รายงานผลการดําเนินกิจกรรมของกองทุนวิจัยหน่ วยงานปี งบประมาณ 2550
ตามระเบียบฯ กองทุนวิจยั ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ลงวันที 28 พฤษภาคม 2544 กําหนดให้ทุก
คณะ/หน่ วยงานทีมีพนั ธกิจด้านการเรี ยนการสอน ด้านการวิจัย และหรื อวิจัยวิทยานิ พนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
จัด ตังกองทุ น วิ จัย ของหน่ ว ยงานขึ น และตามระเบี ย บข้อ 15(6) ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น รายงานผล
การดําเนินงานกองทุนต่อทีประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี ละหนึงครัง
จากการรายงานผลการดําเนินการในปี 2550 ของกองทุนวิจยั หน่วยงาน สรุ ปได้ดงั นี
1. จํานวนกองทุนวิจัยในปี 2550 มีกองทุนรวม 33 กองทุน
คณะทียังไม่ได้มีการจัดตังกองทุนวิจยั มี 2 คณะ คือ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการจัดการ และโครงการการ
จัดตังคณะการแพทย์แผนไทย เนืองจากคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการจัดการ นัน การบริ หารงานต่าง ๆ รวมศูนย์อยู่ที
เขตการศึกษาตรัง (ยกเว้นด้านการเรี ยนการสอน และหลักสู ตร) ดังนัน ผลการดําเนิ นงานของกองทุนจะรวมอยู่ใน
รายงานผลของกองทุนวิจยั เขตการศึกษาตรัง ส่ วนโครงการจัดตังคณะการแพทย์แผนไทย นัน มหาวิทยาลัยได้ให้
ความเห็นว่ายังไม่ตอ้ งตังงบประมาณรองรับกองทุนวิจยั ในปี งบประมาณ 2549 และ 2550 เนืองจากคณะยังขาดความ
พร้อมด้านงบประมาณรายได้
2. การใช้ เงินกองทุนเพือสนับสนุนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ตามระเบียบฯ กองทุนวิจยั พ.ศ. 2544 ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการจัดตังกองทุนไว้ ดังนี
1. ส่ งเสริ มการวิจยั สนับสนุนโครงการวิจยั
2. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
3. สนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการณ์การทําวิจยั ต่างประเทศ
4. สนับสนุนรางวัลให้งานวิจยั ทีประสบผลสําเร็ จ
5. สนับสนุนการจดทะเบียนสิ ทธิบตั ร
6. สนับสนุนการจัดหลักสู ตรร่ วมระดับบัณฑิตศึกษาทีเน้นการวิจยั
7. สนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็ นทีปรึ กษาวิจยั และวิทยานิพนธ์
8. วัตถุประสงค์อืนทีเกียวข้องกับการวิจยั
2.1 การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยสนับสนุนกิจกรรมต่ าง ๆ
ในปี งบประมาณ 2550 กองทุนวิจยั หน่วยงานได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 ซึงสามารถสรุ ปได้ดงั นี

ที
1
2
3
4
5
6
7
8

วัตถุประสงค์ของกองทุน
ส่ งเสริ มการวิจยั สนับสนุนโครงการวิจยั
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
สนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการณ์การทําวิจยั
ต่างประเทศ
สนับสนุนรางวัลให้งานวิจยั ทีประสบความสําเร็ จ
สนับสนุนการจดทะเบียนสิ ทธิบตั ร
สนับสนุนการจัดหลักสู ตรร่ วมระดับบัณฑิตศึกษาที
เน้นการวิจยั
สนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็ นทีปรึ กษาวิจยั
และวิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์อืนทีเกียวข้องกับการวิจยั
รวม

ปี งบประมาณ 2549
จํานวนเงิน
(%ของงบการจัดสรรทังหมด)
29,806,555.72 (45.07)
14,790,097.36 (22.36)
-

ปี งบประมาณ 2550
จํานวนเงิน
(%ของงบการจัดสรรทังหมด)
41,124,135.91 (46.02)
16,318,684.03 (18.26)
-

3,236,183.50 (4.89)
24,055.00 (0.04)
7,875,343.75 (11.91)

3,157,790.50 (3.53)
5,000.00 (0.01)
20,834,421.00 (23.31)

1,114,172.75 (1.68)

1,858,970.75 (2.08)

9,289,046.55 (14.05)
66,135,454.63

6,068,492.37 (6.79)
89,367,494.56

จากตารางข้างต้นแสดงว่าในปี งบประมาณ 2550 คณะ/หน่วยงานได้ใช้เงินงบประมาณจากกองทุนวิจยั เพือ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพิ มขึน จากปี งบประมาณ 2549 ถึง 23.23 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ มขึนร้อยละ 35.12
ในส่ วนของกิจกรรมทียังไม่ได้ใช้เงินกองทุนวิจยั ดําเนินการทังในปี 2549 และ 2550 คือ กิจกรรมใน
วัตถุประสงค์ที 3 คือสนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการณ์การทําวิจยั ในต่างประเทศ
2.2 กองทุนวิจัยทีมีการจัดสรรเงินสนับสนุนกิจกรรม
ในปี 2550 มีกองทุนจัดสรรเงินกองทุนเพือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 28 กองทุน ซึ งมีกองทุนที
จัดสรรเพิ มขึนจากปี 2549 จํานวน 3 กองทุน และมีกองทุนทีไม่จัดสรรเมือเทียบกับปี 2549 จํานวน 1 กองทุน
กองทุนวิจยั ทีไม่ได้ใช้เงินกองทุนเพือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2550 จํานวน 5 กองทุน คือ กองทุน
วิจยั คณะนิติศาสตร์ กองทุนวิจยั วิทยาลัยอิสลามศึกษา กองทุนวิจยั คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กองทุน
วิจยั วิทยาลัยชุมชนสุ ราษฎร์ ธานี และกองทุนวิจยั เขตการศึกษาตรัง เหตุผลทีไม่ได้ใช้เงินกองทุนดําเนินกิจกรรม คือ
คณะนิติศาสตร์
1) อาจารย์ผสู ้ อนมีภาระงานสอนมากทําให้มีเวลาทํางานวิจยั ไม่มากนัก
2) กําลังดําเนินการเกียวกับระเบียบ ประกาศ และแนวทางสนับสนุนกองทุน
3 ) อาจารย์ผสู ้ อนส่วนหนึงไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท – เอกและส่ วนหนึงมีภาระงานบริ หารและมี
ภาระงานสอนจํานวนมาก
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ไม่ได้แจ้งเหตุผลในการไม่จดั สรรเงินกองทุนวิจยั ของหน่วยงาน

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ไม่ได้ใช้เงินกองทุน เพราะทางคณะฯ ไม่มีการใช้เงินกองทุนวิจยั ในปี งบประมาณ 2550 เนื องจากอาจารย์
ส่ วนใหญ่ทีสังกัดคณะฯ เป็ นอาจารย์ทีเพิ งจบการศึกษา กําลังอยูใ่ นช่วงการเขียนโครงการเสนอ ขอทุนวิจัย
และ/หรื อเพิ งเริ มทําวิจยั อย่างไรก็ตามจากการดําเนินงานวิจยั ในปัจจุบนั ของอาจารย์ในสังกัดคณะฯ
และ
ตามแผนกลยุทธ์ทีคณะฯ ได้ตงไว้
ั
คาดว่ามีแนวโน้มทีจะใช้เงินกองทุนวิจยั ในปี งบประมาณ 2551 สู ง
วิทยาลัยชุมชนสุ ราษฎร์ ธานี
ไม่ได้ใช้เงินกองทุน เพราะด้วยภารกิจของวิทยาลัยไม่มีงานด้าน การเรี ยน การสอน ดังนัน Output
ทีเกิดจากการสนับสนุนทุนจากกองทุนวิจยั ยังไม่มี วิทยาลัยฯ มีอาจารย์เหลืออยูเ่ พียง 1 คน มีสายสนับสนุ น
4
คน รวมบุคลากร 5 คน ภารกิจหลัก เป็ นการให้บริ การวิชาการแก่สังคม ได้แก่ จัดอบรม เป็ นทีปรึ กษาโครงการ
ว่าจ้างเป็ นวิทยากร และการทําวิจยั มีทุนอุดหนุนจากแหล่งภายนอกอย่างเพียงพอ
เขตการศึกษาตรัง
ไม่ได้ใช้เงินกองทุน เพราะส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์ใหม่และมีภารกิจหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนการ
สอนและการบริ การวิชาการ และภารกิจอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย ทําให้การดําเนิ นการหรื อกิจกรรมของกองทุนฯ
น้อย
3. ผลผลิตทีเกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนวิจัยในช่ วง 6 ปี (2545 – 2550)
คณะ/หน่วยงานได้สรุ ปผลผลิตทีเกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจยั ในช่วง 6 ปี
รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2

ตาม

การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยสนับสนุนกิจกรรมต่ าง ๆ ของคณะ/หน่ วยงาน ประจําปี 2550
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชือกองทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ งแวดล้อม
โครงการจัดตังคณะการแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตปั ตตานี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาการสื อสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
เขตการศึกษาภูเก็ต
คณะเทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม
คณะอุตสาหกรรมบริ การ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

1.ทุนวิจยั *

2.พัฒนา
3.วิจยั
4.รางวัลวิจยั * 5. สิทธิบัตร*
บุคลากร* ต่ างประเทศ*
7,039,065.00 3,191,159.00
506,800.00
9,266,030.00 9,487,634.00
1,380,000.00
50,000.00
500,000.00
254,125.00

140,080.00
13,203.00

15,000.00
207,000.00 448,400.00
10,767,799.00
68,702.60
1,575,000.00
59,500.00 1,236,945.00
1,344,500.00
5,603,055.91 634,928.02
225,480.00 512,586.25
82,000.00
1,589,800.00
504,125.00
50,000.00
42,000.00
545,000.00
60,000.00
82,475.00
94,470.00
560,581.00
254,880.00
52,250.00

45,675.75
20,000.00

44,000.00

121,000.00
21,727.00
10,000.00
37,529.00
887,901.50
13,000.00
8,000.00
65,333.00

5,100.00
509,282.41

62,500.00
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6.หลักสู ตร 7.ทีปรึกษาบศ. 8.อืน ๆ*
รวมเงินจัดสรร
สินทรัพย์ (ไม่
หมายเหตุ
ร่ วมบศ.*
ตปท.*
รวมครุภัณฑ์ )
3,092,000.00
600,000.00
14,429,024.00 136,873,500.33
7,142,000.00
57,650.00 197,609.00
27,530,923.00 31,389,066.31
50,000.00 2,270,490.11
- ยังไม่ได้ตงกองทุ
ั
น
140,000.00
189,700.00 55,710.00
1,025,490.00 11,394,492.04
7,140.00
318,468.00 11,314,253.32
575,500.00 ไม่จดั สรรตามเหตุผลทีระบุ
15,000.00
262,957.97
196,216.00
325,290.75 369,797.20
1,667,703.95 20,505,574.03
3,034,813.50
13,893,042.10 400,434,205.28
332,581.00
144,450.00
2,062,031.00 7,435,542.89
60,528.00
1,356,973.00 5,215,808.35
4,831,405.00
686,330.00
6,899,764.00 23,473,883.87
2,963,415.00
721,775.93
10,811,076.36 14,985,267.00
194,088.00
78,560.00
1,023,714.25 10,193,610.28
30,000.00
30,000.00 1,093,581.91
5,000.00 564,048.00
288,996.24
993,719.99 5,046,527.38
123,392.00
1,733,192.00 21,843,190.00
133,788.50
703,246.50 7,242,073.14
50,000.00
423,098.32
12,300.00
54,300.00 1,943,272.22
1,156,000.00
95,000.00
1,796,000.00 1,405,928.50
60,000.00
263,975.89
30,000.00
738,300.00
850,775.00 11,347,587.26
3,507,944.16 ไม่จดั สรรไม่แจ้งเหตุผล
94,470.00 6,754,697.45
95,000.00
7,500.00
730,681.00 9,186,209.08
764,162.41 33,641,864.23
52,250.00 3,605,757.93

30
31
32
33
34
35

เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
เขตการศึกษาตรัง
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ
รวม
ร้ อยละของงบสนับสนุน

65,000.00
300,000.00

4,988.00

41,124,135.91 16,318,684.03
46.02

18.26

1,500.00

0.00 3,157,790.50
3.53

5,000.00 20,834,421.00
0.01

23.31

1,858,970.75 6,068,492.37
2.08

65,000.00

9,099,939.91
1,786,308.11
306,488.00 3,819,888.33
366,167.32
16,761,507.04
89,367,494.56 815,463,669.96

ไม่จดั สรรตามเหตุผลทีระบุ
ไม่จดั สรรตามเหตุผลทีระบุ
ไม่จดั สรรตามเหตุผลทีระบุ
ยังไม่ได้ตงกองทุ
ั
น

6.79

หมายเหตุ*
1. ส่งเสริ มการวิจยั สนับสนุนโครงการวิจยั หมายถึง ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ทุนสนับสนุนเครื อข่ายวิจยั (สาขาความเป็ นเลิศ, สถานวิจยั ความเป็ นเลิศ, สถานวิจยั , และหน่วยวิจยั )
2. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั หมายถึง ทุนสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อ อบรม สัมมนาประชุม เสนอผลงานวิจยั
3. สนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการรณ์การทําวิจยั ต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางไปทําวิจยั ณ ต่างประเทศ
4. สนับสนุนรางวัลให้งานวิจยั ทีประสบผลสําเร็ จ หมายถึง รางวัลผลงานตีพิมพ์, Page charge, รางวัลงานวิจยั ทีมีประโยชน์ต่อชุมชน
5. สนับสนุนการจดทะเบียนสิ ทธิบตั ร หมายถึง การดําเนินกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปั ญญา ค่าธรรมเนียมการจดสิ ทธิบตั ร
6. สนับสนุนการจัดหลักสูตรร่ วมระดับบัณฑิตศึกษาทีเน้นการวิจยั หมายถึง ทุนประเภทต่าง ๆ สําหรับบัณฑิตศึกษา, ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์, ค่าเดินทางไปเสนอผลงานวิจยั ของนักศึกษา, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
7. สนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็ นทีปรึ กษาวิจยั และวิทยานิพนธ์
8. วัตถุประสงค์อืนทีเกียวข้องกับการวิจยั หมายถึง การจัดซือคุรุภณั ฑ์เพือการวิจยั , ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ (พิจารณาโครงการวิจยั , รายงานวิจยั ) ค่าตอบแทนแก่หน่วยงาน, การจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ , โครงการ Science Park ภาคใต้

