
  

 

                                                    
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 

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

ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยให้มีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัยในโอกาสท่ีเหมาะสม และเป็นการส่งเสริม
การดําเนินงานของนักวิจัยร่วมกัน ท่ีมีความมุ่งม่ันและมีทิศทางท่ีชัดเจนในการดําเนินการวิจัยด้านใดด้านหน่ึง ให้
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยดําเนินการเป็นคณะ เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพท่ีสามารถจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ท้ังน้ีเพ่ือให้การดําเนินการ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
31(9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และข้อ 8(5) แห่งประกาศคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนว ิจ ัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2555 เมื ่อว ันที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2555             
จึงกําหนดให้ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง มีรายละเอียดดังน้ี 

  
ข้อ 1 ในประกาศฯ ฉบับนี้ 
 หน่วยวิจัย (Research Unit) หมายถึง หน่วยวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติให้จัดต้ังตามเกณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงาน
ร่วมกันของนักวิจัยต้ังแต่ 3 คน ข้ึนไป ท่ีมีความมุ่งม่ันและมีทิศทางท่ีชัดเจนในการดําเนินการวิจัยด้านใดด้านหน่ึง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยดําเนินการเป็นคณะ เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพท่ีสามารถจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 
 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (Research Center) หมายถึง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังข้ึนตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ              
เพ่ือส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป และสังกัดส่วนงานอย่างน้อย 2 ส่วนงานข้ึนไป ท่ีมี
ความมุ่งม่ัน มีแผนการวิจัยท่ีชัดเจน ในการวิจัยด้านใดด้านหน่ึง มีการประสานงานวิจัยและมีนักวิจัยเพ่ือผลิตผล
งานหรือผลิตภัณฑ์ท่ีนําไปพัฒนาประเทศหรืองานตีพิมพ์ในวารสาร สร้างนวัตกรรมท่ีสามารถจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือนําผลงานไปใช้ประโยชน์ เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
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ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) หมายถึง ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางท่ีได้รับ
อนุมัติให้จัดต้ังข้ึนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติ ต้ังแต่ 5 
คนข้ึนไป และสังกัดส่วนงานอย่างน้อย 2 ส่วนงานข้ึนไป ท่ีมีความมุ่งม่ัน มีแผนการวิจัยท่ีชัดเจนท่ีจะมุ่งไปสู่ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง เน้นการสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะและให้ความสําคัญกับการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือ
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือนําผลงานวิจัยไปใช้เพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ การสร้าง
นวัตกรรมท่ีสามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือนําผลงานไปใช้ประโยชน์อ่ืนและมีความเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา ท้ังน้ีอาจพัฒนาเป็นส่วนงานท่ียั่งยืนต่อไป 

 

ข้อ 2 การสนับสนุน 
 2.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
      2.1.1 เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
       2.1.2 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สําหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลา
ดําเนินการวิจัยแล้ว  
                2.1.3 ขณะขอรับทุนผู้เสนอโครงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ  
  2.2 วงเงินและระยะเวลาในการสนับสนุน 
        2.2.1 หน่วยวิจัย ไม่เกินหน่วยละ 200,000 บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
        2.2.2 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ไม่เกินหน่วยละ 500,000 บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี                                                             
                2.2.3 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ไม่เกินหน่วยละ 1,000,000 บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
  2.3 แหล่งงบประมาณ 
        2.3.1 งบประมาณท่ีจัดสรรจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ    

2.4 รายการท่ีสนับสนุนและอัตราการสนับสนุน 
        2.4.1 หมวดค่าตอบแทน 
      2.4.1.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย ไม่เกินร้อยละ10 ของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน (เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 
       2.4.1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยวจิัยและเจ้าหน้าท่ีธุรการหรือการเงิน วุฒิปริญญาตรี (โดยใช้แนวปฏิบัติ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 
                         2.4.1.3 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย กรณีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณระดับปริญญาโท/เอก 

              - กรณียังไม่ผ่านการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ อัตรา 4,000-6,000 บาท/เดือน 
                 - กรณีสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ อัตรา 7,000-9,000 บาท/เดือน 
                        ท้ังน้ีอัตราการจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศูนย์
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
              2.4.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก 
เป็นต้น  
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                2.4.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการไปนําเสนอผลงานหรือไปประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ไม่
เกินร้อยละ 30 ต่อปี 
                2.4.4 ค่าวัสดุ เช่น วัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมี เป็นต้น 
                 2.4.5 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
         2.4.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
                โดยการอนุมัติใช้งบประมาณ อธิการบดีอาจมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ี
หัวหน้าหน่วยวิจัย  หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางหรือหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางสังกัด ท้ังน้ีในกรณี
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง อาจจะต้ังงบจัดซ้ือครุภัณฑ์ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบ
วิจัยท้ังหมดและจัดซ้ือ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ 3 ตัวช้ีวัดสัมฤทธิผลของโครงการ 
  3.1 จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุน   
  3.2 จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติ (อยู่ในฐานข้อมูล สกว.) หรือฐานข้อมูล TCI และ/หรือ มี
จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ) ดังน้ี 

ประเภท 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

(อยู่ในฐานข้อมูล สกว.) 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ 
หน่วยวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี 
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง/ปี ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี 
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง/ปี ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง/ปี 

หมายเหต ุ: ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สามารถนําไปใช้ทดแทนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตไิด ้

3.3 จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนจากภายนอก 
3.4 จํานวนนักวิจัยใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

  3.5 มีฐานข้อมูล / Web site ของหน่วยวิจัย / ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง / ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
  3.6 จํานวนผลงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
      3.6.1  จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 
      3.6.2  การย่ืนขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
      3.6.3  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      3.6.4  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
 3.7 การจัดงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับชาติ/นานาชาติ (สําหรับศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง) 
 3.8 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (MOU) (สําหรับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง) 
  3.9 อ่ืนๆ 
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ข้อ 4 การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน 
4.1 จัดทํารายละเอียดตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยผ่านการสนับสนุนจากคณะ/หน่วยงาน ส่งถึง

สถาบันวิจัยและพัฒนาจํานวน 8 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน 1 แผ่น 
  4.2 กําหนดการรับข้อเสนอโครงการ ตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ 5 การพิจารณาสนับสนุน 
   พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

ข้อ 6 การรับทุนและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนดําเนินการ 
  การรับทุนและการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนดําเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังน้ี 
  - งวดท่ี 1 จ่ายร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนรายปีเม่ือโครงการฯ ผ่านการอนุมัติและ
ลงนามในสัญญาแล้ว 
  - งวดท่ี 2 จ่ายร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน เม่ือมหาวิทยาลัยได้รับรายงานผลการ
ดําเนินงาน 6 เดือน และรายงานผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
 

เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการจ่ายค่าจ้างบุคลากรในช่วงเวลาท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา/ประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือให้การสนับสนุนในปีต่อไป มหาวิทยาลัยขอให้หัวหน้าหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง จัดส่งรายงานผลการดําเนินในรอบ 1 ปี ภายใน 11 เ ดือน ของการดําเนินงาน                     
โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเฉพาะหมวดเงินเดือนและค่าจ้างล่วงหน้า 3 เดือน หากไม่จัดส่งรายงานผล
การดําเนินงานภายในระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะสนับสนุนให้การสนับสนุนเงินเดือนและ
ค่าจ้างล่วงหน้า 3 เดือน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 

ข้อ 7 การรายงานผลการดําเนินการ 
 การรายงานผลการดําเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังน้ี 
  7.1 จัดส่งรายงานและ/หรือนําเสนอผลงานความก้าวหน้า และผลลัพธ์ท่ีได้พร้อมรายงานค่าใช้จ่าย รอบ 6 
เดือน และสําเนาบัญชีสมุดเงินฝาก หลังจากลงนามในสัญญา 
  7.2 จัดส่งรายงานและนําเสนอผลการดําเนินงานประจําปีพร้อมแนบหลักฐานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ 
ท่ีเกิดจากการวิจัย หรือผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ต่อส่วนงานท่ีสังกัดและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  

7.3 กรณีสิ้นสุดรอบระยะเวลาตามเง่ือนไขการสนับสนุนทุน ต้องสรุปและจัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน
ท้ังหมดและรายงานค่าใช้จ่ายต่อส่วนงานท่ีสังกัดและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 
 
 
 

/ ข้อ 8 การติดตาม.... 
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ข้อ 8 การติดตามและประเมินผล 
  8.1 ติดตามผลความก้าวหน้าของการดําเนินการรอบ 6 เดือน และเม่ือครบรอบ 1 ปี โดยอนุกรรมการฯ 
  8.2 ประเมินผลการดําเนินงานประจําปีเพ่ือสนับสนุนทุนในปีต่อไป โดยอนุกรรมการฯ 
  8.3 ประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นปีท่ี 3 สําหรับหน่วยวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง        
กรณีศูนย์วิจัยเฉพาะทางจะมีการประเมินเม่ือสิ้นปีท่ี 5 โดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ข้อ 9 การยุติการสนับสนุน 
  9.1 มหาวิทยาลัยจะยุติการสนับสนุนในกรณีดังต่อไปนี้ 
   9.1.1 เปลี่ยนหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ และไม่มีเหตุผลอันสมควร 
    9.1.2 ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน และรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑ ปี ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากครบกําหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   9.1.3 มีการดําเนินงานแตกต่างจากแผนท่ีได้เสนอไว้ในลักษณะท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย โดยไม่ได้รับ
การอนุมัติ 
   9.1.4 ผลการดําเนินงานรอบ 1 ปี ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 

 9.2 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะยุติการสนับสนุน ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   9.2.1 สรุปความก้าวหน้าของการดําเนินงานท่ีผ่านมา และเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 1 เดือน 
   9.2.2 ส่งคืนงบประมาณท่ีเหลือและรายงานการใช้จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 1 เดือน 
 

ข้อ 10 การประกาศเกียรติคุณ 
  การนําผลงานวิจัยบางส่วนหรือท้ังหมดไปเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ให้ระบุว่าเป็นผลงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง...........................................
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ข้อ 11 มหาวิทยาลัยทักษิณ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และประโยชน์อ่ืนใดท่ีเกิดจากการใช้เงินทุนตาม
ประกาศฯ น้ี 
 

ข้อ 12 ประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดแย้งกับประกาศฉบับน้ีให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
 

ข้อ 13 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

 
 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) 
                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                                                                ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 


