รายงานผลการดําเนินงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
รอบ ......เดือน/ปี ในปีที่.......
ระหว่าง เดือน.....................พ.ศ........ถึง เดือน.....................พ.ศ.........
(เริ่มรับทุนในปีงบประมาณ......................)

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (ภาษาไทย).......................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................

โลโก้ / รูปภาพ / สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

สังกัดคณะ....................
สนับสนุนโดย

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เดือน.....................พ.ศ...........
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รายงานผลการดําเนินการของศูนย์วจิ ัยเฉพาะทาง
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ภาษาไทย...................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................
1.2 ชื่อหัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทาง..............................สังกัด (สาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน)...........................
1.3 คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์วิจยั เฉพาะทาง (โปรดระบุให้ครบทุกหน่วยงาน)
1.3.1 สาขาวิชา คณะ/หน่วยงานหลัก
1.3.2 สาขาวิชา คณะ/หน่วยงานร่วม
1.4 ชื่อบุคลากรในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (โปรดระบุให้ครบทุกคน)
1.4.1 ชื่อ.......................................................................สังกัด..................................................................
1.4.2 ชื่อ.......................................................................สังกัด..................................................................
1.5 ชื่อที่ปรึกษาศูนย์วิจยั เฉพาะทาง (ถ้ามี)
ชื่อ..................................................................................สังกัด..................................................................
2. หลักการและเหตุผล (ระบุขอ้ มูลตามแบบเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ฉบับที่ใช้แนบสัญญารับทุน)
2.1 ความเป็นมา (ปัญหา/วิกฤต/โอกาส ที่นําสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง)
2.2 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
2.3 วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อๆ ให้ชดั เจน)
2.4 ทิศทางหลักการวิจัยในช่วง 5 ปี (ระบุกรอบประเด็นทีต่ อ้ งการวิจัยให้ชดั เจน)
2.5 โครงสร้างและระบบบริหารศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
2.6 สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การวิจัย
2.6.1 แสดงศักยภาพ และความพร้อมในเรื่องห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็น สําหรับการ
ดําเนินงานวิจัย
2.6.2 ระบบการเอื้อให้นักวิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกัน
3. แผนการดําเนินงาน ในช่วง 5 ปี (ระบุขอ้ มูลตามแบบเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ฉบับที่ใช้แนบสัญญารับทุน)
3.1 แผนงานด้านการวิจัยโดยอ้างอิงจากทิศทางการวิจัยในหัวข้อ 2.4
3.2 แผนงานบริหารจัดการ/งบประมาณ
3.3 แผนบัณฑิตศึกษา
3.4 แผนงานเผยแพร่เทคโนโลยีและการพัฒนาเชิงพาณิชย์
3.5 แผนพัฒนาบุคลากร
3.6 อื่น ๆ
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4. ผลการดําเนินงาน รอบ.....เดือน/ปี ในปีที่ ...... (กรุณาแนบหลักฐานทุกชิน้ เรียงตามลําดับ ในภาคผนวกด้วย)
4.1 จํานวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รบั การสนับสนุนทุน (แนบหลักฐานจากบัณฑิตวิทยาลัยด้วย)
4.1.1 ระดับปริญญาโท...........คน
1. ชื่อ-สกุล...........................................................หัวข้อวิทยานิพนธ์......................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.......................................................สังกัด.......................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.......................................................สังกัด........................................................
ปีที่เริ่ม...........................................................ปีที่เสร็จสิ้น..................................................................
4.1.2 ระดับปริญญาเอก.........คน
1. ชื่อ-สกุล...........................................................หัวข้อวิทยานิพนธ์......................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.......................................................สังกัด.......................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.......................................................สังกัด........................................................
ปีที่เริ่ม...........................................................ปีที่เสร็จสิ้น..................................................................
4.2 จํานวนผลงานตีพิมพ์
4.2.1 ระดับชาติ...........ชิ้น
1. วารสารวิชาการระดับชาติ
ชื่อผู้เขียน...........................................................ชื่อบทความ............................................................
ชื่อวารสาร.......................ปีที่............................ฉบับที่...........................หน้า.....................................
2. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
ชื่อนักวิจัย...........................................................งานวิจัยเรื่อง............................................................
แหล่งที่นําเสนอ................................ครั้งที่.......................ปีที่..................หน้า.....................................
4.2.2 ระดับนานาชาติ...........ชิ้น
1. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อผู้เขียน...........................................................ชื่อบทความ............................................................
ชื่อวารสาร.......................ปีที่............................ฉบับที่...........................หน้า.....................................
2. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)
ชื่อนักวิจัย...........................................................งานวิจัยเรื่อง............................................................
แหล่งที่นําเสนอ................................ครั้งที่.......................ปีที่..................หน้า.....................................
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4.3 จํานวนโครงการวิจัยทีเ่ สนอขอรับทุน
4.3.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายในอื่นๆ จํานวน...........บาท
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อนักวิจยั

ปีที่เสนอ ระยะเวลา
งบประมาณ
แหล่งทุน
ขอรับทุน ดําเนินงาน
(บาท)

รวมจํานวนเงินทุนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนทัง้ สิ้น

4.3.2 ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก จํานวน...........บาท
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อนักวิจยั

งบประมาณ
ปีที่เสนอ ระยะเวลา
แหล่งทุน
ขอรับทุน ดําเนินงาน
(บาท)

รวมจํานวนเงินทุนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนทัง้ สิ้น

4.4 จํานวนนักวิจัยใหม่ทเี่ ข้าร่วมหน่วยวิจัย (แนบบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมตั ิจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในภาคผนวกด้วย)
4.4.1 ชือ่ ...............................................สังกัด (สาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน)...................................................
4.4.1 ชือ่ ...............................................สังกัด (สาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน)...................................................
4.5 ฐานข้อมูล / website ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (แนบ Prt Scrn หน้าจอเว็บไซต์ ในภาคผนวกด้วย)
ทีอ่ ยู่เว็บไซต์ (URL.)........................................................................................................................................
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4.6 จํานวนผลงานทีน่ ําไปใช้ประโยชน์
4.6.1 จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม..........ชิ้น (แนบรายละเอียดหลักฐาน/ภาพถ่ายในภาคผนวกมาด้วย)
1. ชือ่ ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม.......................................การนําไปใช้ประโยชน์..............................................
2. ชือ่ ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม.......................................การนําไปใช้ประโยชน์..............................................
4.6.2 จํานวนสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร..........เรื่อง
1. เรือ่ ง.........................................หมายเลขคําขอ/หมายเลขทะเบียนทรัพย์สิน.......................................
2. เรือ่ ง.........................................หมายเลขคําขอ/หมายเลขทะเบียนทรัพย์สิน.......................................
4.6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น..........เรื่อง (แนบหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
ภาคผนวกด้วย)
1. เรือ่ ง......................................................................การนําไปใช้ประโยชน์..............................................
2. เรือ่ ง......................................................................การนําไปใช้ประโยชน์..............................................
4.7 การจัดงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับชาติ/นานาชาติ
4.7.1 ชื่อการประชุม...........................................................วันที่....................................................................
สถานที่...................................................................จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม............................................................
ประโยชน์ที่ได้รับ.....................................................................................................................................................
4.8 รูปภาพจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยวิจัย (ขอความกรุณาแนบไฟล์ 8 – 10 รูป)
4.9 อื่นๆ (ถ้ามี)
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สรุปตาราง เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง................................................................
(ระบุข้อมูลตามแบบเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ฉบับที่ใช้แนบสัญญารับทุน และเพิ่มผลที่ได้ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ในข้อ 4.)
ตัวชีว้ ัด
1 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
1.1 ระดับปริญญาโท
1.2 ระดับปริญญาเอก
2 จํานวนผลงานตีพิมพ์(ชิ้น)
2.1 วารสารระดับชาติ
2.2 วารสารระดับนานาชาติ
2.3 Proceeding ระดับชาติ
2.4 Proceeding ระดับนานาชาติ
3 จํานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน
3.1 ทุนเงินรายได้/ทุนงบประมาณ
หรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ
3.2 ทุนจากแหล่งทุนภายนอก
4 เงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน(ล้านบาท)
4.1 ทุนเงินรายได้/ทุนงบประมาณ
หรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ
4.2 ทุนจากแหล่งทุนภายนอก
5 จํานวนนักวิจยั ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
6 ฐานข้อมูล /website ของศูนย์วิจยั
7 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
7.1 จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น)

baseline*
ปีที่ 1
(ปี…….) เป้าหมาย ผลที่ได้

ปีที่ 2
เป้าหมาย

ผลที่ได้

ปีที่ 3
เป้าหมาย

ผลที่ได้

ปีที่ 4
เป้าหมาย

ผลที่ได้

ปีที่ 5
เป้าหมาย

ผลที่ได้

รวม
เป้าหมาย

ผลที่ได้
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ตัวชีว้ ัด

baseline*
ปีที่ 1
(ปี…….) เป้าหมาย ผลที่ได้

ปีที่ 2
เป้าหมาย

ผลที่ได้

ปีที่ 3
เป้าหมาย

ผลที่ได้

ปีที่ 4
เป้าหมาย

ผลที่ได้

ปีที่ 5
เป้าหมาย

7.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เรื่อง)
7.3 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
7.4 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เรื่อง)**
8 การจัดงานประชุมวิชาการเฉพาะทาง
ระดับชาติ/นานาชาติ
9 อื่น ๆ

หมายเหตุ

* ขอให้เสนอข้อมูลปีล่าสุดก่อนเสนอโครงการ
** ผลงานทีน่ ําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น การนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน/เชิงพาณิชย์ (ให้แนบใบรับรองการนําไปใช้ประโยชน์ด้วย)

ผลที่ได้

รวม
เป้าหมาย

ผลที่ได้
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5. แผนการดําเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ในปีงบประมาณต่อไป (สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
และกรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ได้เสนอขอไว้ในครั้งแรก)
6. รายงานการใช้จ่ายเงิน แสดงรายการและงบประมาณการใช้จ่าย โดยแยกเป็นหมวดรายจ่าย
รายการ
รายรับ
- งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ (รอบปีปัจจุบัน)
- เงินคงเหลือในบัญชีจากการดําเนินงาน (ปีก่อนหน้า)
- งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ
รวมทั้งสิน้ (บาท)
รายจ่าย
1. หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักวิจัย ไม่เกินร้อยละ10 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
(เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
ค่าจ้างผูช้ ่วยวิจัย
กรณีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณระดับปริญญาโท/เอก
- ยังไม่ผา่ นการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ อัตรา 4,000-6,000 บาท/เดือน
- สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว อัตรา 7,000-9,000 บาท/เดือน
กรณีบคุ คลภายนอก (อัตราการจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วย
วิจัย)
2. ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ ัก เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปนําเสนอผลงานหรือไปประชุมวิชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อปี
4. ค่าวัสดุ เช่น วัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี เป็นต้น
5. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
รวมค่าใช่จ่ายทั้งหมด
ยอดเงินคงเหลือ *

จํานวน

เสนอไว้

ใช้จ่าย

หมายเหตุ : * กรุณาแนบรายละเอียดการเบิกจ่ายและยืนยันยอดเงินคงเหลือโดยการสําเนาสมุดบัญชีของศูนย์วิจัย
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7. ปัญหา อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ / การดําเนินการแก้ไข
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
8. สิง่ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................
(..............................................)
หัวหน้าหน่วยวิจัย
(ลงชื่อ) .................................................
(..............................................)
บุคลากรในหน่วยวิจัยทุกคน

(ลงชื่อ) .................................................
(..............................................)
บุคลากรในหน่วยวิจัยทุกคน

คํารับรองและความเห็นของคณบดีทหี่ น่วยวิจัยสังกัด
เห็นชอบ โดยมีขอ้ เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………….
ไม่เห็นชอบ โดยมีขอ้ เสนอแนะ………………………………………………………………………………………….

( ลงชื่อ ) ..................................................
( .............................................. )
คณบดี
วันที่ ............./.............../...............
หมายเหตุ กรณีได้รับการสนับสนุนจากหลายคณะ/หน่วยงานขอให้หน่วยวิจัย จัดส่งรายงานผลการดําเนินการไปยังทุก
คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
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ภาคผนวก

RU Report

11
 จํานวนบัณฑิตศึกษา
- ระดับปริญญาโท
(เอกสารแนบ : (บว.3))
- ระดับปริญญาเอก
- (เอกสารแนบ : (บว.3))
 ผลงานตีพิมพ์
- ระดับชาติ
(เอกสารแนบ)
- ระดับนานาชาติ
(เอกสารแนบ)
 สัญญารับทุน / ประกาศผลการพิจารณาทุน สําหรับโครงการวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุน
- ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน
(เอกสารแนบ)
- ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก
(เอกสารแนบ)
 รายละเอียดนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมหน่วยวิจัย
(เอกสารแนบ)
 รายละเอียด website ของหน่วยวิจยั
(เอกสารแนบ)
 ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
(เอกสารแนบ)
 การจัดงานประชุมวิชาการเฉพาะทาง
(เอกสารแนบ)
.......................................................

