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แบบเสนอขอรับการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ชื่อศูนย์ความเป็นเลศิเฉพาะทาง 
  ภาษาไทย................................................................................................................................................... 
  ภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................. 
      1.2   ชื่อหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง................................................................................................. 

สังกัด (สาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน).......................................................................................................... 
  (แนบหลกัฐานประสบการณ์ในการทําวิจัยต่อเน่ืองในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยเฉพาะทางไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
 1.3 ชื่อสมาชิกในศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (ต้องมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 7 คน อย่างน้อย 3 ส่วนงาน และมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คนขึ้นไป)   
         1.3.1  ชื่อ.......................................................................สังกัด.................................................................. 
  1.3.2  ชื่อ.......................................................................สังกัด.................................................................. 
 1.4    ชื่อที่ปรึกษาศนูย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (ถ้ามี) 
  ชื่อ..................................................................................สังกัด.................................................................. 
2. หลกัการและเหตุผล 

2.1     ความเป็นมา (ปัญหา/วิกฤต/โอกาส ที่นําสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง) 
2.2     วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
2.3     วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อๆ ให้ชดัเจน) 
2.4     ทิศทางหลักการวิจัยในชว่ง 3 ปี (ระบุกรอบประเด็นทีต่อ้งการวิจัยให้ชดัเจน) 
2.5     โครงสร้างและระบบบริหารศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
2.6     สถานทีแ่ละอุปกรณ์การวิจัย 

2.6.1 แสดงศักยภาพ และความพร้อมในเรื่องห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็น สําหรับ
การดําเนินงานวิจัย 

2.6.2 ระบบการเอื้อให้นักวิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกัน 
3. ข้อมูลผลการดําเนินงานของศูนย์วิจัย (ข้อมูลผลการดําเนินงานของสมาชิกในศูนย์วิจัยเฉพาะทางทุกคน 
ย้อนหลัง 3 ปี) 

 3.1 ผลการดําเนนิงาน (ขอให้นาํเสนอเฉพาะผลงานที่เกี่ยวข้องกบัศนูยว์จัิยที่ขอทุนเทา่นั้น) 
      3.1.1 งานวิจัย (โปรดระบุชื่อโครงการวิจัย คณะผูด้ําเนินการ แหล่งทุน งบประมาณท่ีได้รับการ 
                 สนับสนุนและปีที่แล้วเสร็จ) 
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    3.1.2 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (จําแนกระดับชาติและระดับนานาชาติ หรอืเทียบเท่า แหล่งทุนที่ 
            ได้รบัและกรณีผู้นําเสนอเป็นผู้ร่วมวิจัยขอให้ระบุ % การร่วมในงานด้วย) 

  3.1.3 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการ    
  3.1.4 ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการผลิตและบรกิาร/ผลงานที่ถูกนําไป 
                 ใชใ้นภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ หรือเทียบเท่า  
  3.1.5 การจดสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์/รางวัล (ถ้ามี) 
  3.1.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา (ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อนิสิต/สาขาวิชา/คณะ 

  ชื่อวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาดําเนินงาน) 
  3.1.7 อื่น ๆ  
 3.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ (โปรดระบุรายละเอียดของกิจกรรม ปีที่ทํา และช่ือของบุคคล/
หน่วยงาน) 
  3.2.1 หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
  3.2.2 สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศ 
  3.2.3 ภาคเอกชน/อตุสาหกรรมและภาครัฐ 
  3.2.4 บุคคล/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  3.2.5 อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 

 
4. แผนการดําเนนิงานในชว่ง 3 ป ี(เพ่ือให้บรรลุดัชนีชีว้ัด โดยใหร้ายละเอียดเชิงบรรยาย) 
 4.1    การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 4.2 แผนงานด้านการวิจัยโดยอ้างอิงจากทิศทางการวิจัยในหัวข้อ 2.4  
 4.3 แผนงานบริหารจดัการ/งบประมาณ 
 4.4 แผนการผลิตบัณฑิตศึกษา 
 4.5 แผนงานเผยแพร่เทคโนโลยีและการพัฒนาเชิงพาณิชย ์
 4.6 แผนพัฒนาบุคลากร 
 4.7 อื่น ๆ  
 
5. เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชีว้ัดและผลการดําเนินงาน  
 แสดงข้อมลูตามรายละเอยีดในตารางทีแ่นบ ทั้งน้ี ในการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนใหร้ะบุเฉพาะเป้าหมาย 
ส่วนผลท่ีได้สําหรับการรายงานผลการดําเนินงาน และกรณีนักวิจัยร่วมอยู่มากกว่า 1 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
การนับจํานวนผลผลติขอให้นับเฉพาะผลงานที่เกิดจากศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางนัน้ๆ
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ตาราง เป้าหมาย ผลผลติ ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง................................................................ 
 

 
ตัวชี้วัด 

baseline* 
(ปี……..) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 จํานวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน  
 1.1 ระดับปริญญาโท  
 1.2 ระดับปริญญาเอก  
2 จํานวนผลงานตีพิมพ์ (ชิ้น)  
 2.1  วารสารระดับชาติ (ฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ)  
 2.2 วารสารระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI)  
3  จํานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน  
 3.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ  
 3.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
4 จํานวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)  
 4.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายในอื่น ๆ  
 4.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก          
5 จํานวนนักวิจยัใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ  
6 ฐานข้อมูล / website ของศนูย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (มี/ไม่มี)  
7 จํานวนผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์   
 7.1 จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่นําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ (ชิ้น)  
 7.2 จํานวนอนุสิทธิบัตร  
 7.3 จํานวนสิทธิบัตร  
 7.4 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
8 การจัดงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับชาติ/นานาชาติ  
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ตัวชี้วัด 

baseline*
(ปี……..) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ 

9 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (MOU)          
10 อื่น ๆ   
 
หมายเหตุ   *  ผลรวมข้อมูลปีล่าสุดกอ่นเสนอโครงการของสมาชิกศูนย์วิจัยเฉพาะทางทุกคน 
    *   งบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ของนักวิจัยในทีม ไม่น้อยกว่า 10,00,000 บาทต่อปี ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนขอจัดตั้ง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และการบริการวิชาการในระดับชุมชน/ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (พร้อมแนบหลกัฐานรับรอง)
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6. งบประมาณที่ต้องการสนับสนนุจากกองทุนวิจัย มหาวทิยาลัยทักษิณ 
 - แสดงรายการงบประมาณ โดยแยกเป็นหมวดรายจ่าย  และแยกงบประมาณเป็นรายปีตามปีงบประมาณ 
 

หมวดรายจ่าย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม
1. หมวดค่าตอบแทน   
   ค่าตอบแทนนักวิจัย ไม่เกินร้อยละ10 ของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 
(เบิกจ่ายในลกัษณะค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 

  

   ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย  
  กรณีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณระดับปริญญาโท/เอก 
       - ยังไม่ผ่านการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ อัตรา 4,000-6,000 บาท/เดือน 
   - สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว อัตรา 7,000-9,000 บาท/เดือน 
  กรณีบุคคลภายนอก (อัตราการจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง) 

  

2. ค่าใชส้อย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าเบ้ีย
เลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก เป็นต้น  

  

3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปนําเสนอผลงานหรือไปประชุมวิชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อปี 

  

4. ค่าวัสดุ เช่น วัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์ 
วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี เป็นต้น 

  

5. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 

  

6. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 

  

รวม   
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นผู้ติดค้างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการ
ดําเนินการวิจัยแล้ว และรับรองว่าข้อความท่ีให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ 
 
         (ลงชื่อ)  ................................................. 
                      (..............................................) 
              หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
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 (ลงชื่อ)  .................................................   (ลงชื่อ)  ................................................. 
            (..............................................)    (..............................................) 
       บุคลากรในศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางทุกคน                   บุคลากรในศนูย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางทุกคน 
 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบญัชาต้นสังกัด 
 
ข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ/การสนับสนุนงบประมาณและอืน่ๆ ของหน่วยงานที่ศูนย์วิจัยเฉพาะทางสังกัด    
 
.......................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

      ( ลงชื่อ ) .................................................. 
       ( .............................................. ) 
                              คณบด ี
       วันท่ี ............./.............../............... 
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7. ภาคผนวก 
        7.1 แนบประวัติ-ข้อมูลติดต่อของนักวิจัยทุกคน (เรียงตามลําดับในข้อ 1.3) 

1.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ 
2.  ชือ่ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
3.  ตําแหน่งปัจจุบัน 
4.  หน่วยงาน และที่อยู่ที่สามารถต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
5.  ประวัติการศกึษา 
6.  สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7.  ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยท่ีภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทํา

วิจัยว่าเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย (ผลงานย้อนหลัง 5 ปี) 
 
 7.2 แนบรายละเอียดข้อมูลปีล่าสุดกอ่นเสนอโครงการท่ีไดร้ะบุไว้ในข้อ 5 
 
 7.3 ประวัตขิองที่ปรึกษาหน่วยวิจัย พร้อมคํารับรอง (ถ้ามี) 
  - แนบ Curriculum Vitae ของที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
  - คํารับรองการเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งและดําเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

 
 

******************************************** 


