
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง  ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินแผนดนิ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

………………………………………… 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเปน
ประจําทุกป โดยมีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ทําหนาที่ประเมินผลขอเสนอการวิจัยของ
หนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําป นั้น  สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได
กําหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑการใหการสนับสนุน และรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้  

 
1.  คุณสมบัตขิองผูขอรับทุน   ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
 1.1 เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเปนผูรวมวิจัยจะตองมี

สัดสวนภาระงานรวมทั้งสิ้นไมเกิน 30% ของภาระงานทั้งหมด) 
1.2  ไมเปนผูติดคางการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณสําหรับโครงการวิจัยที่ส้ินสุดระยะเวลา

ดําเนินการวิจัยแลว ไมวาจะไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงใดของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
1.3 ขณะขอรับทุน ผูเสนอโครงการจะตองไมอยูในระหวางลาศึกษาตอ หรือ ฝกอบรม  ดูงาน

เปนระยะเวลาตั้งแต 1 ภาคเรียนขึ้นไป 
 

2.  ลักษณะโครงการที่ใหการสนับสนุน 
  

 2.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 และ/หรือ
ยุทธศาสตรการวิจัยกลุมจังหวัดภาคใต (โดยเฉพาะสงขลาและพัทลุง)  และ/หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
โดยใหความสําคัญกับขอเสนอโครงการวิจัยที่อยูในกลุมเรื่องเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ พ.ศ. 2555-2559 เปนลําดับแรก  

  2.2 โครงการที่มีความสอดคลองกับหัวขอตอไปนี้หลายขอจะไดรับการจัดอันดับความสําคัญ
เปนลําดับตนๆ 
   2.2.1 เปนโครงการวิจัยที่เสนอผานหนวยวิจัย 
   2.2.2    สนับสนุนโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัยมากกวาโครงการวิจัยเดี่ยว 
   2.2.3 เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา (ผลิตนิสิตบัณฑิตศึกษาอยางนอยโครงการละ  1 คน)  
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   2.2.4 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยระหวางหนวยงาน และ/หรือเกิดการสราง
เครือขายดานการวิจัย และ/หรือเกิดการมีสวนรวมของชุมชน   
   2.2.5   สามารถสรางนักวิจัยใหมใหเกิดขึ้นในโครงการ   
   2.2.6 มีเปาหมายโครงการที่ชัดเจนในการนําไปใชประโยชน  เชน  
    2.2.6.1  มีผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑที่เกิดจากโครงการที่สามารถจดสิทธิบัตรได   
    2.2.6.2  ทําใหเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต  
    2.2.6.3  มีการถายทอดเทคโนโลยีหรือใหบริการวิชาการ   
    2.2.6.4  มีขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ เปนตน 
   2.2.7   มีผลงานวิจยัที่สรางองคความรูใหม สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสาร 
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  เปนตน 
   ทั้งนี้  โครงการวิจัยเดี่ยวที่สามารถจัดรวมเปนชุดเดียวกันได แตไมรวมกันจะไดรับการ
พิจารณาเพียงโครงการเดียวและใหความสําคัญเปนลําดับหลังสุด 

 
3. งบประมาณและระยะเวลาโครงการ 

  3.1  ชุดโครงการวิจัย  ไมกําหนดวงเงินงบประมาณ ระยะเวลาไมเกิน  2  ป 
  3.2  โครงการวิจัยเดี่ยว  สนับสนุนวงเงินงบประมาณไมเกิน  500,000 บาท ระยะเวลา  1  ป   
  3.3  โครงการวิจัยตอเนื่อง จัดทํางบประมาณตามกรอบวงเงินที่ไดเสนอไวแลว  และใชแบบ
เสนอโครงการวิจัยที่กําหนดใหม  หากประสงคจะของบประมาณเพิ่มจากกรอบเดิม จะตองมีเนื้องานเพิ่มขึ้น
พรอมชี้แจงเหตุผล โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป  

 
  4. ขอกําหนดการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
  4.1 ใหเสนอผานหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการชุดโครงการวิจัย 
และจะตองมีคําอนุมัติใหเขารวมโครงการจากหนวยงานตนสังกัดของผูรวมโครงการวิจัยทุกคน 
  4.2 โครงการวิจัยตองมีลายมือช่ือผูเกี่ยวของกับโครงการวิจัยทุกคน 
  4.3 ผูเสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงบประมาณเงินแผนดินได    
ปละ 1 โครงการ  เวนแตไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  4.4 ผูเสนอโครงการตองกรอกขอมูลการเสนอโครงการวิจัยผานระบบบริหารงานวจิัยแหงชาติ 
(NRPM)  ผานทางเว็บไซต http://nrpm.nrct.go.th  พรอมทั้งแนบไฟลขอมูล ดังตอไปนี้ 
   4.4.1 ขอเสนอโครงการวิจัย (ซ่ึงแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลว)   
   4.4.2   รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย  (โครงการตอเนื่อง) 
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 5. การจัดทํารายละเอียดโครงการและกําหนดเวลาเสนอโครงการวิจัย 
  5.1 โครงการใหม   จัดสงเอกสารถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันท่ี  3  กันยายน  2553 
ดังตอไปนี ้
   5.1.1 ขอเสนอโครงการวิจัย  ตามแบบ ว-1ช สําหรับโครงการชุด  และ แบบ ว-1 ด 
สําหรับโครงการยอยและโครงการเดี่ยว  จํานวน 15 ชุด 
   5.1.2 แบบขออนุญาตดําเนินการวิจัย จํานวน 1 ชุด (กรณีการวิจัยที่ตองใชสัตวทดลอง/
การวิจัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เชน การใชจุลินทรียและการตัดตอทางพันธุกรรม หรือการวิจัย
ในมนุษย ตองเสนอผานสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อใหคณะกรรมการฯพิจารณาอนุมัติกอนทําวิจัย)  
   5.1.3    แบบตรวจเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนฯ จํานวน 1 ชุด 
  5.2 โครงการตอเนื่อง จัดสงเอกสารถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันท่ี 18 ตุลาคม 2553
ดังตอไปนี้ 
   5.2.1 ขอเสนอโครงการวิจัย  ตามแบบ ว-1ช สําหรับโครงการชุด  และ แบบ ว-1 ด 
สําหรับโครงการยอยและโครงการเดี่ยว  จํานวน 3  ชุด 
   5.2.2 รายงานความกาวหนา  ตามแบบ ต-1ช/ด  จํานวน  3  ชุด 
  

  ทั้งนี้  กรณีชุดโครงการวิจัยใหเย็บรวมเอกสารเปนชุดเดียวกันตามลําดับ 
 

  5.3 โครงการวิจัยที่มีแบบสอบถาม/แบบสํารวจในการดําเนินการวิจัย ขอใหแนบ           
แบบสอบถาม/แบบสํารวจไปพรอมกับการเสนอโครงการ  เพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย 
   

 6.   การพิจารณาโครงการวิจัย 
                   พิจารณาโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น โดยใชผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบการพิจารณาและจัดเรียงลําดับความสําคัญ  และมีสิทธิ์เสนอแนะใหหัวหนาโครงการวิจัยปรับปรุง
แกไขโครงการวิจัยเพื่อความสมบูรณถูกตอง  ความเห็นของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ  ใหหัวหนา
โครงการวิจัยสงโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแกไขแลวจํานวน  3 ชุด ผานหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ เพื่อให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติพิจารณาตอไป    และมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาปรับวงเงินตามที่สํานักงบประมาณจัดสรรตอเมื่อไดทราบวงเงินหมวดเงินอุดหนุนจากสํานัก
งบประมาณแลว 
 

  7.  การรับทุน 
 ผูรับทุนตองทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
  8. อุปกรณวิจัยประเภทครุภัณฑ  ซ่ึงจัดซื้อโดยเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ เปนกรรมสิทธิ์ของ
หนวยงานระดับสาขาวิชา/กลุมงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย และจัดซื้อใหถูกตองตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการพัสดุ 
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 9. การเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใน
เอกสารหรือส่ิงพิมพใดๆ  หรือการสาธิตแกสาธารณะไมวากรณีใด  ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
หัวหนาโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลา 2 ป  นับแตวันสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 10. สิทธิประโยชนหรือรายไดที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยในชวงเวลา 2 ปแรก   เปนกรรมสิทธิ์รวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับหัวหนาโครงการวิจัยในอัตราสวนรวมกัน  หลังจากนั้นกรรมสิทธิ์ผลประโยชนและ
ความรับผิดชอบเปนของหัวหนาโครงการวิจัย 
 11. มหาวิทยาลัยทักษิณ  ทรงไวซ่ึงสิทธิ์ที่เปนเจาของทรัพยสินทางปญญา  
 12. หากมกีรณพีึงตองการตีความและวินจิฉยัปญหา ใหอธิการบดีโดยขอเสนอของคณะกรรมการ 
บริหารกองทนุวิจยัมหาวิทยาลัยทักษณิเปนผูช้ีขาด 

  
  จึงประกาศใหทราบโดยทัว่กัน 

 
ประกาศ   ณ  วันที่    4    สิงหาคม   พ.ศ. 2553 

 
 

 

                                   (รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ   สายธนู) 
                 อธิการบดีมหาวทิยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


