สถานภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจะขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องไดตองอาศัยการวิจัย
และพัฒนาเปนเครื่องมือที่สําคัญ มหาวิทยาลัยก็เชนเดียวกันจําเปนตองกําหนดใหงานวิจัยเปนภารกิจหลัก
ภารกิจหนึ่งที่ทุกคนในองคกรตองมีสวนในการรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อสรางองคความรูใหมสําหรับพัฒนาการเรียน
การสอน และนําไปพัฒนาแกไขปญหาทองถิ่น ซึ่งจะสงผลตอความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติโดยรวม
มหาวิทยาลัยจึงตองเปนแหลงผลิตนักวิจัยและสรางผลงานวิจัยที่สําคัญยิ่งใหแกประเทศเพื่อ
สรางวิทยาการหรือภูมิปญญาในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศใน
อนาคตได
ภาพรวมของภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณในอดีตจนถึงปจจุบันอาจกลาวไดวามหาวิทยาลัยไดทํา
หนาที่ขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อาจออนลาและเขมแข็งบางในบางชวงเวลา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ และครุภัณฑ ที่เสริมสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรซึ่งตอง
ทํางานหนักอยูแลวมีกําลังมากพอที่จะตองทํางานหนักขึ้นไปอีก
มหาวิทยาลัยเองมีสวนเปนอยางมากที่จะสรางแรงจูงใจขั้นพื้นฐานใหกับบุคลากรแตก็ไมไดทําอยาง
ตอเนื่องซึ่งดูไดจากการใหความสําคัญกับภารกิจนี้คอนขางนอยในอดีตที่ผานมา กลาวคือบางสมัยกําหนดภารกิจ
วิจัยใหอยูภายใตการดูแลของกลุมงานสงเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา ในบางสมัยก็ใหอยูภายใตการดูแล
ของกลุมงานบริการการศึกษา
บุคลากรที่จะรองรับก็ไมมีเนื่องจากเปนงานฝาก
เริ่มจะมีอัตรากําลัง
เพื่อรับผิดชอบงานจริงๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2546 จํานวน 1 คน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 อีก 1 คน
จึงไมเปนที่นาสงสัยเลยวาทําไมงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงนี้ไดรับเพียง 700,000-800,000 บาท ตอป
เทานั้น และเริ่มกระเตื้องขึ้นบางในปงบประมาณ พ.ศ.2548 ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3,000,000
บาท
การขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินการอยางเชื่องชามาตลอดเวลานั้นเพราะในระยะที่ผาน
มายังขาดการสงเสริมและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จึงเปนผลทําใหเกิดจุดออนของงานวิจัย เชน ขาดนักวิจัยที่
มีคุณภาพ งานวิจัยสวนมากเปนการวิจัยเฉพาะเรื่องขาดการบูรณาการรวมกัน และสิ่งที่สําคัญคือ ความออนแอ
ของหนวยประสานงานที่จะไปชวยสงเสริมและสนับสนุนนักวิจัย ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากขาดแคลนบุคลากรใน
ดานการดําเนินงาน และไมมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน
ดังนั้นในป 2548
ภารกิจสงเสริมการวิจัย ภายใตกลุมงานบริการการศึกษา ซึ่งมีบุคลากรในการดําเนินงานเพียง 2 คน ไดเริ่มตน
กําหนดเปาหมายการวิจัยของมหาวิทยาลัยชัดเจนขึ้น ภายหลังการกําหนดกลยุทธรวมกันระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และภารกิจสงเสริมการวิจัย และดําเนินการในหลายกิจกรรมเพื่อกระตุนใหนักวิจัย
เริ่มพัฒนาชุดโครงการวิจัย
ซึ่งไดรับความรวมมืออยางสูงจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ โดยมี ศ.ดร.เกษม จันทรแกว เปนประธาน
กรรมการพัฒนาชุดโครงการวิจัย จากผลการดําเนินงานดังกลาวทําใหสามารถพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ
และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงบประมาณ จํานวน 8 ชุดโครงการ
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และโครงการเดี่ยว 4 โครงการ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในป 2549 เปนเงิน 13,687,800 บาท
เปนโครงการตอเนื่องผูกพันงบประมาณ เปนเวลา 3 ป (2549-2551) รวมงบประมาณทั้งสิ้นเปนวงเงินประมาณ
26 ลานบาท การพัฒนาที่ทําใหเกิดผลสําเร็จอยางสูงนี้เปนผลมาจากทํางานรวมกันอยางเขมแข็งของนักวิจัย
หนวยประสานงานและหนวยสนับสนุนงบประมาณ
การพัฒนางานวิจัยใหบรรลุผลสําเร็จไดนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเพื่อทํา
หนาที่ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการการวิจัยทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยเพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ การแสวงหาแหลงทุนการสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัย
การสรางบรรยากาศการวิจัยเพื่อจูงใจใหบุคลากรทําวิจัยมากขึ้นและการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบ
การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 สภามหาวิทยาลัยทักษิณไดประกาศ
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ขึ้น
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ยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ.2548 – 2552)
วิสัยทัศน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนองคกรที่มุงสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการวิจัยเชิงบูรณาการโดยกลุมวิจัย
ที่มีเครือขายการวิจัยสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อมุงสรางการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ภูมิปญญาเชิงบูรณาการ และการสรางองคความรูใหมสําหรับการถายทอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนและสังคมใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
พันธกิจ
สรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย และมุงมั่นที่จะ
พัฒนาโครงการวิจัยเชิงรุก โดยอาศัยฐานความรูขององคกร ชุมชน และปราชญชุมชน
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนการวิจัยในเชิงพัฒนาหรือการแกไขปญหาในอนาคต และทํา
หนาที่ประสานเพื่อรวบรวมโครงการวิจัยยอยที่แยกสวนใหเปนโครงการบูรณาการหลักที่เชื่อมโยงครบวงจรใน
ลักษณะเปนกลุม(Cluster)
จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรใหมีผลสําเร็จเพิ่มขึ้น โดยผานระบบเครือขายการวิจัย
และจัดหาทรัพยากรที่จําเปน อาทิ ผูชวยวิจัย ครุภัณฑหลัก งบประมาณ รวมทั้งการดูแลทรัพยสินทางปญญา
และการถายทอดเทคโนโลยีโดยความรวมมือระหวางองคกรชุมชน เพื่อพัฒนาเปนเครือขายการเรียนรูรวมกันที่
สามารถขยายเครือขายผานกระบวนการประสานงานที่เปนระบบระหวางชุมชน
วัตถุประสงค
ในระยะแรก (พ.ศ.2549-2553) ของการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเริ่มตนจากหนวยงานขนาดเล็ก
แตดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานเปนดังตอไปนี้
3.1 เพื่อเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทั้งหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 สรางบรรยากาศการวิจยั เพื่อจูงใจใหบคุ ลากรทําวิจัยมากขึ้น
3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการวิจัยและชุดโครงการวิจยั ใหมคี ุณภาพ
3.4 เพื่อแสวงหาแหลงทุน และสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัย
3.5 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของวารสารวิจัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ และถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการดูแลทรัพยสินทางปญญา
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลักดันใหมกี ารทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาสังคม
ปจจุบั นสถาบัน อุดมศึกษาจําเปนจะตองแขงขันกับตัวเองในเชิ งคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานทาง
วิชาการใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตองใชการวิจัยเปนฐานในการพัฒนา
จุดแข็ง
1.
มหาวิทยาลัยทักษิณประกอบดวยคณะ สถาบัน สํานัก ที่มีความพรอมดานศาสตรสาขาตางๆ
ทั้งทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตร การศึกษา และวัฒนธรรม สามารถบูรณาการในเชิงสหสาขา
วิชาการได
2. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งที่เหมาะสําหรับการทําวิจัยในทุกสาขา ประกอบดวย 2 พื้นที่การศึกษา ซึ่งสามารถ
พัฒนาโจทยการวิจัยที่มีคุณคาตอชุมชนและการพัฒนาสังคม รวมถึงการใชประโยชนดานการเรียนการสอน
3. มีความพรอมดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณอยูแลวจํานวนหนึ่งซึ่งไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณ
แผนดินและโครงการเงินกูจากธนาคารโลก (World Bank)
4. มหาวิทยาลัยและบุคลากรสายวิชาการเปนที่คาดหวัง ยอมรับ และเชื่อมั่นสูงตอชุมชนและสังคมใน
การเปนที่พึ่งดานวิชาการ
5. มีผลงานวิจัยเปนฐานอยูแลวจํานวนหนึ่ง ซึ่งทําใหมองเห็นศักยภาพการวิจัยที่สามารถสงเสริม
ใหกาวไปสูความเปนเลิศในบริบทของภาคใตได
6. มีสถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหนาที่ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
จุดออน
1. มหาวิทยาลัยทักษิณมีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่เนนการสอนเปนหลัก และขาด
วัฒนธรรมการใหความสําคัญการทําวิจัย
2. การทําวิจัยสวนใหญมีลักษณะเปนโครงการเดี่ยว ขนาดเล็ก ขาดการเชื่อมโยง และการบูรณาการ
ประเด็นวิจัยยังอยูในวงจํากัด ตลอดจนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จไมไดรับการเผยแพรและนําไปใชใหเกิดประโยชน
3. ขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ประสาน สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหเห็นถึงความสําคัญของการวิจัย
และกระตุนใหบุคลากรทําวิจัย จึงทําใหผลงานวิจัยนอยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. ขาดนักวิจัยพี่เลี้ยง ผูชวยวิจัย ในการทําวิจัย
5. การคางงานวิจัยคอนขางสูง ทําใหกระทบตอสถานภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
6. บุคลากรขาดทักษะในการทํางานรวมกันเปนทีมซึ่งไมสอดคลองกับกระแสการวิจัยในปจจุบัน
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โอกาส
1. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยปจจุบันมีอยูจํานวนมาก เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปนตน
2. การเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย เชน เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง
3. การบริหารจัดการบุคลากรในรูปแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเอื้อตอการบริหารจัดการดานการวิจัย
4. การใหความสําคัญกับการวิจัยของหนวยงานระดับนโยบาย
ปจจัยคุกคาม
1. ในพื้นที่ภาคใตมีสถาบันระดับอุดมศึกษาอยูหลายแหง ทําใหการเลือกพื้นที่วิจัย การตั้งประเด็นวิจัย
เกิดการซ้ําซอน
2. การจัดสรรงบประมาณในลักษณะทุนวิจัยของแหลงทุนตางๆ มีขอจํากัดทําใหนักวิจัยใหม หรือ
มหาวิทยาลัยเล็กๆ ไมคอยไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 พั ฒ นางานวิ จั ย งานสร า งสรรค และนวั ต กรรมให มี คุ ณ ภาพเป น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม
เพื่อไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิจัยในโอกาสที่เหมาะสม
มุงเนนพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของชาติ จังหวัด และมหาวิทยาลัย รวมทั้งเนนผลิตงานสรางสรรค และนวัตกรรมในสาขาที่มีความพรอม สงเสริม
และสนับสนุนนักวิจัยหนาใหมใหสามารถพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพภายใตการชี้แนะของผูทรงคุณวุฒิ
ทางการวิจัยดานตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อนําไปสูการทําวิจัยที่
สามารถตีพิมพเผยแพรไดในวารสารซึ่งเปนที่ยอมรับและมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
กอนการตีพิมพ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยไดรับความชวยเหลือจากสํานักงานวิจัยแหงชาติ ใหสามารถพัฒนางานวิจัยชุดโครงการ
เชิงบูรณาการไดสําเร็จ
2. มีผลงานดานทะบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปกรรม เปนที่ยอมรับไดของสังคมภาคใต
3. บุคลากรบางสวนที่มีความสามารถในการทําวิจัย ไดรับการยอมรับใหเขารวมชุดโครงการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยอืน่
4. มีผลงาน GIS ดานสังคมของภาคใต เปนที่ยอมรับไดของสังคม
5. มีชุดเครื่ องมื อวิ ทยาศาสตรรองรับการวิจัย ดานวิทยาศาสตรจากโครงการเงินกู อย างเพีย งพอ
และบุคลากรจํานวนหนึ่งมีศักยภาพในการทําวิจัย
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จุดออน
1. ขาดการกําหนดทิศทางการวิจัยเชิงบูรณาการที่เปนรูปธรรม
2. การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการยังไมเขมแข็ง ยังตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิชวยเหลือและเปน
ที่ปรึกษา
3. มีงานวิจัยจํานวนหนึ่งทั้งงบประมาณเงินรายได งบประมาณเงินแผนดิน และแหลงทุนอื่นที่ติดคาง
ไมสามารถทําใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
4. การออกแบบการบริหารงานวิจัยขาดการจัดการความรูที่เปนระบบ
5. ไดรับงบประมาณแผนดินสนับสนุนการทําวิจัยจํานวนนอย
6. ไมมีระบบกลางในการบริหารการใชเครื่องมือการวิจัยรวมกัน
โอกาส
1. การเกิดเครือขายวิจัยอุดมศึกษา ชวยใหนักวิจัยหนาใหมไดมีโอกาสเขารวมวิจัยในชุดโครงการวิจัย
รวม ทําใหเกิดการบมเพาะและพัฒนาตนเอง
2. แหลงทุนใหงบประมาณการวิจัยเพิ่มมากขึ้น อาทิ งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย เปนตน
ปจจัยคุกคาม
1. มีการแขงขันดานการวิจัยมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของมหาวิทยาลัย และทีมวิจัย
2. บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมทําวิจัยเองมากขึ้นโดยผานหนวยงานวิจัยและพัฒนาของตนเอง
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสัมพันธที่ดีและเปนที่พึ่งทางวิชาการแกชุมชนโดยอาศัยฐานความรูจากงานวิจัย
งานสรางสรรค และนวัตกรรมเปนเครื่องมือ
จัดใหมีการบริการวิชาการในลักษณะการจัดการความรู (Knowledge Management) จากแหลงวิจัย งาน
สรางสรร และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสูชุมชนใหมากขึ้น โดยเนนทางดานการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีเพื่อการแกปญหาชุมชน
จุดแข็ง
1. สถาบันทักษิณคดีศึกษาเปนแหลงความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคใตที่เขมแข็ง
2. ผลลัพธของการใหบริการวิชาการเปนที่พึงพอใจและยอมรับของผูรับบริการ
3.
ชุมชนลุมน้ําทะเลสาบและขางเคียง รวมทั้งหนวยงานของรัฐยอมรับในบทบาททางสังคมของ
มหาวิทยาลัย
4. มีขอมูลของวิสาหกิจชุมชนและ GIS ของภาคใตตอนลางแตยังไมพัฒนาเปนฐานขอมูลรวม
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จุดออน
1. ขาดฐานขอมูลและเครือขายระบบฐานขอมูลดานบริการวิชาการที่เปนระบบ ทําใหขาดศักยภาพใน
การมีสวนแกปญหาสังคมไดอยางฉับพลัน
2. มีเฉพาะเครือขายวิสาหกิจชุมชนของภาคใตตอนลาง แตไมมีเครือขายดานอื่น ๆ อาทิ ดานเกษตร
ประมง และยางพารา เปนตน
3. ไมสามารถใชการบริการวิชาการเพื่อการมีสวนรวมในการแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตได
โอกาส
1. รัฐบาลประกาศยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพและโอกาสใหแกคนยากจน การพัฒนาเกษตรอินทรีย
และการสรางศักยภาพเพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาค
2. กลุมจังหวัดสงขลา สตูล และกลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ประกาศยุทธศาสตรพื้นที่เพื่อ
เปนศูนยกลางการศึกษาภูมิภาคเมืองทองเที่ยวและกีฬาระดับสากล การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง
3. มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรและรับผิดชอบประเมินผลโครงการ
ปจจัยคุกคาม
1. งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในทองถิ่น เปนการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลมาจากการ
วิจัยเปนสวนมาก
2. ในพื้นที่ภาคใตมีสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่บริการวิชาการแกชุมชนจํานวน
มากทําใหเกิดการซ้ําซอนในการใหบริการวิชาการ
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ระเบียบและหลักเกณฑ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได
(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ)
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ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได
(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ)

ผูขอรับรับทุน

ภาควิชา / กลุม งาน

- จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย

(แบบ ว-1ด/ว-1ช) จํานวน 15 ชุด
- พิจารณากลั่นกรอง

- แจงผลการพิจารณา

คณะ / สถาบัน / สํานัก / กอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ผูทรงคุณวุฒิ
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

- พิจารณากลั่นกรอง

- รวบรวม และดําเนินการ

- พิจารณาคุณภาพและเสนอผล

การพิจารณาตอคณะกรรมการกองทุน
- พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย

- ประกาศใหทุนวิจัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2547
……………………………………
เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยทักษิณมีศักยภาพดานการวิจัย สามารถสรางองคความรู และ
บริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนขยายงานทางดานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อ
ชวยใหงานวิจัยมีความเขมแข็งและตอเนื่อง อาศัยอํานาจตามมาตรา 14 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2539 และมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2547 จึง
วางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2547”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4 กองทุนมีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
(2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและการวิจัยของนิสิตซึ่งไมใชสวน
หนึ่งของการสําเร็จการศึกษา
(3) สนับสนุนการใหรางวัลผลงานดีเดนและสนับสนุนการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกิดจากการวิจัย
(4) สนั บ สนุ น ให มี ผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ในและต า งประเทศเพื่ อ เป น ที่ ป รึ ก ษาวิ จั ย
วิทยานิพนธและวิจัยรวม
(5) สนับสนุนการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยเพื่อการประยุกตใช
(6) อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
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ขอ 5 กองทุนมีรายได ดังนี้
(1) เงินที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(2) เงินบริจาค
(3) เงินที่ไดรับจากการวาจางใหทําวิจัย
(4) เงินคาธรรมเนียมที่กองทุนจัดเก็บจากการรับจางทําวิจัย
(5) ดอกเบี้ยและผลประโยชน
(6) รายไดอื่นๆ
ขอ 6 กองทุนอาจมีคาใชจาย ดังนี้
(1) คาใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน
(2) คาใชจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาคหรือผูวาจาง
(3) คาใชจายอื่นๆ
ขอ 7 รายไดของกองทุนวิจัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงมหาวิทยาลัยตามระเบียบวาดวยเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะหนึ่งซึ่งอธิการบดี
แตงตั้งโดยการแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวยอธิก ารบดี หรื อผูที่อธิก ารบดี
มอบหมายเปนประธาน และกรรมการอื่นๆ ที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ไมนอยกวา 9 คน และอาจมีที่
ปรึกษาดวยก็ได
ขอ 9 คณะกรรมการบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ครบวาระดํารงตําแหนง 2 ป หรือ
(2) ตาย หรือ ลาออก หรือ
(3) มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
ขอ 10 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) บริหารกองทุนใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และวัตถุประสงคของ
กองทุน
(2) พิจารณางบการเงินของกองทุน
(3) พิจารณาเสนองบประมาณรายจายของกองทุนตอสภามหาวิทยาลัย
(4) จัดหารายไดเขากองทุน
(5) กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานของกองทุน
(6) กําหนดหลักเกณฑเพื่อใหการดําเนินการวิจัยตามระเบียบนี้เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
(7) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตอสภามหาวิทยาลัย
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ขอ 11 การรั บ และการบริ ห ารงานวิ จั ย ของกองทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ให เ ป น ไป
ดังตอไปนี้
(1) การมอบหมายใหผูวิจัยรับผิดชอบทํางานวิจัยของกองทุนวิจัยใหทําเปนลายลักษณ
อักษร ในกรณีที่มีผูวิจัยหลายคนใหกําหนดผูวิจัยคนใดคนหนึ่งตามที่กองทุนวิจัย
เห็ น สมควรเป น หั ว หน า คณะผู วิ จั ย และการทํ า งานวิ จั ย ตามที่ ก องทุ น วิ จั ย
มอบหมายใหตามระเบียบนี้ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยดวย
(2) ผูวิจัยที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบทํางานของกองทุนวิจัย ตองไมนํางานวิจัย
นั้น ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนไปมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน เวนแต
กองทุนวิจัยจะไดใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร แตในกรณีเชนวานี้ ผูวิจัย
ยังคงตองรับผิดชอบผลงานวิจัยตามสัญญาตอไปทุกประการ
(3) ใหกองทุนวิจัยกําหนดใหผูวิจัยตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอกองทุนวิจัย
ลวงหนาภายในเวลาที่เห็นสมควรกอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาในกรณีที่มีเหตุ
จําเปนทําใหผูวิจัยไมอาจสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอกองทุนวิจัยไดภายใน
กําหนดเวลา กองทุนวิจัยอาจขยายระยะเวลาดังกลาวใหแกผูวิจัยได เมื่อผูวิจัย
ยื่นคํารองขอโดยมีเหตุผลสมควร
(4) ในกรณีที่ผูวิจัยไมสามารถดําเนินงานวิจัยไดแลวเสร็จ หรือไมสามารถสงรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณไดภายในกําหนดเวลาตามสัญญา หรือตามที่ผูวาจางอนุมัติให
ขยายเวลาออกไป และเปนเหตุทําใหกองทุนวิจัยตองรับผิดชอบชําระคาปรับหรือ
คาเสียหายตามสัญญาใหแกผูวาจาง ใหกองทุนวิจัยมีอํานาจไลเบี้ยเอาจากผูวิจัยได
ขอ 12 ให ก องทุ น วิ จั ย นํ า เงิ น รายได ฝ ากไว ที่ ธ นาคารหรื อ สถาบั น การเงิ น ที่ ไ ด รั บ ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในวันนั้นหรืออยางชาในวันทําการถัดไป
เงินรายไดทุกประเภท จะหักคาใชจายเพื่อการใดกอนนําฝากมิได
ใหกองทุนวิจัยเก็บรักษาเงินสดไวสํารองจายภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนจะกําหนดไวเปนคราวๆ แลวแตกรณี ถาเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวใหดําเนินการตามวรรคแรก
ขอ 13 ประธานกรรมการมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินในรายการและวงเงินตามงบประมาณ
รายจายประจําปที่คณะกรรมการบริหารกองทุนและสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว
ขอ 14 ใหผูวิจัยที่รับเงินจากองทุนสามารถนําเงินไปใชจายไดตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน
สัญญารับทุน
ขอ 15 ใหประธานกรรมการแตงตั้งผูรับผิดชอบเพื่อควบคุมดูแลใหมีการทําบัญชีของกองทุน
วิจัยที่ถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใหมีการเก็บรักษาหลักฐานการลงบัญชีไวในที่ปลอดภัย
มิใหสูญหายหรือเสียหายได
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ขอ 16 ใหกองทุนวิจัยรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกองทุนวิจัยตออธิการบดี
เพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบนับแตวันเริ่มตนปงบประมาณ หรือตามที่ไดรับแจงจากสภามหาวิทยาลัย
รายงานผลการดําเนินงานตามวรรคแรก อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(1) ผลงานวิจัยที่กองทุนวิจัยไดดําเนินการไปแลว
(2) บทคัดยองานวิจัยที่กองทุนวิจัยไดดําเนินการไปแลว
(3) ความคาดหมายและทิศทางของงานวิจัยที่กองทุนวิจัยจะดําเนินการตอไป
(4) ผลงานวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการซึ่งยังไมแลวเสร็จ
ขอ 17 เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหนํางบประมาณเงินรายไดประเภทเงินวิจัยที่เหลือจากการ
จัดสรรทั้งหมดสมทบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอ 18 ในกรณีที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของกองทุน
วิจัยไวเปนการเฉพาะ ใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ 19 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ 2547

(ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
………………………………………….
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547
แลวนั้น เพื่อใหการพิจารณาการใชจายเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
และตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน จึงกําหนดหลักเกณฑการอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ.2549 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูขอรับเงินอุดหนุน
1.1 เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ไมอยูในระหวางการลาศึกษาตอ หรือ ฝกอบรม ดูงานเปนระยะเวลาตั้งแต 1 ภาคเรียนขึ้นไป
1.3 ผูรับทุนตองไมเปนผูติดคางการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ สําหรับโครงการที่ไดรับทุนซึ่ง
สิ้นสุดระยะเวลาการทําวิจัยไปแลว ไมวาจะไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหลงใด
2. ลักษณะของโครงการที่ใหการสนับสนุน
2.1 เปนโครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของหนวยงาน หรือนโยบายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
2.2 เปนโครงการวิจัยที่สรางองคความรูใหม หรือโครงการวิจัยประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคใต
โดยเนนชุมชนมีสวนรวม และสามารถพัฒนาไปสูการขอเงินสนับสนุนจากภายนอกตอไปได
2.3 เปนโครงการวิจัยที่เปนการพัฒนางานประจํา
2.4 โครงการวิจัยที่เสนอตองไมใชปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธประกอบการศึกษาตอ
2.5 โครงการวิจัยที่ทําเสร็จแลวจะเสนอขอรับเงินอุดหนุนไมได
2.6 โครงการวิจัยตองทําใหแลวเสร็จไดภายใน 1 ป
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3. วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
3.1 หัวหนาโครงการวิจัยเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว.1)
จํานวน 15 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล แลวเสนอผานหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ
ถึงฝายวิจัยภายในเวลาที่กําหนด
2.7 โครงการวิจัยจะตองมีลายมือชื่อผูเกี่ยวของกับโครงการวิจัยทุกคน
2.8 ผูขอรับเงินอุดหนุนสามารถขอรับเงินอุดหนุนในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยไดเพียงป
งบประมาณละ 1 โครงการ เวนแตไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือผูที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. งบประมาณโครงการ
สนับสนุนโครงการวิจัยละไมเกิน 50,000 บาท สําหรับเกณฑการตั้งงบประมาณคาใชจาย
โครงการวิจัย ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1
5. การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน
คณะกรรมการพัฒนาวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณและผูทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัยและ
มีสิทธเสนอแนะใหหัวหนาโครงการวิจัยปรับโครงการวิจัยเพื่อความสมบูรณถูกตอง ความเห็นของคณะกรรมการ
ถือเปนขอยุติ ใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการวิจัยที่ปรับแลวตอฝายวิจัย จํานวน 2 ชุด พรอมแผนบันทึก
ขอมูล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่ออนุมัติตอไป
6. การจายเงินอุดหนุนโครงการ
การจายเงินอุดหนุนโครงการกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
แลว และตองทําสัญญารับเงินอุดหนุนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น จํานวน 2 ชุด เมื่อสัญญาสมบูรณแลว
หัวหนาโครงการวิจัยเก็บไว 1 ชุด และฝายวิจัยวิจัยเก็บไว 1 ชุด และใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2
7. กรรมสิทธิ์และการเผยแพรผลงานวิจัย
7.1 การเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใน
เอกสารหรือสิ่งพิ มพ ใดๆ หรื อการสาธิตแกสาธารณะไมวากรณีใ ด ใหเปนความรับผิด ชอบรว มกั นระหวาง
หัวหนาโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเปนเวลา 2 ป นับแตวันสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
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7.2 สิทธิประโยชนหรือรายไดที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยในชวงเวลา 2 ปแรก เปนกรรมสิทธรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับหัวหนาโครงการวิจัยในอัตราสวนเทากัน หลังจากนั้นกรรมสิทธิ์ผลประโยชนและความ
รับผิดชอบเปนของหัวหนาโครงการวิจัย

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2548

ลงชื่อ
( รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบ ว-1ด
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ประกอบการของบประมาณ ประจําปงบประมาณ .......
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
…………………………………………………………………………………….……………...………………
……………………………………………..…………………………………………………………………..…
สอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงาน
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..........................................
ลักษณะขอเสนอการวิจัย
โครงการวิจัยพัฒนางานประจํา
โครงการวิจัยที่สรางองคความรูใหม
โครงการวิจัยประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคใต
รายละเอียดแบบเสนอโครงการวิจัย
สวน ก : สาระสําคัญของโครงการวิจัย (Research Project)
1. ชื่อโครงการวิจัย (Research Project)
2. หน ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานวิ จั ย และที่ อ ยู พร อ มทั้ ง ชื่ อ หน ว ยงานและลั ก ษณะของการ
รวมงานวิจัยกับหนวยงานอื่น (ถามี)
3. คณะผูวิจัย และสัดสวนที่ทํางานวิจัย (%)
4. ประเภทของการวิจัย
5. สาขาวิชาการและกลุมวิชาการที่ทําการวิจัย
6. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย
7. ความสํ า คั ญ และที่ ม าของป ญ หาที่ ทํ า การวิ จั ย และการทบทวนเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Reviewed Literature)
8. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน
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10. ทฤษฎี สมมติฐานหรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ของโครงการวิจัย
11. เอกสารอางอิง (Reference) ของโครงการวิจัย
12. ระเบียบวิธีวิจัย
13. ขอบเขตของโครงการวิจัย
14. ระยะเวลาที่ทําการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง และหรือเก็บขอมูล
15. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนโดยละเอียด)
16. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
17. อุปกรณที่จําเปนของโครงการวิจัย (ถามี)
18. งบประมาณของโครงการวิจัย
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)
20. ลายมือชื่อคณะผูวิจัยทุกคน และหัวหนาหนวยงานที่สังกัด
สวน ข ประวัติคณะผูวิจัย
1. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) นาย,นาง,นางสาว……………..………….………....………
(ภาษาอังกฤษ) Mr,Mrs,Miss…………………………………….…………………
2. ตําแหนงปจจุบัน
3. หนวยงานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail
4. ประวัติการศึกษา
5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
6. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

-----------------------------------------------
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เกณฑการตั้งงบประมาณคาใชจายโครงการวิจัย
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
----------------------------------------------

1. หมวดคาจางชั่วคราว (ไมสนับสนุนคาจางผูชวยนักวิจัย )
2. หมวดคาตอบแทน (ไมสนับสนุนคาสมนาคุณนักวิจัย) สําหรับคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหใชอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ระบุจํานวนวัน,จํานวนคน)
3. หมวดคาใชสอย
3.1 คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และที่พัก ใหใชอัตราตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการใชจายในการ
เดินทางไปราชการ(ระบุจํานวนคน, จํานวนวัน, อัตราเบี้ยเลี้ยง)
3.2 คาจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ใหประมาณการจํานวน 30 เลม วงเงิน 1,500 บาท
3.3 คาวิเคราะหขอมูล สนับสนุนไมเกิน 5,000 บาท
3.4 คาวัสดุสํานักงานและคาสาธารณูปโภค (เชน คาโทรศัพท, ไปรษณีย ฯลฯ) สนับสนุน
ไมเกิน 3,000 บาท
4. คาใชจายในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝกอบรม
เพื่ อ ใช ใ นการวิ จั ย หรื อ เป น ประโยชน ต อ การวิ จั ย หรื อ เพื่ อ ใช ใ นการเผยแพร
สู ป ระชาชน ให ใ ช ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรมของ
สวนราชการ (ระบุวาเปนคาใชจายอะไรบาง วงเงินเทาไหร คาตอบแทนวิทยากร ระบุจํานวน
วิทยากร จํานวนวัน/คน อัตราคาตอบแทน/วัน/คน)
5. หมวดครุภัณฑ (ไมสนับสนุนคาครุภัณฑ)
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แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
เพื่อใหการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการวิจัย กองทุยวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเปนไปอยางมีระบบ
และมีป ระสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ หารกองทุน วิจัย มหาวิท ยาลัย ทั ก ษิ ณ จึ งกํา หนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ย วกับ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ดังนี้
1. เงินสนับสนุนโครงการวิจัย
1.1 เงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัย เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติเงินแลวใหจายเปนเช็คแกกองทุน
วิจัย เพื่อนําเขาบัญชีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเปดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ใชชื่อบัญชี
คือ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนเงินรวมทุกโครงการ
1.3 ผูมีอํานาจในการเบิกจายเงินจากบัญชี คือ อธิการบดี และผูที่ไดรับมอบอํานาจจาก
อธิการบดี
1.4 การเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อจายใหหัวหนาโครงการที่ไดรับการพิจารณา
สนับสนุน ใหดําเนินการแบงเปน 4 งวด ดังนี้
1.4.1 งวดแรก จายรอยละ 40 ของงบประมาณทั้งจํานวน
1.4.2 งวดที่สอง จายรอยละ 30 ของงบประมาณทั้งจํานวน โดยตองแสดงรายงาน
ความกาวหนาของโครงการวิจัยคิดไดเปนรอยละ 40 ของการดําเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ
1.4.3 งวดที่สาม จายรอยละ 20 ของงบประมาณทั้งจํานวน โดยตองแสดงรายงาน
ความกาวหนาของโครงการวิจัย คิดไดเปนรอยละ 70 ของการดําเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ
1.4.4 งวดที่สี่ จายรอยละ 10 ของงบประมาณทั้งจํานวนเมื่อสงรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณที่ผานการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิและผานการรับรองของคณะกรรมการแลว
1.5 การจายเงินใหจายภายในปงบประมาณ กรณีมเี งินเหลืออยูและยังไม
สิ้นสุดโครงการวิจัยใหรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการวิจัยแลว ปรากฏวามีเงินเหลืออยูในบัญชีเงินฝากธนาคารใหนําสมทบเขากองทุนวิจัย
1.6 ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคารใหนํามาสมทบเขากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
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2. การสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
2.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยตองสงรายงานวิจัย(ฉบับ
ราง) จํานวน 3 เลม ใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิและใหดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ โดยการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนาวิจัยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ จึงจะสามารถเผยแพรผลการวิจัยตอสาธารณะได โดยจัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 15 เลม
พรอมเรื่องยองานวิจัย และบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ชุด
แผนบันทึกขอมูลใหฝายวิจัย โดยเสนอผานหนวยงานตามลําดับ โดยเขาปกเย็บเลมใหเหมาะสมกับผลงานวิจัย
ระดับมหาวิทยาลัย และใหระบุขอความไวบนปกหนาบริเวณดานลางวา “งานวิจัยนี้ไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ….”
2.2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการวิจัยแลว หัวหนาโครงการวิจัยไมอาจสงรายงาน
วิจัย ฉบับสมบูรณไดตามกําหนด อนุโลมใหสงภายหลังกําหนดไดแตตองไมเกิน 1 ป โดยหัวหนาโครงการวิจัย
ตองแจงปญหาและอุปสรรคใหภารกิจสงเสริมการวิจัยทราบ
2.3 กรณีที่หัวหนาโครงการวิจัยไมปฏิบัติตามสัญญาและหลักเกณฑนี้ใหคณะกรรมการ
เสนอมหาวิทยาลัยกําหนดโทษตามควรแกกรณี
2.4 กรณีเสนอผลงานวิจัยทีไ่ มไดคุณภาพตามโครงการวิจยั คณะกรรมการตองเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหหัวหนาโครงการวิจัยปรับปรุงแกไขหรือเรียกเงินอุดหนุนคืนแลวแตกรณี
3. การเก็บหลักฐานการใชจายเงินโครงการ
ผูรับทุนจะตองเก็บหลักฐานคาใชจายตางๆ ตามรายการที่แสดงไวในโครงการวิจัย โดย
ใหหัวหนาโครงการวิจัยเปนผูตรวจสอบและเก็บหลักฐานไวเพื่อใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบไดทุกโอกาส
4. การตีความและวินิจฉัยปญหา
หากมี ก รณี พึ ง ต อ งตี ค วามหรื อ วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา ให อ ธิ ก ารบดี โ ดยข อ เสนอของ
คณะกรรมการหรือภารกิจสงเสริมการวิจัยเปนผูชี้ขาด
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ระเบียบและหลักเกณฑ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินแผนดิน
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ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินแผนดิน

ผูขอรับรับทุน

ภาควิชา / กลุม งาน

- จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย

(แบบ ว-1ด/ว-1ช) จํานวน 15 ชุด
- พิจารณากลั่นกรอง

- แจงผลการพิจารณา

คณะ / สถาบัน / สํานัก / กอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี

- แจงผลการพิจารณา

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงบประมาณ

- พิจารณากลั่นกรอง

- รวบรวม และดําเนินการ

- พิจารณาคุณภาพและจัดลําดับความสําคัญ

- เสนอผลการพิจารณาตออธิการบดี
- ลงนามสงโครงการ

- ตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัย

ตามมติ ครม.
- อนุมัติงบประมาณ
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
จากงบประมาณแผนดิน พ.ศ.2549
……………………………..
เพื่อใหการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยทักษิณเปนไปดวยความ
เรี ย บร อ ยและสอดคล อ งกั บ สถานการณ ปจ จุ บัน จึ ง กํา หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี รั บ เงิ น อุ ด หนุ น โครงการวิ จั ย
จากงบประมาณแผนดินไวดังนี้
ขอ 1 นิยามศัพท
เงิ น อุ ด หนุ น หมายถึ ง เงิ น งบประมาณแผ น ดิ น ที่ จั ด สรรให แ ก ห น ว ยงานหรื อ บุ ค ลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อใชในการวิจัย ยกเวนเงินอุดหนุนของนิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอก และเงิน
อุดหนุนอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเปนผูจาย
โครงการวิ จัย หมายถึ ง แผนและการแสดงหัว ขอ รายละเอี ย ดในการศึก ษาคนควา วิ เ คราะห
หรือทดลองอยางเปนระบบที่แนนอน
หัวหนาโครงการวิจัย หมายถึง หัวหนาโครงการวิจัยหรือเจาของโครงการวิจัย
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่พิจารณาคุณภาพ
โครงการวิจัยและอื่นๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอ 2 คุณสมบัติผูขอรับเงินอุดหนุน
2.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองเปนขาราชการประจําหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.2 ผู ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น มี สิ ท ธิ์ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ในฐานะหั ว หน า โครงการวิ จั ย ได เ พี ย ง
ปงบประมาณละ 1 โครงการ เวนแตไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2.3 ผู ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ต อ งไม เ ป น ผู ติ ด ค า งการส ง รายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ สํ า หรั บ
โครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาทําวิจัยไปแลว ไมวาจะไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงทุนใดๆ
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ขอ 3 การเสนอโครงการวิจัย
3.1 หัวหนาโครงการวิจัยเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว.1 ด/ช) โดยระบุ
ชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เสนอเปนผูอานผลงานวิจัยกอนการเผยแพรไวดวย จํานวน 15 ชุด ผานหนวยงานตนสังกัด
ตามลําดับถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในเวลาที่กําหนด
3.2 โครงการวิจัยที่เสนอตองไมใชปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธประกอการศึกษาตอ
3.2 โครงการวิจัยที่ทําเสร็จแลวจะขอรับเงินอุดหนุนอีกไมได
3.4 โครงการวิจัยที่เสนอตองไมเปนโครงการวิจัยที่อยูระหวางการขอรับเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น
ขอ 4 การพิจารณาโครงการวิจัย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น ดําเนินการพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัยโดยใชผลการ
ประเมินของผูทรงคุณวุฒิประกอบการพิจารณาและจัดเรียงลําดับความสําคัญ และมีสิทธิ์เสนอแนะใหหัวหนา
โครงการวิจัยปรับโครงการวิจัยเพื่อความสมบูรณถูกตอง ความเห็นของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ ใหหัวหนา
โครงการวิจัยสงโครงการวิจัยที่ปรับแลวจํานวน 5 ชุด ผานหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติพิจารณาตอไป และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับวงเงิน
ตามที่สํานักงบประมาณกําหนดตอเมื่อไดทราบวงเงินหมวดเงินอุดหนุนจากสํานักงบประมาณแลว
ขอ 5 เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน
5.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับเงินอุดหนุน
5.2 หัวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนแลวตองทําสัญญารับเงินอุดหนุนตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น จํานวน 2 ชุด เมื่อสัญญาสมบูรณแลวหัวหนาโครงการวิจัยเก็บไว 1 ชุด และสถาบันวิจัย
และพัฒนาเก็บไว 1 ชุด
5.3 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติแลวตองไดรับการ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
5.4 การเปลี่ยนแปลงหัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย หรืองดทําโครงการวิจัยตอง
แจงเรื่องตอสถาบันวิจัยเพื่อดําเนินการตอไป
5.5 หัวหนาโครงการวิจัยตองรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
5.6 กรณีที่เปนผลงานวิจัยที่ไมไดมีการกําหนดผูทรงคุณวุฒิสําหรับการประเมินคุณภาพการวิจัย
ตั้งแตตน โดยใหผูวิจัยจัดสงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 3 ฉบับ ใหคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับการ
มอบหมายพิจารณาจัดหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพการวิจัย
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5.7 กรณีที่เปนผลงานวิจัยที่มีการกําหนดผูทรงคุณวุฒิสําหรับการประเมินคุณภาพการวิจัยไว
ตั้งแตตนแลว ใหผูวิจัยจัดสงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 3 ฉบับ ใหคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับการ
มอบหมายดําเนินการจัดสงผูทรงคุณวุฒิตอไป
5.8 เมื่อผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 กรณี ในขอ 5.6 และขอ 5.7 ไดประเมินคุณภาพการวิจัยแลวหากมีการ
แกไข ผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขตนฉบับตามคําเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกอน จึงจัดทํารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณได
5.9 ผูวิจัยตองมีคํารับรองการตรวจคุณภาพงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ โดยถือเปนสวนหนึ่งของ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณดวย
5.10 ผูวิจัยตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 3 ฉบับ ใหคณะกรรมการรับรองกอน
จึงสามารถเผยแพรผลงานวิจัยตอสาธารณะได
5.11 ใหถือวาการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไดผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลวเปนเงื่อนไข
หนึ่งในการขอเบิกเงินอุดหนุนงวดสุดทาย
5.12 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใหเงินอุดหนุน เมื่อหัวหนาโครงการวิจัยที่
ไดรับการอนุมัติใหไดรับเงินอุดหนุนไมปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ หรือตามรายละเอียดของโครงการวิจัย
หรือตามสัญญารับเงินอุดหนุน
ขอ 6 การเบิกจายเงินอุดหนุน
6.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาทําหนางบขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนตอมหาวิทยาลัย
6.2 กลุมงานคลังดําเนินการตรวจสอบและนําเขาระบบ GFMIS พรอมใบขอเบิกเงิน (ขบ02)
ตามที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณทั้งจํานวน
6.3 เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับเงินจากสํานักงบประมาณแลว ใหจายเปนเช็คแก สถาบันวิจัยและ
พัฒ นา เพื่อนํ าเข าบัญชี เ งิน อุดหนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย ทั ก ษิณ ใชชื่อบัญชี เงิน อุดหนุนโครงการวิ จัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6.4 ผูมีอํานาจในการเบิกจายเงินจากบัญชี โดยลงลายมือสั่งจายเงินสองในสี่ ดังนี้
6.4.1 อธิการบดี
6.4.2 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
6.4.3 ผูอํานวยการกลุมงานคลัง
6.4.4 ผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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6.5 การเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝากตามขอ 6.3 ใหดําเนินการแบงเปน 4 งวด ดังนี้
6.5.1 งวดแรก จายรอยละ40 ของงบประมาณทั้งจํานวน
6.5.2 งวดที่ 2 จายรอยละ 30 ของงบประมาณทั้งจํานวน โดยตองแสดงรายงาน
ความกาวหนาของโครงการวิจัย คิดไดเปนรอยละ 40 ของการดําเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ
6.5.3 งวดที่ 3 จายรอยละ 20 ของงบประมาณทั้งจํานวน โดยตองแสดงรายงาน
ความกาวหนาของโครงการวิจัย คิดไดเปนรอยละ 70 ของการดําเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ
6.5.4 งวดที่ 4 จายรอยละ 10 ของงบประมาณทั้งจํานวน เมื่อสงรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณที่ผานการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิและผานการรับรองของคณะกรรมการแลว
6.6 กรณีที่โครงการวิจัยมีงบประมาณคาครุภัณฑ ใหดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ และใหลงทะเบียนครุภัณฑไวที่หนวยงานระดับภาควิชากลุมงาน ทั้งนี้ใหหักเงินคา
ครุภัณฑออกจากจํานวนเงินของงบประมาณทั้งจํานวน แลวดําเนินการตาม ขอ 6.5.1- 6.5.4
6.7 กรณีการใชจายเงินที่ไมใชครุภัณฑ ผูรับทุนสามารถใชจายเงินไดตามรายการที่ไดรับอนุมัติ
ในโครงการและตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในการจัดซื้อจะตองมีผูตรวจรับลงนามในหลักฐานการจัดซื้อ
จัดจางอยางนอย 1 คน กรณีการจัดซื้อจัดจางวงเงินงบประมาณไมเกิน 10,000 บาท และผูตรวจรับอยางนอย 3
คน กรณีการจัดซื้อจัดจางวงเงินงบประมาณเกิน 10,000 บาท กรณีมีความจําเปนตองใชจายแตกตางไปจากเกณฑ
ดังกลาว จะตองไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน
6.8 ใหผูวิจัยเก็บหลักฐานการใชจายทั้งหมดแลวนําสงมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดโครงการ
6.9 ระยะเวลาการใชจายเงิน สามารถใชจายไดตามระยะเวลาในโครงการที่ไดรับอนุมัติและตาม
ระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติใหขยายเวลาจากมหาวิทยาลัยแลว ทั้งนี้อยางชาไมเกินปงบประมาณถัดไป กรณีเงิน
เหลือและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากธนาคารใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
6.10 การจางผูชวยวิจัยในโครงการวิจัย ผูรับทุนสามารถจัดจางไดเองโดยขออนุมัติการจางจาก
มหาวิทยาลัย (งบดําเนินการหมวดคาใชสอย)
ขอ 7 การสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
7.1 เมื่อหัวหนาโครงการวิจัยไดดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวใหสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
จํานวน 15 เลม พรอมเรื่องยอและบทคัดยอภาษาไทยภาษาอังกฤษตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ชุด
เสนอผานหนวยงานตามลําดับ โดยเขาปกเย็บเลมใหเหมาะสมกับผลงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย และใหระบุ
ข อ ความไว บ นปกหน า บริ เ วณด า นล า งว า ”งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากงบประมาณแผ น ดิ น ประจํ า ป
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.....”
7.2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการวิจัยแลว หัวหนาโครงการวิจัยไมอาจสงรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณไดตามกําหนด อนุโลมใหสงภายหลังไดแตตองไมเกิน 1 ป โดยหัวหนาโครงการวิจัยตองแจง
ปญหาอุปสรรคใหมหาวิทยาลัยทราบ
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7.3 กรณีหัวหนาโครงการวิจัยไมปฏิบัติตามสัญญาและหลักเกณฑนี้ใหคณะกรรมการเสนอ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษตามควรแกกรณี
7.4 กรณีเสนอผลงานที่ไมไดคุณภาพตามโครงการวิจัย คณะกรรมการตองเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อใหหัวหนาโครงการวิจัยปรับปรุงแกไขหรือเรียกเงินอุดหนุนคืนแลวแตกรณี
ขอ 8 กรรมสิทธิ์และการเผยแพรผลงานวิจัย
8.1 อุปกรณวิจัยประเภทครุภัณฑ ซึ่งจัดซื้อโดยเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ เปนกรรมสิทธิ์ของ
หนวยงานระดับภาควิชา/กลุมงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย
8.2 การเผยแพร ผลงานวิจัย ที่ไ ดรับเงิน อุดหนุ นจากมหาวิ ทยาลั ยทักษิณ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนในเอกสารหรือสิ่งพิมพใดๆ หรือการสาธิตแกสาธารณะไมวากรณีใด ใหเปนความรับผิดชอบรวมกัน
ระหวางหัวหนาโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลา 2 ป นับแตวันสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
8.3 สิทธิประโยชนหรือรายไดที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยในชวงเวลา 2 ปแรก เปนกรรมสิทธิ์
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับหัวหนาโครงการวิจัยในอัตราสวนรวมกัน หลังจากนั้นกรรมสิทธผลประโยชน
และความรับผิดชอบเปนของหัวหนาโครงการวิจัย
ขอ 9 หนาที่คณะกรรมการ
9.1 คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศนี้
9.2 คณะกรรมการมีหนาที่เสนอมหาวิทยาลัยออกขอกําหนด วิธีปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของได
โดยไมขัดตอระเบียบประกาศนี้
ขอ 10 การตีความและวินิจฉัยปญหา
หากมีกรณีพึงตองการตีความและวินิจฉัยปญหา ใหอธิการบดีโดยขอเสนอของคณะกรรมการ
หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูชี้ขาด
ประกาศนี้ใหใชกับโครงการวิจัยที่ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยตั้งแตปงบประมาณ
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ.2549
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แบบ ว-1ด

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2548)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามมติคณะรัฐมนตรี
------------------------------------

สวน ก :

ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม ที่มีระยะเวลาวิจัยสิ้นสุดในปงบประมาณที่เสนอขอ
โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา….ป ปนี้เปนปที่….. รหัสโครงการวิจัย..……....
- โปรดระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับประเด็นยุทธศาสตรของแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ซึ่งประกอบดวย 9 ยุทธศาสตร (กรุณาจัดเรียงลําดับความสอดคลองจาก
มากที่สุดไปสูนอยที่สุด โดยระบุหมายเลข 1-9 ทั้งนี้ ถามีความสอดคลองมากที่สุดจะเปน
ยุทธศาสตรหลักใหระบุหมายเลข 1)
ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และแขงขันได
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................
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สวน ข :

องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการวิจัย
2. หนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย และสถานที่ตั้งพรอมทั้งชื่อหนวยงานและลักษณะของการ
รวมงานวิจัยกับหนวยงานอื่น (ถามี)
3. คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทําการวิจัย (%)
4. ประเภทของการวิจัย (ผนวก 1)
5. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 1)
6. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
7. ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
8. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
9. ขอบเขตของโครงการวิจัย
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน
11. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
12. ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
13. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
15. ระยะเวลาทํา การวิจัย และแผนการดํา เนิน งานตลอดโครงการวิจัย (ใหร ะบุขั้น ตอนอยา ง
ละเอียด)
16. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
17. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ)
17.1 ที่มีอยูแลว
17.2 ที่ตองการเพิ่มเติม
18. งบประมาณของโครงการวิจัย
18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ
[ปงบประมาณ ที่เสนอขอ (ผนวก 3)]
18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ
ที่เสนอขอในแตละป [กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง (ผนวก 6)]
18.3 งบประมาณการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปท่ีผานมา (กรณีเปน
โครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว)
19. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน
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20. โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
20.1 คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจยั วาโครงการวิจยั ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ จริงในปงบประมาณที่ผานมา
20.2 โปรดระบุวาโครงการวิจยั นีอ้ ยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลง
เงินทุนอื่นหรือเปนการวิจยั ตอยอดจากโครงการวิจัยอืน่ (ถามี)
20.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ด)
21. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)
สวน ค :

ประวัติคณะผูวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เ กี่ย วขอ งกับ การบริห ารงานวิจัย ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัย
ในแตละขอเสนอการวิจัย
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา
1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทํา
การวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด
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หมายเหตุ :

1. กรณีที่ห นว ยงานมิไ ดทํา การวิจัย เองแตใ ชวิธีจัด จา ง กรุณ าใช แบบ ว–1ด โดยระบุ
รายละเอีย ดตามแบบฟอรมที่กํา หนดไวใ หมากที่สุด พรอ มทั้งแนบขอ กํา หนด (terms of
reference-TOR) ดวย
2. กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง และนักวิจัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณ การวิจัย
ในปงบประมาณตอไป ตองจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยดังกลาว ประกอบการเสนอของบประมาณ
ดวย
3. กรุณาใหรายละเอียดของขอมูลในแตละหัวขออยางถูกตองและสมบูรณ เพื่อประโยชนในการ
ประเมินผล
______________________________
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

แบบ ว-1ช

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2548)

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามมติคณะรัฐมนตรี
--------------------------------------สวน ก :

ลักษณะแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยใหม ที่มีระยะเวลาทําวิจัยสิ้นสุดในปงบประมาณที่เสนอขอ
แผนงานวิจัยตอเนื่องระยะเวลา….ป ปนี้เปนปท…
ี่ ..หัสแผนงานวิจัย…...…..…
โปรดระบุความสอดคลองของแผนงานวิจัยกับประเด็นยุทธศาสตรของแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ซึ่งประกอบดวย 9 ยุทธศาสตร (กรุณาจัดเรียงลําดับความสอดคลองจาก
มากที่สุดไปสูนอยที่สุด โดยระบุหมายเลข 1-9 ทั้งนี้ ถามีความสอดคลองมากที่สุดเปนยุทธศาสตร
หลักใหระบุหมายเลข 1)
ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และแขงขันได
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
อื่น ๆ โปรดระบุ ..........................................................
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สวน ข :

องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ชื่อแผนงานวิจัย และชื่อโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย
2. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย
3. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
4. เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแผนงานวิจัย
5. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย
6. กลยุทธของแผนงานวิจัย
7. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย
8. เปาหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด
9. เปาหมายการใหบริการ (ผลลัพธ) และตัวชี้วัด
10. ผูรับผิดชอบและหนวยงาน ประกอบดวยหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและผูใชประโยชนจากผลการวิจัย
12. แผนการบริหารและแผนการดําเนินงาน พรอมทั้งขั้นตอนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย และ
โปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถามี) ดวย
13. แผนการสรางนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัยนี้
14. แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย
15. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย
16. กรณีแผนงานวิจัยตอเนื่องใหจัดทํารายงานความกาวหนาของแผนงานวิจัยตาม แบบ ต-1ช
17. แผนงานวิจัยนี้ อยูระหวางดําเนินการเสนอของบประมาณจากแหลงทุนอื่น หรือเปนการวิจัยตอ
ยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถามี)
18. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)

สวน ค : ประวัติผูรับผิดชอบแผนงานวิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
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7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ
ในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ
ขอเสนอการวิจัย
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทํา
วิจัยวาไดทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด
หมายเหตุ :

1. กรณีที ่ห นว ยงานมิไ ดทํ า การวิจ ัย เองแตใ ชว ิธ ีจ ัด จา ง กรุณ าใชแ บบ ว–1ช โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกําหนด (terms
of
reference-TOR) ดวย
2. กรณีเปนแผนงานวิจัยตอเนื่อง และนักวิจัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยใน
ป ง บประมาณต อ ไป ต อ งจั ด ทํ า ข อ เสนอของแผนงานวิ จั ย ดั ง กล า ว ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณดวย
3. กรุณาใหรายละเอียดของขอมูลในแตละหัวขออยางถูกตองและสมบูรณ เพื่อ
ประโยชนในการประเมินผล
______________________________________
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

แบบ ว-1บต

แบบเสนอขอเสนอการวิจัยเบื้องตน (Pre-research proposal)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามมติคณะรัฐมนตรี
----------------------------------สวน ก : ลักษณะขอเสนอการวิจัยเบื้องตน
แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
โครงการวิจัย
สิ้นสุดในปงบประมาณที่เสนอขอ
ตอเนื่องระยะเวลา….ป ปนี้เปนปที่….. รหัสแผนงานวิจัย…...…..……
-โปรดระบุความสอดคลองของขอเสนอการวิจัยเบื้องตนกับประเด็นยุทธศาสตรของ
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ซึ่งประกอบดวย 9 ยุทธศาสตร
(กรุณาจัดเรียงลําดับความสอดคลองจากมากที่สุดไปสูนอยที่สุด โดยระบุหมายเลข
1-9 ทั้งนี้ ถามีความสอดคลองมากที่สุดเปนยุทธศาสตรหลักใหระบุหมายเลข 1)
ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และแขงขันได
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
อื่น ๆ โปรดระบุ ..........................................................
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สวน ข : องคประกอบในการจัดทําขอเสนอการวิจัยเบื้องตน
1. ขอเสนอการวิจัย (ไทย/อังกฤษ)
2. ชื่อหัวหนาขอเสนอการวิจัย และหนวยงานตนสังกัด
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงคหลัก
5. แนวทางการดําเนินการวิจัย
6. ผลสําเร็จที่ได
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8. ระยะเวลาทําการวิจัย
9. งบประมาณการวิจัย
__________________
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แบบฟอรม
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ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได / แผนดิน
- เก็บสัญญาไว 1 ชุด
- รายงานความกาวหนาทุก 4 เดือน

- เขียนสัญญา จํานวน 2 ชุด

ผูไดรับเงินอุดหนุน

คณบดี / ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- เก็บสัญญาไว 1 ชุด
- ติดตามความกาวหนาทุก 4 เดือน

อธิการบดี

- ลงนามในสัญญา
- แนบโครงการ จํานวน 2 ชุด
- ลงนามในฐานะพยาน

- ตรวจสอบ

- ลงนามในฐานะพยาน
- ลงนามในฐานะผูใหทุน

แบบ TSURD-1
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แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ……………..
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สัญญานี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถนนกาญจนวณิช หมูที่ 4
ตําบลเขารูปชาง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่…….... เดือน………………….…...พ.ศ………………………………
ระหวางมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย………………………………………………………………..……...
อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งตอไปสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ.…………………………….
ตําแหนง…………………………….อยูเลขที่….. หมู……. ถนน……………………………………………….
ตําบล..……………………อําเภอ………………….. จังหวัด………………………... ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาไดตกลงกันตอไปนี้
ขอ 1. ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ…………………………………..…………
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 254…….. แกโครงการวิจัย เรื่อง
(ภาษาไทย)……………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………...
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………….……
ตั้งแตวันที่………. เดือน………………………….. พ.ศ. ………….. ถึงวันที่……………………………..……...
เดือน………….. พ.ศ. …… เปนจํานวนเงิน………………บาท (………………………………………………)
โดยผูใหทนุ จะจายใหแกผูรบั ทุนเปน 4 งวด ดังรายละเอียดดังนี้
งวดที่ 1. จายใหเปนเงินไมเกิน………………. บาท (…………………………………………………)
คิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนเงินอุดหนุนทั้งโครงการ เมื่องานวิจยั ดําเนินการเบิกจายเงินเขาบัญชีเงินอุดหนุน
โครงการวิจัย และผูรับทุนทําสัญญารับทุนแลว โดยหักเงินคาครุภัณฑออกไปดําเนินการตามขอ 2.
งวดที่ 2. จายใหเปนเงินไมเกิน………….บาท (……………………………….)
คิดเปนรอยละ 30 ของจํานวนเงินอุดหนุนทั้งโครงการ ผูใหทุนจะจายใหภายหลังจากผูรับทุนไดสงรายงาน
ความกาวหนาของโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 จํานวน 2 ชุด เมื่อไดดําเนินการวิจัยตามแผนงานคิดไดเปนรอยละ 40
ของการดําเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการแนบทายสัญญานี้ และรายงานความกาวหนาดังกลาวตองผานการ
อนุมัติจากรองอธิการบดีแลว
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งวดที่ 3. จายใหเปนเงินไมเกิน………….บาท (……………………………….)
คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวนเงินอุดหนุนทั้งโครงการ ผูใหทุนจะจายใหภายหลังจากผูรับทุนไดสงรายงาน
ความกาวหนาของโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 จํานวน 2 ชุด เมื่อไดดําเนินการวิจัยตามแผนงานคิดไดเปนรอยละ 70
ของการดําเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการแนบทายสัญญานี้ และรายงานความกาวหนาดังกลาวตองผานการ
อนุมัติจากรองอธิการบดีแลว
งวดที่ 4. จายใหเปนเงินไมเกิน………….บาท (……………………………) คิดเปนรอยละ 10 ของ
จํานวนเงินอุดหนุนทั้งโครงการ ผูใหทุนจะจายใหภายหลังจากผูรับทุนไดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการ
ประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิและผานการรับรองของคณะกรรมการพัฒนาวิจัยแลว
ขอ 2. กรณีที่โครงการวิจัยมีงบประมาณคาครุภัณฑ ใหดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ และใหลงทะเบียนครุภัณฑไวที่หนวยงานระดับภาควิชา/
กลุมงาน ทั้งนี้ใหดําเนินการหักเงินคาครุภัณฑออกจากจํานวนเงินของงบประมาณทั้งจํานวน
ขอ 3. รายชื่อหัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมทําการวิจัย และรายละเอียดของโครงการวิจัยตามที่ปรากฏแนบทายสัญญานี้ ผูรับทุนจะเปลี่ยนแปลงไมไดนอกจากจะไดรับความยินยอมจากผูให
ทุน
ขอ 4. ผูรับทุนจะนําสงรายงานความกาวหนาของการวิจัยใหผูใหทุนทราบทุก
6 เดือน โดยการรายงานความกาวหนานี้นอกเหนือจากการรายงานความกาวหนาประกอบการจายเงิน
ขอ 5. ผูรับทุนจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎ เกณฑของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งขอกําหนดที่เกี่ยวของ
ของผูใหทุน ดังตอไปนี้
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจยั เฉพาะเรื่อง
จากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได พ.ศ.254..
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กําหนดใชแบบบทคัดยอ และแบบรายงานวิจัยฉบับยอ
(3) ประกาศฝายวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กําหนดใชแบบตัวอักษรสําหรับแบบบทคัดยอและแบบ
รายงานการวิจัยฉบับยอ
ทั้งนี้โดยจะถือวาระเบียบ กฎ เกณฑ ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ขางตนและอื่นๆ ที่เกี่ยวของนั้น
เปนสวนหนึ่งของสัญญา
ขอ 6. ผูรับทุนจะจัดดําเนินการดวยความวิริยะอุตสาหะใหการวิจัยเสร็จไดผลสมความ มุงหมายของ
ผูใหทุน หากเกิดอุปสรรคไมสามารถทําการวิจัยไดดวยประการใดก็ดี ผูรับทุนจะรีบรายงานใหผูใหทุนทราบทันที
เพื่อพิจารณาหาทางแกไข หรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
ขอ 7. ผูรับทุนจะควบคุมการใชเงินทุนใหเปนไปอยางประหยัดและจัดเตรียมหลักฐานบัญชีการจายเงิน
เพื่อใหผูใหทุนตรวจสอบไดทุกโอกาส
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ขอ 8. ผูรับทุนจะใชและบํารุงรักษาครุภัณฑการวิจัยของผูใหทุน ใหอยูในสภาพดีใชการไดอยูเสมอ และ
ผูรับทุนยินยอมใหผูใหทุนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูใหทุนตรวจตราครุภัณฑการวิจัยซึ่งเปนทรัพยสินของ
ผูใหทุนไดทุกขณะและทุกโอกาส และเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยตามโครงการแลว ผูรับทุนจะสงคืนครุภัณฑการวิจัย
ใหแกผูใหทุนทันที
ขอ 9. ผูรับทุนจะนําสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 15 ชุด และรายงานวิจัยฉบับยอ บทคัดยอ
จํานวน 2 ชุด พรอมแผนดิสเกตตบันทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับยอและบทคัดยอ จํานวน 1 แผน
ขอ 10. กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย เปนกรรมสิทธิ์ของผูใหทุน สวนผลประโยชนซึ่งเกิดจากการนํา
ผลการวิจัยไปใชในเชิงพาณิชยใหแบงกันระหวางมหาวิทยาลัยทักษิณกับผูทําวิจัย
ขอ 11. ในการเผยแพรขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพใดหรือสื่อใดในแตละครั้ง ผูรับ
ทุนตองระบุขอความวา “ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ……………….. มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 254…..” หรือแจงขอความดังกลาวดวยทุกครั้ง
ขอ 12. ในกรณีที่ผูรวมวิจัยหลายคน ผูรับทุนจะตองเปนผูตรวจสอบดูแลผูรวมวิจัยทุกคนใหปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎ เกณฑ ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เกี่ยวของของผูใหทุนอยางเครงครัด
ขอ 13. หากผูรับทุนผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดขางตน ผูรับทุนยินยอมใหผูใหทุนบอกเลิกสัญญาและ
ยินยอมชดใชเงินทุนรวมทั้งดอกผล ตลอดจนครุภัณฑการวิจัย ซึ่งจัดซื้อโดยเงินอุดหนุนนี้คืนแกผูใหทุนทั้งหมด
ในกรณีที่ผูรับทุนไมสามารถทําวิจัยตอไปได หรือไมอาจทําใหแลวเสร็จได และประสงคจะขอยุติการ
วิจัยตามโครงการที่รับเงินอุดหนุน ผูรับทุนตองยื่นคํารองตอผูใหทุน และถือวาผูรับทุนผิดสัญญา จะตองรับผิด
ตามความในวรรคหนึ่งดวย
ในกรณีผูใหทุนพิจารณาเห็นวา การทําการวิจัยของผูรับทุนจะลาชาเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดตาม
สัญญานี้ หรือจะเนิ่นนานกวาระยะเวลาตามโครงการที่กําหนด หรือการวิจัยตามโครงการของผูรับทุนจะไมเปน
ประโยชนตอผูใหทุนอีกตอไป ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผูรับทุนตองรับผิดตามความในวรรคหนึ่งดวย
ขอ 14. ผูใหทุนมีสิทธิที่จะจัดใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงและติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ
ตามโครงการของผูรับทุน ในระยะเวลาตามที่เห็นความจําเปน และหากพบวามีการดําเนินการใดที่แตกตางไป
จากขอตกลงของสัญญานี้ ผูใหทุนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้และดําเนินการตามสัญญาขอ 13.
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แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของ…………………………...………………………………………....หนา 4
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานของแตละฝายและตางเก็บไวฝายละฉบับ
(ลงชื่อ)…………………………………………………ผูใหทุน
(…………………………………………)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ลงชื่อ)……………………………………………..……ผูรับทุน
(……………………………………………….)
หัวหนาโครงการ
(ลงชื่อ)……………………………………………..……พยาน
(…………….…………………………………… )
รองอธิการบดี
(ลงชื่อ)……………………………………………..……พยาน
(……………………………………………….)
หัวหนาภาควิชา……………………………..
หรือ หัวหนากลุมงาน………..………………………..
หมายเหตุ
กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย กอนที่จะมีการนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย และ/หรือ รวมลงทุนกับ
ภาคเอกชน ผูรับทุนจะตองแจงใหผูใหทุนทราบกอนที่จะดําเนินการใดๆ ในกรณีของการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาอันเกิดขึ้นจากงานวิจัย ผูใหทุนจะเปนเจาของทรัพยสินทางปญญานั้น และจะดําเนินการจดทะเบียนให
โดยผูรับทุนจะยังคงเปนผูประดิษฐอยู ยกเวนจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นกอนการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา
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แบบ TSURD-2

มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย
งวดที…
่ ……… ปงบประมาณ พ.ศ. …….
รหัสโครงการ………………….
(สําหรับเจาหนาที่)
1. ชื่อโครงการ
(ไทย)…………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………...…………………………………………….
(อังกฤษ)……………………………………………………………………………………….………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
2. จํานวนเงินอุดหนุน…………………………………..… บาท ปงบประมาณ พ.ศ. ……..
จาก
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
3. ชื่อหัวหนาโครงการ………………………………………………………………………………………..………….
ตําแหนง………………………………………………………………………………...………..……………………
สังกัดภาควิชา/งาน…………………………………………………………………………………………………....
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน……………………………………………………………………..............................
โทรศัพท………………….. โทรสาร…………………. E-mail…………………………………………..……..…...
ผูรวมวิจัย(1)………..………………………………………………………………………...…….............................
ตําแหนง……………………………………………………………………………………..…………………….…...
สังกัดภาควิชา/งาน……………………………………………………………………………………………………..
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท………………….. โทรสาร…………………. E-mail………..……………………......................................
ผูรวมวิจัย(2)………..………………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง………………………………………………………………………………………………………………..
สังกัดภาควิชา/งาน………………………………………………………………………………………………..........
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท………………….. โทรสาร…………………. E-mail……………………………………………………....
ผูรวมวิจัย(3)………..………………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง………………………………………………………………………………………………………….…….
สังกัดภาควิชา/งาน……………………………………………………………………………………………….…….
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน……………………………………………………………………………………….
โทรศัพท………………….. โทรสาร…………………. E-mail……………………………………………………...
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รายงานความกาวหนา งวดที่…… ปงบประมาณ พ.ศ……… รหัสโครงการ……….. หนา 2
ผูรวมวิจัย(4)………..………………………………………………………….……………………………………
ตําแหนง…………………………………………………………………………….………………………………
สังกัดภาควิชา/งาน……………………………………………………………………….…………………………
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน…………………………………………………………………………………….
โทรศัพท………………….. โทรสาร…………………. E-mail………………………………….………………..
ผูรวมวิจัย(5)………..………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา/งาน…………………………………………………………………………………………..………
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน…………………………………………………………………………………...…
โทรศัพท………………….. โทรสาร…………………. E-mail……………………………………………………
4. ระยะเวลาของโครงการ
เริ่มโครงการวิจัยเมื่อ เดือน……………………………………………………...พ.ศ. 25…………………………..
สิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการวิจัยเดือน………………………………………...พ.ศ. 25……......................................
5. เปาหมายของโครงการวิจัย ณ งวดที่รายงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………
……....…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. ความกาวหนาของการวิจัย ณ งวดที่รายงานเมื่อเทียบกับเปาหมาย
กําหนดการ (เดือน)
ผลงาน/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ผลงานที่ 1
1. กิจกรรม………
2. กิจกรรม………
3. กิจกรรม………
ผลงานที่ 2
1. กิจกรรม………
2. กิจกรรม………
3. กิจกรรม………
ฯลฯ
แผนงานวิจัยทั้งโครงการที่วางไว
ผลงานวิจัยที่ดําเนินจนถึงปจจุบัน
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รายงานความกาวหนา งวดที่…… ปงบประมาณ พ.ศ……… รหัสโครงการ……….. หนา 3
7. ผลงานที่ได และที่คาดวาจะสําเร็จ
• ผลงานที่ไดจากการวิจัยที่ผานมา มีดังนี้
1) ……………………………………………………………………………………………………………...
2) ……………………………………………………………………………………………………………...
3) ……………………………………………………………………………………………………………...
• ผลงานที่คาดวาจะสําเร็จตอไป มีดังนี้
1) ……………………………………………………………………………………………………………...
2) ……………………………………………………………………………………………………………...
3) ……………………………………………………………………………………………………………...
8. รายละเอียดทางวิชาการที่ไดรับจากการวิจัย
1. เกริ่นนําผลงานตั้งแตเริ่มตน-รายงานความกาวหนาครั้งกอนโดยยอ
(กรณีที่ไมใชรายงานครั้งแรก)
…………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. รายละเอียดความกาวหนาครั้งนี้ โดยแสดงขอมูลที่ชัดเจนและเขาใจงายซึ่งประกอบดวย
ขอมูลเชิงวิทยาศาสตร กราฟ ตาราง หรือ ภาพประกอบ
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ตารางแสดงความกาวหนาของผลงานวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….…
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รายงานความกาวหนา งวดที่…… ปงบประมาณ พ.ศ. ……… รหัสโครงการ………..หนา 4
9. งานสําเร็จตามเปาหมายที่เสนอไวหรือไม (ถาไมเพราะเหตุใด)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………..……………………………………………………………………………………..
10. อุปสรรคหรือปญหา
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………..……………………………………………………………………………………………....
11. แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………..…...
12. รายการครุภัณฑที่จัดซื้อเรียบรอยแลว (ในกรณีที่มีครุภัณฑ)
1. ชื่อครุภัณฑ…………………………………………………………………………………...………………….
ราคา………………………… บาท
ลงทะเบียนครุภัณฑไวที่ ภาควิชา/งาน………………………………………………………….……….……...
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ…………………………………………………………………….…………..……
2. ชื่อครุภัณฑ……………………………………………………………………………………….………..…...
ราคา………………………… บาท
ลงทะเบียนครุภัณฑไวที่ ภาควิชา/งาน………………………………………………………………….……...
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ………………………………………………………………..……………….……
3. ชื่อครุภัณฑ……………………………………………………………………………...……………….……...
ราคา………………………… บาท
ลงทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ ไ ว ที่ ภาควิ ช า/งาน……………………………………………………….หมายเลขทะเบี ย น
ครุภัณฑ……………………………………………………………………….……………………………………….
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รายงานความกาวหนา งวดที่…… ปงบประมาณ พ.ศ. …………รหัสโครงการ…… หนา 5
13. รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแตละหมวดอยางชัดเจนตามแบบรายงานการใชเงิน)
งบประมาณที่ไดรับทั้งโครงการ
เปนจํานวนเงิน……….………….บาท
งบประมาณที่ไดรับงวดที่……. (งวดกอนหนาที่รายงานนี้) เปนจํานวนเงิน……….………… บาท
เบิกใชจายใน
งบประมาณ
รายการคาใชจาย
โครงการ
โครงการ
ยอดคงเหลือ
ไปแลว

รวม
14. สรุปผลงานการวิจัยที่ไดดําเนินการมาแลว
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยที่ไดดําเนินการมาแลวคิดเปนรอยละ……………..ของงานวิจัยตลอดโครงการ
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รายงานความกาวหนา งวดที่…… ปงบประมาณ พ.ศ.……….. รหัสโครงการ…….. หนา 6

15. คาดวาจะสงรายงานวิจัยไดภายในเดือน…………………………………..พ.ศ. 25…..…
16. รายงานความกาวหนานี้เมื่อวันที่…………… เดือน…………………….. พ.ศ. 25……..

(ลงชื่อ)…………………………………….หัวหนาโครงการ
(……………………………………)

(ลงชื่อ)………………………….………….ผูรวมวิจัย (1)
(……………………………………)

(ลงชื่อ)………………………….………….ผูรวมวิจัย (2)
(……………………………………)

(ลงชื่อ)………………………….………….ผูรวมวิจัย (3)
(……………………………………)

(ลงชื่อ)………………………….………….ผูรวมวิจัย (4)
(……………………………………)

(ลงชื่อ)………………………….………….ผูรวมวิจัย (5)
(……………………………………)
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ขั้นตอนการเบิกเงินงวดงบประมาณเงินรายได / แผนดิน

งานคลัง

- เก็บสําเนา

ผูไดรับเงินอุดหนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดี

- บันทึกขอความเบิกเงินงวด

(แบบ TSURD-3-5)
- แนบรายงานความกาวหนา
- กันเงิน
- ตรวจสอบรายงานความกาวหนา
- อนุมัติเงินต่ํากวา 100,000 บาท
- อนุมัติเงินเกิน 100,000 บาท
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แบบ TSURD-3

บันทึกขอความ
สวนราชการ ภาควิชา/กลุมงาน/ฝาย …………………………………………...…………………………….……………
ที่ ศธ ……………….
วันที่ ……………………………………………………………………………..
เรื่อง ขอเบิกจายเงินอุดหนุนงวดที่สอง
เรียน ผูชวยอธิการฝายวิจัยและบริการ
ตามที่ขาพเจา…………………………………………………………………………………………………...…
สังกัดภาควิชา / กลุมงาน/ฝาย ……………………………………………………………………………………………...
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน …….. ………………………………………………………………………...…………...
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง……..…………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
ไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ………….…..… ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25……..…เปนเงิน …………บาท นั้น
บัดนี้ไดดําเนินการวิจัยตามแผนงานคิดเปนรอยละ 40 ของการดําเนินการวิจยั ทั้งหมดของโครงการแลว และขอรายงาน
ความกาวหนาของโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 มาพรอมนี้จงึ ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนงวดที่สอง คิดเปนรอยละ 30
ของจํานวนเงินอุดหนุนทั้งหมดเปนเงิน …………..…….. บาท (…………………………………………………………)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
(…………………………………………….)
ตําแหนง ………………………………………..
หัวหนาโครงการวิจัย
เรียน ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
ไดตรวจแลว เห็นควรอนุมัติเปนเงิน …………………………… บาท
(นางสาวอรกมล ไกรวงศ)
นักวิจัย
□ อนุมัติ
□ เสนออธิการบดีอนุมัติ
อนุมัติ
(...................................................................)
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ

(..................................................................)
อธิการบดี
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แบบ TSURD-4

บันทึกขอความ
สวนราชการ ภาควิชา/กลุมงาน/ฝาย …………………………………………...…………………………………………
ที่ ศธ ……………….
วันที่ ……………………………………………………………………..……..
เรื่อง ขอเบิกจายเงินอุดหนุนงวดที่สาม
เรียน ผูชวยอธิการฝายวิจัยและบริการ
ตามที่ขาพเจา…………………………………………………………………………………………………...…
สังกัดภาควิชา / กลุมงาน/ฝาย ……………………………………………………………………………………………...
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน …….. ………………………………………………………...…………………………...
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง……..…………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
ไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ…………………..… ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25……..…เปนเงิน …………บาท นั้น
บัดนี้ไดดําเนินการวิจัยตามแผนงานคิดเปนรอยละ 70 ของการดําเนินการวิจยั ทั้งหมดของโครงการแลว และขอรายงาน
ความกาวหนาของโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 มาพรอมนี้จงึ ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนงวดที่สาม คิดเปนรอยละ 20
ของจํานวนเงินอุดหนุนทั้งหมดเปนเงิน ……………..….. บาท (…………………………………………………………)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
(…………………………………………….)
ตําแหนง ………………………………………..
หัวหนาโครงการวิจัย
เรียน ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
ไดตรวจแลว เห็นควรอนุมัติเปนเงิน …………………………… บาท
(นางสาวอรกมล ไกรวงศ)
นักวิจัย

□ อนุมัติ
□ เสนออธิการบดีอนุมัติ
อนุมัติ
(...................................................................)
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ

(..................................................................)
อธิการบดี
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บันทึกขอความ
สวนราชการ ภาควิชา/กลุมงาน/ฝาย …………………………………………...…………………………………..…
ที่ ศธ ……………….
วันที่ …………………………………………………………………….…..
เรื่อง ขอเบิกจายเงินอุดหนุนงวดที่สี่
เรียน ผูชวยอธิการฝายวิจัยและบริการ
ตามที่ขาพเจา………………………………………………………………………………………………..…
สังกัดภาควิชา / กลุมงาน/ฝาย ……………………………………………………………………………………..…...
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน …….. ………………………………………………………...……………….……...
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง……..…………………………………..…………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………...
ไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ…………………..… ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25……..…เปนเงิน …………บาท นั้น
บัดนี้ไดดําเนินการวิจัยตามแผนงานเสร็จสิ้นแลว และไดสงรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณมาพรอมนี้ จึงขออนุมัติเบิกจายเงิน
อุดหนุนงวดที่สี่ คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนเงินอุดหนุนทั้งหมดเปนเงิน…………..บาท
(…………………………………………………………)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
(…………………………………………….)
ตําแหนง ………………………………………..
หัวหนาโครงการวิจัย
เรียน ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
ไดตรวจแลว เห็นควรอนุมัติเปนเงิน …………………………… บาท
(นางสาวอรกมล ไกรวงศ)
นักวิจัย
□ อนุมัติ
□ เสนออธิการบดีอนุมัติ
อนุมัติ
(...................................................................)
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ

(..................................................................)
อธิการบดี
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ขั้นตอนการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

- ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ
- จัดทํารูปเลม
ฉบับสมบูรณ
จํานวน 15 เลม
- รายงานวิจัยฉบับยอ
2 ชุด
- บทคัดยอ 2 ชุด

ผูรายงานวิจัย

ภาควิชา / กลุม งาน

คณะ / สถาบัน / สํานัก / กอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

- จัดทําเปนรูปเลม 2 ชุด

- พิจารณากลั่นกรอง

- พิจารณากลั่นกรอง

- ดําเนินการจัดหาผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาคุณภาพงานวิจัย
- รับทราบงานวิจัย (กรณีรับทุนแผนดิน)
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แบบบทคัดยอ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไท)........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................
ชื่อผูวิจัย
(ระบุชื่อ คุณวุฒิ สถานที่ทํางาน และหมายเลขโทรศัพท
หากมีผูวจิ ัยหลายคนใหจัดชือ่ หัวหนาโครงการวิจยั เปนชือ่ ตน)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท...................................ประจําป.................จํานวนเงิน....................................บาท
ระยะเวลาทําการวิจัย...........................ป ตั้งแต...............................................ถึง.....................................................

เขียนเปนความเรียงตามหัวขอตอไปนี้
(ปญหา)......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(วัตถุประสงค)............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(วิธีดําเนินการ)............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ผลของการศึกษาคนควา)...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(การเสนอคําตอบใหแกหวั ขอปญหาที่ทําการศึกษาคนควา).......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(การคนพบ)................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ขอเสนอแนะ)............................................................................................................................................................
หมายเหตุ

1. ใหจดั ทําบทคัดยอทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ความยาวของบทคัดยอไมควรเกินกวา 2 หนา กระดาษพิมพขนาด A 4
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แบบรายงานการวิจัยฉบับยอ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ปกหนา)

(ชื่อโครงการวิจัย)
.............................................................................................................................

(ชื่อผูวิจัย/คณะผูวิจัย)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

(ชื่อหนวยงาน/สถาบันที่สนับสนุนการวิจยั )
................................................................................................................................
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(ปกใน)

(ชื่อโครงการวิจัย)
(ภาษาไทย)......................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................

(ผูวิจัย/คณะผูว ิจัย)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

(ชื่อหนวยงาน/สถาบันที่สนับสนุนการวิจยั )
.........................................................................................................................................
(ปที่ทําการวิจยั แลวเสร็จ)
....................................................
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คํานํา
..............................................................................................................................................................
....................................................................................................………………................................................
...........................................................................................……………….........................................................
............................................................................................................................................................................
.........................................................……….............…......................................................................................
..............................................…….….................................................................................................................
.........................……….......................................................................................................................................
รายงานวิจัยฉบับนี้ เปนรายงานฉบับยอ ถาผูสนใจตองการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จะศึกษาไดจาก
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
(ชื่อผูวิจัย/คณะผูวิจัย)
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ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)..................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................
ความสําคัญของปญหาการวิจัย
..............................................................................................................................................................
........................................................….............………....……….......................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.....................…..………...... ...........................................................................................................
วัตถุประสงคการวิจัย
..............................................................................................................................................................
................................................................................................………………....................................................
............................................................….……...................................................................................................
.........................................……….......................................................................................................................
................………...............................................................................................................................................
สมมติฐานการวิจัย
..............................................................................................................................................................
.....................................................................………………...............................................................................
........................................………........................................................................................................................
................………................................................................................................................................................
.....……….....................................................................................................................................................
การสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
..............................................................................................................................................................
......................................................................………………..............................................................................
..................................................................………..............................................................................................
.............................................………...................................................................................................................
.............................………...................................................................................................................................
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วิธีวิจัย
- แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................………………..............
- วิธีการวิเคราะหขอมูล
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................……………….....................
ผลการวิจัย
(อาจมีตารางสรุปผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค)
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................….……………...
.....................................................................................................................................………..........................
อภิปรายผลการวิจัย
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................……………………....................................................................….......
ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................……....................................................................…………………......
บรรณานุกรม (ระบุเฉพาะที่เกี่ยวของเทานั้น)
..............................................................................................................................................................
........................................................................………………............................................................................
ภาคผนวก (ถามี)
เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ รูปแบบจําลองตาง ๆ เปนตน
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ขั้นตอนการจัดพิมพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเจาของบทความวิจัย
และเจาของบทความวิจัยภายนอก
ฝายจัดการ/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไมผาน
สงกลับแกไข

สงบทความตามรูปแบบ
พรอมแผนบันทึกขอมูล

- รวบรวม/ตอบรับการสงบทความ

กองบรรณาธิการ

- พิจารณา/กลั่นกรอง
- แกไขรูปแบบขั้นตน

บรรณาธิการประจําฉบับ

- พิจารณาบทความ
- เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ
- ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน
- พิจารณาประเมินบทความ

ผูอาน (Reader)
เจาของบทความ

-

บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ

- ตรวจสอบและพิจารณารับรองการแกไข
ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

ผานการพิจารณา

โรงพิมพ

- จัดพิมพตามที่กองบรรณาธิการกําหนด

ฝายจัดการ/สถาบันวิจัยและพัฒนา
- มอบวารสาร 2 เลม และ Re-print 15 ฉบับ
เจาของบทความ

- เผยแพร/จําหนาย
หนวยงานตางๆ /สมาชิก
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ภาคผนวก
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สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
Research and Development Institute,Thaksin University
----------------------------------------------------

1. วิสัยทัศน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนองคกรที่มุงสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการวิจัยเชิงบูรณาการโดยกลุมวิจัย
ที่มีเครือขายการวิจัยสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อมุงสรางการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ภูมิปญญาเชิงบูรณาการ และการสรางองคความรูใหมสําหรับการถายทอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนและสังคมใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
2. พันธกิจ
สรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย และมุงมั่นที่จะ
พัฒนาโครงการวิจัยเชิงรุก โดยอาศัยฐานความรูขององคกร ชุมชน และปราชญชุมชน
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนการวิจัยในเชิงพัฒนาหรือการแกไขปญหาในอนาคต และทํา
หนาที่ประสานเพื่อรวบรวมโครงการวิจัยยอยที่แยกสวนใหเปนโครงการบูรณาการหลักที่เชื่อมโยงครบวงจรใน
ลักษณะเปนกลุม(Cluster)
จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรใหมีผลสําเร็จเพิ่มขึ้น โดยผานระบบเครือขายการวิจัย
และจัดหาทรัพยากรที่จําเปน อาทิ ผูชวยวิจัย ครุภัณฑหลัก งบประมาณ รวมทั้งการดูแลทรัพยสินทางปญญา
และการถายทอดเทคโนโลยีโดยความรวมมือระหวางองคกรชุมชน เพื่อพัฒนาเปนเครือขายการเรียนรูรวมกันที่
สามารถขยายเครือขายผานกระบวนการประสานงานที่เปนระบบระหวางชุมชน
3. วัตถุประสงค
ในระยะแรก (พ.ศ.2549-2553) ของการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเริ่มตนจากหนวยงานขนาดเล็ก
แตดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานเปนดังตอไปนี้
3.1 เพื่อเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทั้งหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 สรางบรรยากาศการวิจยั เพื่อจูงใจใหบคุ ลากรทําวิจัยมากขึ้น
3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการวิจัยและชุดโครงการวิจยั ใหมคี ุณภาพ
3.4 เพื่อแสวงหาแหลงทุน และสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัย
3.5 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของวารสารวิจัยและ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ และถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการดูแลทรัพยสินทางปญญา
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บริการวิชาการ

แหลงทุน

การสราง
บรรยากาศวิจัย

หนวยวิจัยเฉพาะทาง
(โครงการแมบท
สหวิทยาการ)

สถาบัน
วิจัยและพัฒนา

พัฒนานักวิจัย/นักวิจัย
ผูชวย/นักวิจัยพี่เลี้ยง

ประสานงานกับคณะ/
หนวยงานภายใน/นอก

การเผยแพรผลงานวิจัย
สถานี/หองปฏิบัติการ/
อุปกรณ

4. ยุทธศาสตร
4.1 พัฒนาระบบการประสาน สงเสริม และสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ 1. สรางเครือขายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สงเสริมสนับสนุนระบบงานวิจยั ใหเอื้อตอการวิจยั
3. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจยั รวมระหวางหนวยงาน
4. พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
5. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4.2 สรางนักวิจยั ทีม่ ีศักยภาพเพื่อผลิตงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพ
กลยุทธ 1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจยั
2. สงเสริมการพัฒนาระบบนักวิจัยพีเ่ ลี้ยง
3. สนับสนุนการวิจัยรวมระดับบัณฑิตศึกษา
4. สรางทีมวิจัยเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย
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4.3 แสวงหาแหลงทุน และสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัย
กลยุทธ 1. แสวงหาทุนการวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและตางประเทศ
2. สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีดา นการวิจัย
3. จัดหานักวิจัย และผูชวยวิจยั สนับสนุนการทําวิจัย
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในสาขาที่มีความเขมแข็งสูความเปนเลิศ
5. สรางเครือขายการวิจยั และความรวมมือกับตางประเทศ
4.4 สรางบรรยากาศการวิจยั ใหเกิดขึ้นภายในองคกร
กลยุทธ 1. สงเสริมการพัฒนางานประจําดวยงานวิจัยสถาบัน
2. สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการประชุมสัมมนาและเผยแพรผลงาน
3. สรางเวทีทางวิชาการเพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรงานวิจัย
4. สนับสนุนผูเชี่ยวชาญเพื่อใหความรูและถายทอดประสบการณดานการวิจัย
5. สงเสริมการใหรางวัลเชิดชูเกียรติแกนักวิจยั ดีเดนในสาขาตางๆ
4.5 มุงเนนการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีโดยใชงานวิจยั เปนฐาน
กลยุทธ 1. พัฒนาระบบการบริการขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย
2. สงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
3. สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจยั และการเผยแพรผลงานวิจยั ในรูปแบบตางๆ
4. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีในหลากหลาย
รูปแบบ
5. แผนการดําเนินงาน
ระยะที่ 1 (2548 - 2549) จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใตการดูแลของ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รักษาการผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
ระยะที่ 2 (2550 - 2552) พัฒนาหนวยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ระยะที่ 3 (2553 - 2555) พัฒนาทรัพยากรดานการวิจัย เพื่อใหสถาบันวิจยั และพัฒนา สามารถดําเนิน
พันธกิจไดอยางสมบูรณ
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แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการประสาน สงเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
1.1 จัดทําโครงการจัดตั้งสถาบันวิจยั และพัฒนา
1.2 ขออนุมัติการจัดตั้งหนวยงาน
1.3 ดําเนินการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.4 โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรของสถาบันวิจยั
และพัฒนา
1.5 โครงการพัฒนาเครือขายการวิจัย ภาคใตตอนลาง
1.6 โครงการสงเสริมการวิจยั รวมระหวางหนวยงาน
1.7 โครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัย
1.8 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลโครงการวิจัย
2. ยุทธศาสตรการสรางนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
2.1 โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
2.2 โครงการวิจัยรวมระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 โครงการสรางทีมวิจัยเพื่อรองรับชุดโครงการวิจัย
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย
2.5 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยเฉพาะทาง
2.6 โครงการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการวิจัยเฉพาะทาง
2.7 โครงการฝกทักษะดานวิจัยของนักวิจัย
2.8 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการวิจัย
เฉพาะทาง
2.9 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยที่มี
คุณภาพ
2.10 โครงการปรับปรุงนักวิจัยใหม
2.11 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อสามารถจดสิทธิบัตร
ทรัพยสินทางปญญา

ปงบประมาณ พ.ศ.
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
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กิจกรรม
3. ยุทธศาสตรแสวงหาแหลงทุนและทรัพยากร
3.1 โครงการจัดทําฐานขอมูลของแหลงทุนวิจัย
3.2 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยรวมกับตางประเทศ
3.3 โครงการจัดตัง้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
3.4 โครงการจัดตัง้ หนวยเครือขายกลางของมหาวิทยาลัย
3.5 โครงการบริการของนักวิจยั และผูชวยนักวิจัย
3.6 โครงการสงเสริมการพัฒนาชุดโครงการวิจัย
3.7 โครงการความรวมมือในการพัฒนาชุดโครงการวิจยั
ระหวางสถาบันวิจยั และพัฒนากับบัณฑิตวิทยาลัย
3.8 การพัฒนาคณาจารยในสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เปนผูจัดการงานวิจยั
3.9 โครงการสงเสริมการประสานงานรวมระหวาง
มหาวิทยาลัยกับแหลงทุนตางๆ
4. ยุทธศาสตรการสรางบรรยากาศการวิจัยในองคกร
4.1 โครงการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั
ประจําป
4.2 โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเผยแพร
งานวิจยั
4.3 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดประสบการณ
การวิจยั
4.4 โครงการใหเงินสมนาคุณสําหรับนักวิจยั ที่เผยแพร
งานวิจยั
4.5 โครงการสงเสริมนักวิจัยดีเดน
4.6 โครงการจัดการประชุมระดับนานาชาติในสาขา
เฉพาะทาง
4.7 โครงการพัฒนาระบบการเขียนบทความวิจัย
4.8 โครงการใหเงินรางวัลสําหรับโครงการวิจยั ที่มีการ
จดสิทธิบัตร

ปงบประมาณ พ.ศ.
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
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กิจกรรม
5. ยุทธศาสตรการบริหารวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
5.1 โครงการพัฒนารวบรวมการบริการขอมูลสารสนเทศ
ดานการวิจัย
5.2 โครงการนํารองการวิจยั เพื่อพัฒนาจังหวัดพัทลุง
5.3 โครงการทักษิณวิชาการ
5.4 โครงการบริการตรวจวิเคราะหสารตัวอยาง
5.5 โครงการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการของจังหวัด
สงขลา-พัทลุง-สตูล
5.6 โครงการจัดตัง้ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
5.7 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
5.8 โครงการเผยแพรขอมูลนักวิจัยและโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

ปงบประมาณ พ.ศ.
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

6. โครงสรางการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ (ผูอํานวยการ)

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผช.อธิการบดีฝา ยวิจัยและบริการ
(รองผูอํานวยการ)

เลขานุการสถาบัน

ฝายสงเสริม
และประสานงานการวิจัย

ฝายสนับสนุนการวิจัย

ฝายบริการวิชาการ
และถายทอดเทคโนโลยี

6.1 สํานักงานเลขานุการสถาบัน
ทําหนาที่งานบริหารและธุรการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชาสัมพันธสถาบัน
ตลอดจนขอมูลขาวสารการวิจัย บริหารงานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน ดูแลทรัพยสินทางปญญา
ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยเพื่อการบริการและการสืบคนขอมูล การติดตาม
ประเมินผล และการประกันคุณภาพงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 ฝายสงเสริมและประสานงานการวิจัย
ทําหนาที่สงเสริมบุคลากรใหเกิดแรงจูงในการพัฒนาโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัย
ซึ่งเกิดจากการบูรณาการรวมกันในเชิงสหสาขาวิชาการ การประสานเพื่อใหเกิดทีมวิจัยในการพัฒนา
โครงการวิจัยเฉพาะเรื่องอันจะนําไปสูการจัดตั้งหนวยวิจัยในอนาคต ตลอดจนสงเสริมและประสานงาน
เชิงรุกเพื่อใหเกิดโครงการวิจัยที่เปนความตองการของมหาวิทยาลัย แหลงทุนวิจัย และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
6.3 ฝายสนับสนุนการวิจัย
ทําหนาที่สนับสนุนนักวิจัย ผูชวยวิจัย เพื่อทําหนาที่เปนผูชวยวิจัย วิจัยรวม กับ
นักวิจัยสายวิชาการที่เปนเจาของโครงการวิจัยในคณะ สถาบัน สํานัก ในการดําเนินการวิจัย การเก็บขอมูล
การวิเคราะหเชิงเทคนิค เปนตน รวมทั้งดําเนินการติดตอประสานงานกับแหลงทุนวิจัยของภาครัฐและ
เอกชนเพื่อนํามาสรางแผนกลยุทธสําหรับการนําเสนอโครงการในการขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุน
งบประมาณการวิจัย ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย การประสานการใชเครื่องมือ
อุปกรณการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.4 ฝายบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
ทําหนาที่ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี โดยการนําองคความรูที่ไดจากการ
วิจัย เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมไปใหบริการในรูปแบบตางๆ อาทิ การอบรม การประชุมสัมมนา
การจัดทําวารสารและเอกสารการวิจัย เปนตน ตลอดจนการสรางเครือขายกับองคกรภาคเอกชน และ
ภาคชุมชนเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

7. โครงสรางการแบงสวนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

สํานักงานเลขานุการสถาบัน

งานบริหารและธุรการ
งานประชาสัมพันธ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานทรัพยสินทางปญญา
งานขอมูลสารสนเทศการวิจยั
- งานติดตามและประเมินผล
- งานประกันคุณภาพการวิจัย
-

ฝายสงเสริม
และประสานงานการวิจัย
- งานพัฒนาโครงการวิจยั
- งานประสานการวิจัยเฉพาะเรื่อง
- งานสงเสริมและประสานงาน
การวิจยั

ฝายสนับสนุนการวิจัย

- งานสนับสนุนการวิจยั
- งานจัดหาทุน
- งานเครือขายการวิจัย
- งานประสานเครื่องมือกลาง

ฝายบริการวิชาการ
และถายทอดเทคโนโลยี
- วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
- งานฝกอบรมและพัฒนา
- งานโสตทัศนูปกรณ
- งานเผยแพรและถายทอด

เทคโนโลยี

คูมือการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

บริการวิชาการ

แหลงทุน

การสราง
บรรยากาศวิจัย

หนวยวิจัยเฉพาะทาง
(โครงการแมบท
สหวิทยาการ)

สถาบัน
วิจัยและพัฒนา

พัฒนานักวิจัย/นักวิจัย
ผูชวย/นักวิจัยพี่เลี้ยง

ประสานงานกับคณะ/
หนวยงานภายใน/นอก

การเผยแพรผลงานวิจัย
สถานี/หองปฏิบัติการ/
อุปกรณ

คณะผูจัดทํา
ผศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล นายศิลปชัย สุวรรณมณี
นางสาวอรกมล ไกรวงศ นางสาวดุสิดา แกวสมบูรณ นางสาวสุมาลี แกวทอง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบรรยากาศการวิจัยใหเกิดขึ้นภายในองคกร
เปาประสงค
เกิดบรรยากาศการ
วิจัยที่ดีภายใน
องคกร

กลยุทธ
1. สงเสริมการพัฒนางานประจําดวยงานวิจัยสถาบัน
1.1 สนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยสถาบัน
1.2 จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยสถาบัน
2. สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
ประชุมสัมมนาและเผยแพรผลงาน
2.1 โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพร
ผลงานวิจัย
3. สรางเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เผยแพรงานวิจัย
3.1 จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ประจําปของมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. สนับสนุนผูเชี่ยวชาญเพื่อใหความรูและถายทอด
ประสบการณดานการวิจัย
4.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ
วิจัย
4.2 จัดหาผูเชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2549

2550

2551

2552

ผูรับผิดชอบ

บุคลากร

จํานวนงานวิจัยสถาบัน

5

10

10

10

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

บุคลากร

การจัดโครงการจัดอบรม

1

1

1

1

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

บุคลากร

จํานวนบทความตีพิมพที่
ไดรับทุนสนับสนุน

5

10

10

15

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

บุคลากร
และบุคลทั่วไป

การจัดประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ประจําป

1

1

1

1

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

บุคลากร

จํานวนการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการวิจัย
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่เชิญ

8

9

10

10

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

10

15

20

20

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

นักวิจัย

กลยุทธ
5. สงเสริมการใหรางวัลเชิดชูเกียรติแกนักวิจัยดีเดนใน
สาขาตางๆ
5.1 โครงการสงเสริมและใหรางวัลเชิดชูเกียรติแก
นักวิจัยดีเดน

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

นักวิจัย

จํานวนนักวิจัยดีเดน

เปาหมาย
2549

2550

2551

2552

2

2

2

2

ผูรับผิดชอบ

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบประสานงาน และสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ
เปาประสงค
มีระบบการ
ประสานงาน และ
สนับสนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยที่
มี ประสิทธิภาพ

กลยุทธ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

บุคลากร

การจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรูดานการ
วิจัย

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2549

2550

2551

2552

1

1

2

2

จํานวนผูใชบริการ

500

1,000

1,500

จํานวนเครือขาย

3

4

5

5

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ(รอยละ)
ระยะเวลาตาม
โครงการ

70

80

80

80

น.ส.สุมาลี แกวทอง

1. พัฒนาระบบการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อไปสูองคกรแหงการเรียนรู
เรียนรูในสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรูดานการวิจัย
2. พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย
2.1 พัฒนาระบบ E-Research เพื่อการวิจัย
2.2 พัฒนาเครือขายการวิจัย
3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมิน
โครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให
นักวิจัยสามารถทํางานวิจัยไดสําเร็จตามเปาหมาย
3.1 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการวิจัย

บุคลากร
และบุคลทั่วไป
บุคลากร
และบุคลทั่วไป

นักวิจัย

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

1,500 น.ส.สุมาลี แกวทอง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 กระตุน สงเสริม และสนับสนุนใหมีการกําหนดยุทธศาสตรืการวิจัย และลําดับความสําคัญของงานวิจัยสําหรับมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
มียุทธศาสตรการ
วิจัย และลําดับ
ความสําคัญของ
งานวิจัยสําหรับ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ

กลุมเปาหมาย

1. พัฒนาระบบการทําวิจัยเชิงบูรณาการระหวาง
หนวยงาน
1.1 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

นักวิจัย

2. พัฒนาใหมีกลุมวิจัย (cluster researches)
เพื่อเสริมสรางกระบวนการวิจัยใหเขมแข็ง
2.1 โครงการพัฒนาเพื่อจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง
(cluster researches)
3. สนับสนุนใหนักวิจัยไดเขารวมในโครงการวิจัยที่
ตรงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลว
ในระดับชาติ และนานาชาติ
3.1 โครงการจัดทําแผนแมบทการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2549

2550

2551

2552

จํานวนชุด
โครงการวิจัย

11

10

10

10

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

นักวิจัย

จํานวนกลุมวิจัย
เฉพาะทาง

8

10

12

12

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

นักวิจัย

แผนแมบทการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

มี

มี

มี

มี

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 แสวงหาแหลงทุน และสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัย
เปาประสงค

กลยุทธ

มีแหลงทุน และ
ความพรอมดาน
ทรัพยากร
สนับสนุนการวิจัย

1. จัดใหมีเครือขายฐานขอมูลแหลงทุนวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ
1.1 โครงการจัดทําฐานขอมูลของแหลงทุนวิจัย
2. สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีดานการวิจัย
2.1 จัดตั้งศูนยเครื่องมือกลาง
3. จัดหานักวิจัย และผูชวยวิจัยสนับสนุนการทําวิจัย
3.1 โครงการบริการนักวิจัยและผูชวยวิจัย
3.2 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยรวมระหวาง
สถาบันวิจัยและพัฒนากับบัณฑิตวิทยาลัย
3.3 พัฒนาคณาจารยในสาขาวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนผูจัดการงานวิจัย

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2549

2550

2551

2552

ผูรับผิดชอบ

บุคลากร
และบุคลทั่วไป

จํานวนฐานขอมูล
แหลงทุนวิจัย

50

70

80

100

น.ส.สุมาลี แกวทอง

บุคลากร
และบุคลทั่วไป

ศูนยเครื่องมือกลาง

-

-

มี

มี

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

จํานวนนักวิจัย
ผูชวยวิจัย

9

9

10

10

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

2

3

5

5

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

2

3

5

5

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

นักวิจัย

นักวิจัย
จํานวนชุด
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิจัยรวม
คณาจารย
ระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวนผูจัดการ
งานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา

กลยุทธ
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในสาขาที่มีความเขมแข็งสู
ความเปนเลิศ
4.1 โครงการพัฒนานักวิจัยเฉพาะทาง
5. ประสานงานรวมกับฝายวิเทศนสัมพันธในการ
แสวงหาแหลงทุนวิจัยจากตางประเทศ
5.1 โครงการสงเสริมการประสานงานรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยกับแหลงทุนตางๆ
ตางประเทศ
6. ประสานงานความรวมมือรวมกับหนวยงานอื่น
ในการแสวงหาแหลงทุนเพื่อการวิจัย
ภายในประเทศ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2549

2550

2551

2552

การพัฒนานักวิจัย
เฉพาะทาง

2

2

3

3

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

แหลงทุนวิจัย

จํานวนโครงการวิจัย
ที่ไดรับการสนับสนุน

1

2

3

5

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

แหลงทุนวิจัย

จํานวนโครงการวิจัย
ที่ไดรับการสนับสนุน

60

80

100

100

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

นักวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เปาประสงค

กลยุทธ

1. พัฒนาระบบความคิดการวิจัยเชิงพัฒนาและการ
มีนักวิจัยและ
แกปญหาใหกับชุมชน
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
1.1 การพัฒนาชุดโครงการวิจัยทองถิ่น (PAR)

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

นักวิจัย

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2549

2550

2551

2552

จํานวนชุด
โครงการวิจัย
จํานวนโครงการวิจัย

1

2

2

3

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

5

8

10

10

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

1.2 โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี

นักวิจัย

1.3 โครงการ LAB วิจัยชุมชน

นักวิจัย

จํานวน LAB วิจัย
ชุมชน

-

1

2

2

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

2. สรางทีมวิจัยจากกลุมวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
2.1 โครงการโตะกลมเพื่อนักวิจัย

นักวิจัย

จํานวนครั้งการ
ประชุม
จํานวนโครงการวิจัย

10

10

20

30

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

15

15

15

15

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

จํานวนหนวยวิจัย
เฉพาะทาง

5

7

8

9

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

2.2 ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุดโครงการวิจัย

นักวิจัย

2.3 จัดตั้งหนวยวิจัยเฉพาะทาง

นักวิจัย

กลยุทธ
3. พัฒนาระบบการทําวิจัยโดยอาศัยนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนสําคัญ
3.1 พัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
3.2 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยรวมระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. จัดใหมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาการวิจัย
4.1 โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
(พี่ชวยนอง)
4.2 โครงการคลินิกวิจัย

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2549

2550

2551

2552

ผูรับผิดชอบ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนชุด
โครงการวิจัย
นักวิจัยและ
โครงการนําเสนอ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานวิจัยรวมระดับ
บัณฑิตศึกษา

2

3

5

5

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

1

1

1

1

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

จํานวนนักวิจัยพี่เลี้ยง

5

10

15

15

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

จํานวนผูใชบริการ

50

80

100

100

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

นักวิจัย
และนักวิจัยพี่เลี้ยง
นักวิจัยและบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 มุงเนนการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีโดยใชงานวิจัยเปนฐาน
เปาประสงค
มีการบริการวิชาการ
และถายทอด
เทคโนโลยีโดยใช
งานวิจัยเปนฐาน

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการบริการขอมูลสารสนเทศดานการ
วิจัย
1.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูล Online
1..2 โครงการวารสารวิจัย Online
2. สงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
2.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
(เครือขายวิจัยภาคใตตอนลาง)
2.2 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
(เครือขายวิจัยดานการศึกษา)
2.3 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
(อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต)
2.4 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
(เครือขายภาคเอกชน)

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2549

2550

2551

2552

ผูรับผิดชอบ

บุคลากร
และบุคลทั่วไป
บุคลากร
และบุคลทั่วไป

จํานวนผูใชบริการ

500

1,000

1,500

1,500 น.ส.สุมาลี แกวทอง

จํานวนผูใชบริการ

500

1,000

1,500

1,500 น.ส.สุมาลี แกวทอง

เครือขายวิจัยภาคใต
ตอนลาง
เครือขายวิจัย
ดานการศึกษา
อุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต

จํานวนโครงการวิจัย

5

8

10

10

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

จํานวนโครงการวิจัย

2

2

5

5

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

จํานวนโครงการวิจัย

3

5

5

5

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

จํานวนโครงการวิจัย

2

2

3

3

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

เครือขายภาคเอกชน

กลยุทธ
3. สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย และการเผยแพร
ผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ
3.1 โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ
3.2 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ

กลุมเปาหมาย

บุคลากร
บุคลกร

3.3 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

บุคลากร
และบุคลทั่วไป

3.4 จัดทําวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

บุคลากร
และบุคลทั่วไป
บุคลากร

3.5 จัดระบบพี่เลี้ยงชวยเหลือการตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการ การจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง
ปญญา
4 สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ
บุคลากร นิสิต ศิษยเกา
4.1 จัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)
4.2 จัดโครงการทักษิณวิชาการ
บุคลากร
และบุคลทั่วไป
4.3 จัดตั้งศูนยเครื่องมือกลาง
บุคลากร
และบุคลทั่วไป
4.4 โครงการบูรณาการจังหวัดพัทลุงและสงขลา
บุคลการ

ตัวชี้วัด
โครงการอบรมการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการ
จํานวนบทความตีพิมพ
ที่ไดรับทุนสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ประจําป
วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จํานวนผูใชบริการ

เปาหมาย
2549

2550

2551

2552

ผูรับผิดชอบ
น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

1
5

1
10

1
10

1
15

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

1

1

1

1

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

2

2

2

2

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

10

15

15

15

น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ
โครงการทักษิณวิชาการ

มี
1

มี
1

มี
1

มี
1

นายศิลปชัย สุวรรณมณี
น.ส.ดุสิดา แกวสมบูรณ

ศูนยเครื่องมือกลาง

-

-

มี

มี

น.ส.อรกมล ไกรวงศ

จํานวนโครงการวิจัย

5

5

5

5

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

