานุการ (ราง) หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (web-page)
โดยมี รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม สถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนกรรมการ และอ.ดร.กุสุมาลย นอยผา เปนประธานตรวจรับพัสดุ
5. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ ดังนี้
- เพิ่ม ผศ.ดร.วิชุดา กลาเวช เปนกรรมการ
- เดิม ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม เปนกรรมการ เปลี่ยนเปน รองประธาน
- เดิม ผศ.ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย เปนรองประธานกรรมการ
ขอตัดเพราะเปนที่ปรึกษาโครงการ
- และเพิ่มเติม ดังนี้

ที่ปรึกษาโครงการ

1.
2.
3.
หนาที่

รองอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ใหคําแนะนําในดําเนินการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา กลาเวช
หนาที่ 1. ดําเนินการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ปดประชุม เวลา 12.30 น.
กัญญณัชช เลียดรักษ
(นางสาวกัญญณัชช เลียดรักษ)
ผูจดบันทึกการประชุม

หิริหัทยา เพชรมั่ง
(รองศาสตราจารย ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการหารือคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2558
วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ หองประชุม SC 315 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และหองประชุม SC2218) คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
**************************************

ผูเขาประชุม
5.
6.
7.
8.
9.

รองศาสตราจารย ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลทิศา สุขเกษมา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา กลาเวช
กรรมการ
อาจารย ดร.อัจฉรัตน สุวรรณภักดี
กรรมการ
นางสาวกัญญณัชช เลียดรักษ ผูชวยกรรมการและเลขานุการ

ผูเขาประชุม
2. นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูไมเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.นิคม ชูศิริ เนื่องจากติดภารกิจ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ถนนแกว
เนื่องจากติดภารกิจ
3. อาจารย ดร.กุสุมาลย นอยผา
เนื่องจากติดภารกิจ
4. อาจารย สุกาญจนา กําลังมาก
เนื่องจากติดภารกิจ
5. นางสาวพิมพณดา มณีวงค เนื่องจากติดภารกิจ
เริ่มประชุม เวลา

09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.2 เรื่องแจงจากประธานกรรมการ
1.1.1 เรื่อง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป 2558
มติ รับทราบ
ทักษิณ ประจําป 2558

1.2.1 เรื่อง งบประมาณในการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัย
มติ รับทราบ และอนุมัติงบ 30,000 บาท (วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสาร
ปาริชาต)
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการแจงเวียน รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนการ
ประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันจันทร ที่ 13 ตุลาคม 2557
ตามที่ไดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวัน จันทร ที่ 13 ตุลาคม 2557 นั้น กองจัดการไดแจงเวียนรับรองรายงาน
การประชุมไปเรียบรอยแลว โดยที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการปรับแกไข (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ และรับรองผลการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม
มติ รับทราบ และรับรองผลการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุมโดยมีการปรับแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรม
มติ รับทราบ จํานวนเงินงบประมาณ 30,000 บาท ประจําป 2558 (วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และวารสารปาริชาต)

มติ รับทราบ

3.2 กิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยน และสรางความรวมมือ แบงออกเปน 5 กิจกรรม ดังนี้
3.2.1 กิจกรรมเชิญชวนสงบทความวิจัย โดยจัดทําหนังสือประชาสัมพันธ
3.2.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธผาน Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
มอบฝายสถาบันวิจัยฯ ดําเนินการ
3.2.3 กิจกรรมการพบนิสิตบัณฑิต และคณาจารยบัณฑิต โดยจัดเพียงครั้งเดียว
ในเดือนมกราคม 2558 และตั้งงบประมาณ 8,000-10,000 บาท
3.2.4 กิจกรรมการจัดบูธประชาสัมพันธวารสารในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่
25 ประจําป 2558 โดยมีแผนโปสเตอร วารสารเกาๆ และสมุดโนต
โดยตั้งงบประมาณ 15,000 บาท
3.2.5 กิจกรรม MOU จัดชวงงานเกษตรแฟร ประจําป 2558

ปดประชุม เวลา 10.30 น.
กัญญณัชช เลียดรักษ
(นางสาวกัญญณัชช เลียดรักษ)
ผูจดบันทึกการประชุม

หิริหัทยา เพชรมั่ง
(รองศาสตราจารย ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการหารือคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
และวารสารปาริชาต ครั้งที่ 3/2558
วันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ หองประชุม SC216 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และหองทานตะวัน (SC1218) คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
**************************************
ผูเขาประชุม
ที่ปรึกษาโครงการ
1. บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต
กรรมการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
10. รองศาสตราจารย ดร.นิคม ชูศิริ รองประธานกรรมการ
11. อาจารยสุกาญจนา กําลังมาก
กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุสุมาลย นอยผา กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวพิมพณดา มณีวงค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
14. นางสาวกัญญณัชช เลียดรักษ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการวารสารปาริชาต
1. อาจารย ดร.พัชลินจ จีนนุน ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ศักดิ์สูง รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยบุษกร ถาวรประสิทธิ์
กรรมการ
4. อาจารย ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
กรรมการ
5. อาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ
กรรมการ
6. อาจารยอรพิน ทิพยเดช
กรรมการ
7. อาจารยนันทวุฒิ สิทธิวัง กรรมการ
8. นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต กรรมการ
9. นางสาวพิมพณดา มณีวงค
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวกัญญณัชช เลียดรักษ
กรรมการและเลขานุการ
ผูเขาประชุม
1. อาจารย ดร.ธนพันธุ ปทมานนท รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวพิมพชนก แกวอุดม สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. นายชาญณรงค คงทน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูไมเขารวมประชุม
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องจากติดภารกิจ
2. รองศาสตราจารย ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง เนื่องจากติดภารกิจ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลทิศา สุขเกษม เนื่องจากติดภารกิจ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา กลาเวช เนื่องจากติดภารกิจ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ถนนแกว เนื่องจากติดภารกิจ
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6. อาจารย ดร.อัจฉรัตน สุวรรณภักดี เนื่องจากติดภารกิจ
7. ผูชวยศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค เนื่องจากติดภารกิจ
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากที่ปรึกษา

- ไมมี
1.2

เรื่องแจงจากประธานกรรมการ
1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ

รับทราบ

1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 (รายละเอียดดังเอกสารประชุมหนา 10-12)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 เรื่องแจงจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1
คา Thai Journal Impact Factors ประจําป 2556 และ 3 ปยอนหลัง
(ตั้งแตป 2554-2556)
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ( Thai Journal Citation Index Centre) ไดประกาศคาดัชนี
การอางอิงวารสาร (Impact Factors) ประจําป 2556 และ 3 ปยอนหลัง (ตั้งแตป 2554-2556) เรียบรอยแลว ซึ่ง
ทั้ง 2 วารสารไดมีคา Thai Journal Impact Factors ป 2556 ดังขอมูลขางลาง โดยสามารถดาวนโหลด ดูขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html
ชื่อวารสาร

ISSN

2556

2556

2556

Thai Journal
Impact Factors

Thai Journal Impact
Factors

Articles

Total
Cites

Cross
Cites

ป 2556

เฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง
(ตั้งแตป 2554-556)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

0859-9807

38

6

6

0

0.069

วารสารปาริชาต

0867-0884

22

8

6

0.039

0.013
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ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ
รับทราบ
1.3.2 การสงขอมูลเพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล
TCI ประจําป พ.ศ. 2557 (รอบที่ 3)
ตามที่ศูนย TCI จัดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในป พ.ศ.2558 ซึ่งในการประเมิน
คุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI จะตองไดรับการประเมินคุณภาพใหมอีกครั้ง โดยภายหลังการ
ประเมิน วารสารจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพอีก 4 ป คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558
– 31 ธันวาคม
2561 ศูนยฯ บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมสําหรับประเมินคุณภาพ
วารสารทั้ง 2 วารสาร พรอมทั้งเตรียมสําเนาผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ ตัวเลมวารสารทั้งหมดที่ตีพิมพในป
พ.ศ.2557 ใหกับศูนย TCI เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 เรียบรอยแลว (รายละเอียดดังเอกสารประชุม หนา 15)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ

รับทราบ
1.3.3 งบประมาณการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และ
วารสารปาริชาต

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการจัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต จากงบบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปงบประมาณ 2558 เปนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยมีแผนกิจกรรม ดังนี้
ลําดับ
แผนกิจกรรม
1. แผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. แผนการประชาสัมพันธวารสารปาริชาต

งบประมาณ (บาท)
15,000
15,000
30,000

*หมายเหตุ กิจกรรมใหคณะกรรมการฯ พิจารณาตอไป
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ

รับทราบ และจัดสรรงบประมาณ 30,000 บาทรวมกันทั้ง 2 วารสาร
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
2.1 แนวทางการดําเนินการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสาร และสราง
เครือขาย
ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพของวารสาร
ตามที่มหาวิทยาลัยได แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และวารสารปาริชาต เพื่อกําหนดแนวทาง และจัดทําแผนพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณไปสูระดับ
สากล ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
ลําดับ
กิจกรรม
1 เชิญชวนสงบทความวิจัย
โดยทําหนังสือ
ประชาสัมพันธ
2 ประชาสัมพันธ ผาน Facebook
หรือแผนพับ
3 พบนิสิตบัณฑิตศึกษา และคณาจารยบัณฑิต
4 การจัดบูธประชาสัมพันธวารสารในงานประชุม
วิชาการฯ ครั้งที่ 25ประจําป 2558 โดยมีแผน
โปสเตอร วารสารเกาๆ
และสมุดโนต
5 MOU จัดชวงงานเกษตรแฟร
ประจําป 2558

ชวงระยะเวลา
ม.ค.-ก.พ.58

งบประมาณ
-

ม.ค.-ก.ย.58

-

ม.ค.-ก.พ.58
มิ.ย.58

10,000
10,000

ส.ค.58

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหเขาสูฐานขอมูล TCI
กลุม 1

ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารฯ
มติ
ที่ประชุมมีมติ 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เห็นชอบการดําเนินการกิจกรรม 5 กิจกรรม โดย
ลําดับที่ 1 กิจกรรมเชิญชวนสงบทความ โดยทําหนังสือประชาสัมพันธ ไปยังวารสารที่กลุมที่ 2
และกลุมที่ 1 โดยมอบฝายเลขานุการ ดําเนินการสงประชาสัมพันธ พรอมแนบวารสารเกาๆ
ลําดับที่ 2 ประชาสัมพันธ ผาน
Facebook มอบฝายเลขานุการ ดําเนินการตอเนื่อง
ลําดับที่ 3 พบนิสิตบัณฑิตศึกษา และคณาจารยบัณฑิตศึกษา มอบผายเลขานุการ ประสาน
ประธานกรรมการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
และมอบฝายเลขานุการ ดําเนินการ
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบการใชงบประมาณรวมกัน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ทั้งวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เสนอประเด็นและปญหาในการพัฒนาวารสารให
เปนไปตามเกณฑประเมินของศูนย TCI โดยเบื้องตนเกณฑขอที่ 4, 7 และ 9 ยังไมเปนไปตามเกณฑของการเขา
กลุม ที่ 1 ดังนี้
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ขอที่ 4 วารสารมี citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI แนวปฏิบัติ วารสารตองมีการ
citation มากกวาบทความทั่วไป หรือขอบทความบุคคลที่มีชื่อเสียง (ทั้งสองวารสารยังขาดคา citation)
ขอที่ 7 วารสารตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
แนวปฏิบัติ ตองมีความหลากหลายบทความ (บางฉบับยังไมเปนไปตามเกณฑ)
ขอที่ 9 วารสารตองมีเว็บไซตที่มีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยอยางตอเนื่อง แนวปฏิบัติ ตองมีความบทความที่ทันสมัย (ขาดการปรับการประเมินบทความผาน
ระบบ e-journal)
ดังนั้น ที่ประชุมมีมติใหมุงเนนกิจกรรม 2 สวน ดังนี้
1) กิจกรรมสรางเครือขายภายนอก โดยเนนวารสารที่อยูในกลุมที่ 2 สวนกลุมที่ 1 พิจารณาเปน
พี่เลี้ยงหรือผูชวย
2) กิจกรรมพัฒนาวารสารระบบออนไลน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑดังที่กลาวขางตน และที่
ประชุม มีมติ มอบฝายเลขานุการ (ราง) โครงการฯ และรายละเอียดกิจกรรมพรอม
งบประมาณเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หมายเหตุ ที่ประชุมมีมติใหคัดเลือกวารสารที่อยูกลุมที่ 1 และ 2 เพื่อเรียนเชิญรวมกิจกรรมการสรางเครือขาย
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการฯ ไดเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 ขอบทความบุคคลที่มีชื่อเสียง จะได
citation มากกวาบทความทั่วไป
3.2 ขอขอมูลรายชื่อวารสารที่จัดอยูในกลุม 2 มาเปนทําเนียบ เพื่อ เขาที่ประชุม ประธานสภา
อาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) โดยมอบฝายเลขานุการ ดําเนินการ
3.3 จัดใหทําหนังสือขออนุเคราะหเพิ่มบรรณานุกรมในวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2

2

0

0

ปดประชุม เวลา 11.30 น.

กัญญณัชช เลียดรักษ ธนพันธุ ปทมานนท
(นางสาวกัญญณัชช เลียดรักษ)
(อาจารย
ดร.ธนพันธุ ปทมานนท)
นักวิชาการ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูจดบันทึกการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

2
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รายงานการหารือคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2558
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ หองประชุม SC216 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และหองทานตะวัน (SC1218) คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
**************************************
ผูเขาประชุม
กรรมการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
15. รองศาสตราจารย ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง ประธานกรรมการ
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลทิศา สุขเกษม
กรรมการ
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ถนนแกว
กรรมการ
18. อาจารย ดร.อัจฉรัตน สุวรรณภักดี
กรรมการ
19. อาจารยสุกาญจนา กําลังมาก
กรรมการ
20. นางสาวพิมพณดา มณีวงค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
21. นางสาวกัญญณัชช เลียดรักษ
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.นิคม ชูศิริ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา กลาเวช
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุสุมาลย นอยผา
เริ่มประชุม เวลา

เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ

13.00 น.

เมื่อครบองคประชุม ประธานที่ประชุม (รองศาสตราจารย ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง ) กลาวเปดการประชุม
และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.3 เรื่องแจงจากที่ปรึกษา
- ไมมี
1.4 เรื่องแจงจากประธานกรรมการ
- ไมมี
1.5 เรื่องแจงจากกรรมการและเลขานุการ
- ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 2 ผลการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ
วารสารฯ
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
(รายละเอียดดังประชุมหนา 6-7)
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ

รับทราบ และรับรองผลการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุมโดยมีการปรับแกไข
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณและวารสารปาริชาต เมื่อวันที่ 14 มกราคม (รายละเอียดดังประชุมหนา 9-13)

ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ

รับทราบ และรับรองผลการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุมโดยมีการปรับแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 ทบทวนแผนงานการประชาสัมพันธ
ตามที่มหาวิทยาลัยได แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการประชาสัมพันธวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อกําหนดแนวทาง และจัดทําแผนพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณไปสูระดับสากล
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
ลําดับ
กิจกรรม
1 เชิญชวนสงบทความวิจัย โดยทําหนังสือ
ประชาสัมพันธ
2 ประชาสัมพันธ ผาน Facebook
หรือแผนพับ
3 พบนิสิตบัณฑิต และคณาจารยบัณฑิต
4 การจัดบูธประชาสัมพันธวารสารในงาน
ประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 25ประจําป 2558
โดยมีแผนโปสเตอร วารสารเกาๆ
และสมุดโนต
5 MOU และประชาสัมพันธในงานทักษิณ
วิชาการ-เกษตรแฟรประจําป 2558

ชวงระยะเวลา
ม.ค.-ก.พ.58

งบประมาณ
-

ม.ค.-ก.ย.58

-

ม.ค.-ก.พ.58
มิ.ย.58

10,000
10,000

ส.ค.58

10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหเขาสูฐานขอมูล
TCI กลุม 1
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ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุมเพื่อ
มติ

พิจารณาทบทวนแผนการประชาสัมพันธวารสารฯ

ที่ประชุมมติ ดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5

กิจกรรม
เชิญชวนสงบทความวิจัย โดยทําหนังสือประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธ ผาน Facebook หรือแผนพับ
พบนิสิตบัณฑิต และคณาจารยบัณฑิต
การจัดบูธประชาสัมพันธวารสารในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 25
ประจําป 2558 โดยมีแผนโปสเตอร วารสารเกาๆ และสมุดโนต
MOU และประชาสัมพันธในงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟรประจําป
2558

มติที่ประชุม
ยังทํา
ยังทํา
ยกเลิกกิจกรรม
มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา
พิจารณา
ยกเลิกกิจกรรม

3.2 พิจารณาหารือการจัดทําเว็บไซต และเกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI ประจําป พ.ศ. 2557 (รอบที่ 3)
ในป พ.ศ.2558
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เสนอที่ประชุม
พิจารณาหารือการจัดทําเว็บไซต และเกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI ประจําป พ.ศ. 2557 (รอบที่ 3) ในป พ.ศ.2558 (รายละเอียดดังเอกสาร
ประชุมหนา 16-17)
มติ

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหมีการจัดทําเว็บไซต และสอดคลองตามเกณฑ TCI

ระเบียบวารระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี
ปดประชุม เวลา 15.00 น.
กัญญณัชช เลียดรักษ
(นางสาวกัญญณัชช เลียดรักษ)
ผูจดบันทึกการประชุม

หิริหัทยา เพชรมั่ง
(รองศาสตราจารย ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง)
ผูตรวจรายงานการประชุม



