
     ZZ      
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ประเภททุนวิจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Fund )  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

************************************ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีการเปิดรับค าขอ

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund, FF) ใน  
แต่ละปีงบประมาณ  โดยก าหนดให้แต่ละหน่วยงานยื่นค าขอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  และหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับประเด็นการวิจัยที่แต่ละหน่วยงานก าหนด  

ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา พ.ศ.2563-2570 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31       
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 8(6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่  17 กันยายน 2559 และประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553  ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

 
1. ค านิยาม 
  1.1 โครงการวิจัย หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือ ทดลองอย่างเป็นระบบ 

อันจะท าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
เป็น พ้ืนฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการแขนง
ต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือสร้าง นวัตกรรมอันจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
  1.2 โครงการนวัตกรรม หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการ
ผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือ ในการอ่ืนใด ทั้งนี้ 
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์
และ สาธารณะ 
  2. เงื่อนไขการเสนอขอรับทุน  

2.1 สามารถเสนอเป็นโครงการเดี่ยว/ชุดโครงการ โดย ชุดโครงการต้องมีโครงการย่อยไม่น้อย
กว่า 3 โครงการ  

2.2 นักวิจัยสามารถเสนอขอทุน ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย เดี่ยวและ/หรือ  หัวหน้าชุด
โครงการ ได้ไม่เกิน 2 โครงการ  

2.3 หัวหน้าชุดโครงการ สามารถเป็นหัวหน้าโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการ ดังกล่าวได้ 1 
โครงการ 
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3. คุณสมบัติของผู้รับทุน 
  3.1 หัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ  

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนวิจัย  
3.3 หัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  และไม่ติดค้างการส่งผลงานวิจัย (Blacklist) ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการติดตามการค้างงานวิจัย และแนวทางการยุติโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และไม่ติดค้างรายงานวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

3.4 หัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม/
หรืออ่ืนๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป 

 

 4. ประเด็นการวิจัย  
มหาวิทยาลั ยทั กษิณ ได้ ก าหนด กรอบประเด็ นการวิ จั ย  ส าห รับทุ น วิจั ยพื้ น ฐาน 

(Fundamental Fund )  ไว้ดังนี้  
   1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยพื้นถิ่น 
   2. เกษตรและอาหารอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
   3. การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ 
   4. การจัดการพลังงานธรรมชาติ พลังงานทางเลือก 

   5. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมผู้มีรายได้น้อย ผู้เปราะบาง หรือกลุ่มคนชายขอบ
ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

   6. การเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ 
   7. ระบบการจัดการตนเองของชุมชน อาทิ ผู้สูงวัย ยุติธรรมชุมชน 
   8. Flagship อ่ืนๆ 

ทั้งนี้  ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย /โครงการนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยจะให้
ความส าคัญจัดเรียงล าดับโครงการวิจัยตามกรอบประเด็นการวิจัยดังกล่าวอยู่ในล าดับต้นๆ  

 

5. ตัวช้ีวัดหลักและกรอบงบประมาณ 
  5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายของหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้โครงการด าเนินการส าหรับทุน
สนับสนุนงานพื้นฐาน ดังนี้ 
           5.1.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายตรง (ทุกโครงการต้องมี) คือ ผลงานตีพิมพ์ ก าหนดตามกรอบ
งบประมาณท่ีเสนอขอ  ดังนี้  
 
 

 

ประเภทงานวิจัย งบประมาณโครงการ Output 
สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

≤300,000 บาท วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
อ้างอิงจากฐานข้อมูล Web of Science / 
Scopus/SJR Q3-Q4  
อย่างน้อย 1 บทความ/โครงการ 

≥300,001-500,000 บาท  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อ้างอิงจาก
ฐานข้อมูล Web of Science / 
Scopus/SJR Q1-Q2  
อย่างน้อย 1 บทความ/โครงการ 
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ประเภทงานวิจัย งบประมาณโครงการ Output 
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ≤300,000 บาท วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

อ้างอิงจากฐานข้อมูล Web of Science / 
Scopus/SJR/ISI  Q1-Q4  
อย่างน้อย 1 บทความ/โครงการ 

≥300,001-500,000 บาท ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
ฐานข้อมูล ISI Q1-Q4  
อย่างน้อย 1 บทความ/โครงการ 

     
 ส าหรับโครงการนวัตกรรม ตัวชี้วัดเป้าหมายสามารถระบุเพิ่มเติมได้ เช่น   

- ผลิตภัณฑ์ใหม ่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
- บริการ กรรมวิธีที่ เกี่ยวกับการผลิตที่พัฒนาให้ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
- การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ ฯลฯ 

5.1.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายโดยอ้อม (หากมี จะได้เพ่ิมโอกาสในการได้รับจัดสรรทุน) 
                  -  บัณฑิตศึกษา 
                   -  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
                   -  ต้นแบบเทคโนโลย ี
                     -  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
                     -  นวัตกรรมทางสังคม       

5.2 งบประมาณโครงการ 
           5.2.1 ตั้งให้สอดคล้องตามความเหมาะสม ในอัตราราชการ  
           5.2.2 รายการที่ไม่สามารถตั้งได้ (สกสว.ก าหนด) 
                - เงินเดือนบุคลากร 
                - ค่าท่ีดินสิ่งปลูกสร้าง 
                - โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ แต่ครุภัณฑ์เล็กๆ จัดซื้อได้ โดยแนบใบเสนอ
ราคา 3 บริษัทและอ้างอิงบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
                - ค่าตอบแทนนักวิจัย/ที่ปรึกษาท่ีอยู่ใน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                - ค่าสาธารณูปโภค 
                - ค่าบ ารุงสถาบัน 
   5.2.3 สามารถดูรายละเอียดการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมได้ที่ คู่มือการจัดท าค าขอ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยแบบ Fundamental Fund พ.ศ. 2565 
 

6. การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม 
       6.1 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยพ้ืนฐานจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 4 ชุด โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental 
Fund พ.ศ.2566 ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2564 และจัดจัดส่ งไฟล์ข้อ เสนอโครงการทางอี เมล์ 
researchproject.tsu@gmail.com  
  6.2 กรณีโครงการวิจัยมีการทดลองในคน หรือการใช้สัตว์ทดลอง หรือมีการทดลองทางพันธุ-
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพจะต้องยื่นขอจริยธรรมการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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 7. การพิจารณาจัดสรรทุน  
  การพิจารณาจัดสรรทุนและการจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการ
นวัตกรรม ความเป็นไปได้ในการด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจน output outcome และ impact 
ของโครงการวิจัย  ด าเนินการโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณให้แก่ โครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกสว. 
 

 8. วิธีการเบิกจ่ายทุน ให้รับเงินทุนและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสตามที่ สกสว. ก าหนด 
 

 9. มหาวิทยาลัยจะมีการติดตามการด าเนินงานวิจัยให้ได้ผลผลิตตามที่ก าหนดในข้อเสนอโครงการวิจัย 
กรณีด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีได้รับทุน  มหาวิทยาลัยอาจเรียกเงินคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมด หรือบางส่วน หรือ
ด าเนินการอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 

10. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์หรือสื่ออ่ืนใดดังกล่าวในวรรค

แรกแต่ละครั้งผู้รับทุนต้องระบุข้อความ “โครงการวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566” ไว้ด้วยทุกครั้ง  

 

11. กรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

                        ประกาศ  ณ  วันที่   16  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564               
           

          
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
         ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


