ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง พ.ศ.2558
********************************

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยในโอกาสที่เหมาะสม และเป็นการส่งเสริม
การดาเนินงานของนักวิจัยร่วมกัน ที่มีความมุ่งมั่นและมีทิศทางที่ชัดเจนในการดาเนินการวิจัยด้านใดด้ านหนึ่ง ให้
บรรลุ เป้ า หมายเดี ย วกั น โดยด าเนิ น การเป็ น คณะ เน้ น การสร้า งนั ก วิ จั ย รุ่น ใหม่ รวมทั้ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพที่ส ามารถจะพัฒ นาไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา
31(9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และข้อ 8(5) แห่งประกาศคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
บริห ารกองทุน วิจ ัย มหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ ในการประชุม ครั ้ง ที ่ 4/2558 เมื ่อ วัน ที ่ 24 พฤศจิ ก ายน 2558
จึ งกาหนดให้ ทุ น สนั บ สนุ น หน่ ว ยวิจั ย ศู น ย์ วิจัย เฉพาะทาง และศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ เฉพาะทาง พ.ศ. 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศฯ ฉบับนี้
1.1 หน่ ว ยวิ จั ย (Research Unit) หมายถึ ง หน่ ว ยวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง ตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริม
การดาเนินงานร่วมกันของนักวิจัย 3 – 5 คน ที่มีความมุ่งมั่นและมีทิศทางที่ชัดเจนในการดาเนินการวิจัยด้านใด
ด้านหนึ่ง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยดาเนินการเป็นคณะ เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ด้านพลังงานทางเลือก การ
ผลิตครู ภาษาและวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมเกษตร หรือประเด็นอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพิ่มเติม
1.2 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (Research Center) หมายถึง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตาม
เกณฑ์ ที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนด โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริห ารกองทุน วิจัยมหาวิท ยาลั ยทั ก ษิ ณ
เพื่อส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และสังกัดส่วนงานอย่างน้อย 2 ส่วนงานขึ้นไป ที่มี
ความมุ่งมั่น มีแผนการวิจัยที่ชัดเจน ในการวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง มีการประสานงานวิจัยและมีนักวิจัยเพื่อผลิตผล
งานหรือผลิตภัณฑ์ที่นาไปพัฒนาประเทศหรืองานตีพิมพ์ในวารสาร สร้างนวัตกรรมที่ สามารถจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือนาผลงานไปใช้ประโยชน์ เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา
1.3 ศูนย์ความเป็น เลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) หมายถึง ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
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มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ ตั้งแต่ 5
คนขึ้นไป และสังกัดส่วนงานอย่างน้อย 2 ส่วนงานขึ้นไป ที่มีความมุ่งมั่น มีแผนการวิจัยที่ชัดเจนที่จะมุ่งไปสู่ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง เน้นการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะและให้ความสาคัญกับการผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
การตี พิ ม พ์ ในระดั บ นานาชาติ ห รื อ น าผลงานวิ จั ยไปใช้ เพื่ อ ก าหนดนโยบายในการพั ฒ นาประเทศ การสร้า ง
นวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือนาผลงานไปใช้ประโยชน์อื่นและมีความเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้อาจพัฒนาเป็นส่วนงานที่ยั่งยืนต่อไป
1.4 ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัยฯ ระยะที่ 1 หมายถึง การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1.5 ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัยฯ ระยะที่ 2 หมายถึง การสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง ที่เคยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุก
ตัวชี้วัด และประสงค์จะขอรับการสนับสนุนต่อเนื่องในสถานะเดิม เมื่อระยะเวลาโครงการสิ้นสุดลง
ข้อ 2 การสนับสนุน
2.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
2.1.1 หัวหน้าหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง จะต้องเป็น
ข้าราชการ/พนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีผู้เสนอขอทุนมี ระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมตลอด
ระยะเวลาของโครงการ คณะ/หน่วยงานจะต้องแนบหนังสือรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการ
2.1.2 ไม่เป็น ผู้ติด ค้า งการส่ง รายงานวิจัย ฉบับ สมบูร ณ์สาหรับ โครงการวิจัย ที่สิ้น สุด ระยะเวลา
ดาเนินการวิจัยแล้ว
2.1.3 ขณะขอรับทุนผู้เสนอโครงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ
2.2 วงเงิน และระยะเวลาในการสนับสนุน
2.2.1 หน่วยวิจัย ไม่เกินหน่วยละ 200,000 บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
2.2.2 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ไม่เกินศูนย์ละ 500,000 บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
2.2.3 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ไม่เกินศูนย์ละ 1,000,000 บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
2.3 แหล่งงบประมาณ
2.3.1 การสนับสนุน ระยะที่ 1
2.3.1.1 หน่วยวิจัย และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
- งบประมาณที่จัดสรรจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 50
- งบประมาณจากส่วนงาน ร้อยละ 50 (กรณีเป็นนักวิจัยจากหลายส่วนงาน คิดสัดส่วน
ตามภาระงานของนักวิจัยแต่ละคน)
ทั้งนี้ หากสัดส่วนการสนับสนุนไม่สามารถเป็นไปตามเกณฑ์ข้ างต้น โดยเฉพาะส่วนงานที่เพิ่ง
จัดตั้งใหม่ หรือส่วนงานที่มีงบประมาณจากัด ให้มีการเจรจาต่อรองเพื่อความเหมาะสม
2.3.1.2 การสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
งบประมาณที่จัดสรรทั้งหมดจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
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2.3.2 การสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ระยะที่ 2
2.3.2.1 งบประมาณที่จัดสรรจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 35
2.3.2.2 งบประมาณจากส่วนงาน ร้อยละ 35 (กรณีเป็นนักวิจัยจากหลายส่วนงาน คิดสัดส่วน
ตามภาระงานของนักวิจัยแต่ละคน)
2.3.2.3 งบประมาณของหน่วยวิจัย และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ร้อยละ 30
ทั้ ง นี้ วงเงิ น การสนั บ สนุ น งบประมาณ ในระยะที่ 2 ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของคณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการพิจารณาผลการดาเนินงานของหน่วยวิจัย และศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง ในระยะที่ 1
2.4 รายการที่สนับสนุนและอัตราการสนับสนุน
2.4.1 หมวดค่าตอบแทน
2.4.1.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย ไม่เกินร้อยละ10 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน (เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
2.4.1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่ธุรการหรือการเงิน วุฒิปริญญาตรี (โดยใช้แนวปฏิบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
2.4.1.3 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย กรณีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณระดับปริญญาโท/เอก
- กรณียังไม่ผ่านการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ อัตรา 4,000-6,000 บาท/เดือน
- กรณีสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ อัตรา 7,000-9,000 บาท/เดือน
ทั้งนีอ้ ัตราการจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศูนย์
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
2.4.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
เป็นต้น
2.4.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปนาเสนอผลงานหรือไปประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ไม่
เกินร้อยละ 30 ต่อปี
2.4.4 ค่าวัสดุ เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์
สารเคมี เป็นต้น
2.4.5 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2.4.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
โดยการอนุมัติใช้งบประมาณ อธิการบดีอาจมอบอานาจให้หัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
หั ว หน้ าหน่ วยวิจั ย หั วหน้ า ศูน ย์ วิจั ย เฉพาะทางหรือหั วหน้าศูนย์ความเป็ นเลิ ศเฉพาะทางสั งกัด ทั้ งนี้ในกรณี
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศ เฉพาะทาง อาจจะตั้งงบจัดซื้อครุภัณฑ์ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบ
วิจัยทั้งหมดและจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 3 ตัวชี้วัดสัมฤทธิผลของโครงการ
3.1 จานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
ประเภท

จานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (คน/ปี)

หน่วยวิจัย
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

ไม่น้อยกว่า 1
ไม่น้อยกว่า 2
ไม่น้อยกว่า 3

3.2 จานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI) ดังนี้
ประเภท
หน่วยวิจัย
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

จานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (เรื่อง/ปี)
ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านมนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 2
ไม่น้อยกว่า 4
ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 1
ไม่น้อยกว่า 3
ไม่น้อยกว่า 4

หมายเหตุ :
- ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ จานวน 3 เรื่องสามารถนาไปใช้ทดแทนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติได้ ได้ 1 เรื่อง
- ศูนย์ความเลิศเฉพาะทางไม่สามารถนาผลงานตีพิมพ์ระดับชาติมาทดแทนได้
- ไม่นับการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ

3.3 จานวนงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ประเภท
หน่วยวิจัย
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

จานวนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
(ล้านบาท/ปี)
ไม่น้อยกว่า 0.5
ไม่น้อยกว่า 1
ไม่น้อยกว่า 2

3.4 จานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 คน/ปี
3.5 มีฐานข้อมูล / Web site ของหน่วยวิจัย / ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง / ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
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3.6 จานวนผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
รายละเอียด
3.6.1 จ านวนผลิ ต ภัณ ฑ์ /นวัตกรรมที่
นาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
3.6.2 จานวนอนุสิทธิบัตร
3.6.3 จานวนสิทธิบัตร
3.6.4 งานบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี

หน่วยวิจัย

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

(ชิน้ /ครั้ง ในระยะ 3 ปี) (ชิน้ /ครั้ง ในระยะ 3 ปี)

(ชิน้ /ครั้ง ในระยะ 3 ปี)

1

2

3

1
3

1
2
4

2
2
5

ทั้งนี้ จ านวนผลงานที่น าไปใช้ป ระโยชน์ ส ามารถเจรจาต่อรองได้ตามความถนัดของแต่ล ะหน่ วยวิจัย
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
3.7 การจัดงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับชาติ/นานาชาติ (สาหรับศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง)
3.8 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (MOU) (สาหรับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง)
3.9 อื่นๆ
ข้อ 4 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
4.1 ยื่ น แบบเสนอขอรั บ การจั ด ตั้งตามแบบฟอร์ม ที่ ส ถาบั น วิจัย และพั ฒ นากาหนด โดยดาวน์ โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th/rdi/th/researchunit.asp
4.2 แบบเสนอขอรับการจัดตั้งจะต้องมีลายมือชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
4.3 นักวิจัยส่งแบบเสนอขอรับการจัดตั้งผ่านส่วนงาน และส่วนงานเป็นผู้รวบรวมแบบเสนอขอรับการ
จัดตั้งนาส่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 5 การพิจารณาสนับสนุน
5.1 พิจารณาแบบเสนอขอรับการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
เบื้ อ งต้ น และคั ด เลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาคุ ณ ภาพ โดยคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยวิ จั ย ศู น ย์ วิ จั ย เฉพาะทาง และศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ เฉพาะทาง โดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 6 การรับทุนและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนดาเนินการ
6.1 งบประมาณรายปี แบ่งจ่ายเป็นเงิน 2 งวด
6.1.1 งวดแรก จานวนร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับเมื่อจัดทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
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6.1.2 งวดที่ 2 จ านวนร้ อ ยละ 50 ที่ เหลื อ เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการพิ จารณาทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเมินผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนแล้วมีมติเห็นชอบ
6.2 งบประมาณปีถัดไป จ่ายเงินสนับสนุนเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลการดาเนินงานแล้วมีมติ
เห็นชอบ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจ่ายค่าจ้างบุคลากรในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา/ประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อให้การสนับสนุนในปีต่อไป มหาวิทยาลัยขอให้หัวหน้าหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย เฉพาะทาง/ศูนย์ความ
เป็ น เลิ ศ เฉพาะทาง จั ด ส่ ง รายงานผลการด าเนิ น ในรอบ 1 ปี ภายใน 11 เดื อ น ของการด าเนิ น งาน
โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเฉพาะหมวดเงินเดือนและค่าจ้างล่วงหน้า 3 เดือน หากไม่จัดส่งรายงานผล
การดาเนินงานภายในระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะสนับสนุนให้การสนับสนุ นเงินเดือนและ
ค่าจ้างล่วงหน้า 3 เดือน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
ข้อ 7 การรายงานผลการดาเนินการ
การรายงานผลการด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วกั บ การขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
7.1 จัดส่งรายงานและ/หรือนาเสนอผลงานความก้าวหน้า และผลลัพธ์ทไี่ ด้พร้อมรายงานค่าใช้จ่าย รอบ 6
เดือน และสาเนาบัญชีสมุดเงินฝาก หลังจากลงนามในสัญญา
7.2 จัดส่งรายงานและนาเสนอผลการดาเนินงานประจาปีพร้อมแนบหลักฐานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากการวิจัย หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อส่วนงานที่สังกัดและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
7.3 กรณีสิ้นสุดรอบระยะเวลาตามเงื่อนไขการสนับสนุนทุน ต้องสรุปและจัดส่งรายงานผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดและรายงานค่าใช้จ่ายต่อส่วนงานที่สังกัดและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อ 8 การติดตามและประเมินผล
8.1 ติดตามผลความก้าวหน้าของการดาเนินการรอบ 6 เดือน และเมื่อครบรอบ 1 ปี โดยคณะอนุกรรมการฯ
8.2 ประเมินผลการดาเนินงานประจาปีเพื่อสนับสนุนทุนในปีต่อไป โดยคณะอนุกรรมการฯ
8.3 ประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีที่ 3 ของหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
8.4 มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงาน หรือยุติการสนับสนุน หาก
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประเมินแล้วหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางไม่สามารถดาเนินการได้
บรรลุตามเป้าหมาย
ข้อ 9 การยุติการสนับสนุน
9.1 มหาวิทยาลัยจะยุติการสนับสนุนในกรณีดังต่อไปนี้
9.1.1 เปลี่ยนหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ และไม่มีเหตุผลอั นสมควร
9.1.2 ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรายงานผลการดาเนินงานรอบ 1 ปี ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากครบกาหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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9.1.3 มีการดาเนินงานแตกต่างจากแผนที่ได้เสนอไว้ในลักษณะที่ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยไม่ได้รับ
การอนุมัติ
9.1.4 ผลการดาเนินงานรอบ 1 ปี ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
9.2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะยุติการสนับสนุน ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติดังนี้
9.2.1 สรุปความก้าวหน้าของการดาเนินงานที่ผ่านมา และเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 1 เดือน
9.2.2 ส่งคืนงบประมาณที่เหลือและรายงานการใช้จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 1 เดือน
ข้อ 10 กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ที่ซื้อโดยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตามข้อ 6 ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง มีสิทธิ์ในการใช้ระหว่างดาเนินงาน เมื่อการ
ดาเนินงานสิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใด จะต้องส่งคืนครุภัณฑ์ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เว้นเสียแต่จะมีการตกลงกันเป็น
อย่างอื่น
ข้อ 11 การประกาศเกียรติคุณ
การน าผลงานวิจั ย บางส่ วนหรื อทั้ งหมดไปเสนอหรือตีพิ มพ์ เผยแพร่ให้ ระบุ ว่าเป็ นผลงานที่ได้รับ การ
สนั บ สนุ น จากหน่วยวิจั ย /ศูน ย์วิจั ย เฉพาะทาง/ศูน ย์ความเป็น เลิศ เฉพาะทาง...........................................
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยทักษิณ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้เงินทุนตาม
ประกาศฯ นี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 13 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
และบรรดาประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

