
(ส ำเนำ) 

ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจยั จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ประจ  าปีงบประมาณ 2551 
---------------------------- 

 ตำมท่ีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ไดจ้ดัสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนโครงกำรวิจัยเป็น

ประจ ำทุกปี น้ัน ส ำหรบัในปีงบประมำณ 2551 มหำวิทยำลยัไดก้ ำหนดลกัษณะของโครงกำรวิจยั เกณฑก์ำรให้

ควำมสนับสนุน และรำยละเอียดต่ำง ๆ ดงัน้ี  

 1. ลกัษณะโครงการท่ีใหค้วามสนับสนุน 

  โครงการท่ีมีความสอดคลอ้งกับลกัษณะขา้งล่างน้ีหลายขอ้จะไดร้บัการจดัอนัดบัความส าคัญ   

สูงกว่า 

  1.1 สอดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์หลักของชำติ และหรือยุทธศำสตรข์องมหำวิทยำลัยตำมขอ้ 2    

และหรือ  

  1.2 เช่ือมโยงกบับณัฑิตศึกษำ (ผลิตบณัฑิตศึกษำอยำ่งน้อยโครงกำรละ  1 คน) หรือ 

  1.3 ส่งเสริมควำมร่วมมือดำ้นกำรวิจยัระหว่ำงวิทยำเขต/เขตกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักวิจยัใหม่ 

และ  

  1.4 มีเป้ำหมำยชัดเจน วดัได ้ โดยพิจำรณำในประเด็นกำรน ำไปใชป้ระโยชน์หรือกำรสรำ้ง      

องคค์วำมรูใ้หม่  

   1.4.1 กำรน ำไปใชป้ระโยชน์  เช่น มีผลิตภณัฑท่ี์เกิดจำกโครงกำร สิทธิบตัร เกิดกิจกรรมท่ี

ท ำใหเ้กิดกำรยกระดับคุณภำพชีวิต กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีขอ้เสนอเชิงนโยบำยเพ่ือตอบปัญหำ/แกไ้ขปัญหำ

สงัคม ชุมชน ประเทศชำติ เป็นตน้ 

   1.4.2 สรำ้งองคค์วำมรูใ้หม่    เช่น  กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในวำรสำรวิชำกำร  

ควำมสำมำรถในกำรพฒันำโครงกำรเพ่ือขอทุนขนำดใหญ่ข้ึน เป็นตน้ 

 2. ยุทธศาสตรห์ลกัของชาติ และยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั   

  2.1 ยุทธศำสตรห์ลกัของชำติ 

   2.1.1 กำรขจดัควำมยำกจน 

   2.1.2 กำรพฒันำคนและสงัคมท่ีมีคุณภำพ 

   2.1.3 กำรปรบัโครงสรำ้งเศรษฐกิจใหส้มดุลและแขง่ขนัได ้

   2.1.4 กำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

   2.1.5 กำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหวำ่งประเทศ 

   2.1.6 กำรพฒันำกฎหมำยและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 

   2.1.7 กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำสงัคม 

   2.1.8 กำรรกัษำควำมมัน่คงของรฐั 

   2.1.9 กำรรองรบักำรเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
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  2.2 ยุทธศำสตรข์องมหำวทิยำลยั 

   2.2.1 ทะเลสำบสงขลำ 

   2.2.2 ปำลม์น ้ำมนั / ไบโอดีเซล / พลงังำนทดแทน และอนุรกัษ์พลงังำน 

   2.2.3 อำหำรฮำลำล / อำหำรทะเล 

   2.2.4 วทิยำศำสตรท์ำงทะเล และ กำรเพำะเล้ียงชำยฝัง่ 

   2.2.5 ยำงพำรำ 

   2.2.6 กำรปกครองทอ้งถ่ิน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้/ สนัติศึกษำ 

 3.  คุณสมบติัของผูข้อรบัทุน 

  3.1  เป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรณีผูข้อทุนเป็นพนักงานของ

มหาวิทยาลยัและยงัไม่ไดร้บัสญัญาจา้ง 3-5 ปี   คณะ/หน่วยงานจะตอ้งแนบค ารบัรองการติดตามผลงาน 

  3.2  ไม่เป็นผูติ้ดคำ้งกำรส่งรำยงำนกำรวจิยั ส ำหรบัโครงกำรวิจยัซ่ึงส้ินสุดระยะเวลำท ำกำร

วจิยั   ไปแลว้  

  3.3  ขณะเสนอโครงกำรผูข้อรบัทุนตอ้งไม่อยูใ่นระหวำ่งลำศึกษำต่อ  

 4. งบประมาณ 

  4.1  โครงการชุด     ไม่ก ำหนดงบประมำณ ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี 

  4.2  โครงการเด่ียว  สนับสนุนไม่เกิน 500,000 บำท/ปี  ระยะเวลำ 2 ปี  

  4.3  โครงการต่อเน่ือง  ขอใหจ้ดัท ำงบประมำณตำมกรอบวงเงินท่ีไดเ้สนอไวแ้ลว้  หำก

ประสงคจ์ะของบประมำณเพ่ิมจำกกรอบเดิม จะตอ้งมีเน้ืองำนเพ่ิมขึ้ น โดยมหำวทิยำลยัจะพิจำรณำเป็นกรณี ๆ ไป  

 5. การเสนอโครงการวิจยัขอรบัทุน 

  5.1 ใหเ้สนอผ่ำนหน่วยงำนตน้สังกัดของหวัหน้ำโครงกำรวิจยั/ผูอ้ ำนวยกำรชุดโครงกำร และ

จะตอ้งมีค ำอนุมติัใหเ้ขำ้รว่มโครงกำรจำกหน่วยงำนตน้สงักดัของผูร้ว่มโครงกำรวจิยัทุกคน 

  5.2 โครงกำรวจิยัจะตอ้งมีลำยมือช่ือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงกำรวจิยัทุกคน 

  5.3 ผูเ้สนอโครงกำรมีสิทธ์ิเสนอโครงกำรเพ่ือขอรบัทุนไดปี้ละ 1 ทุน และจะรบัทุนในช่วงเวลำ

เดียวกนัไดไ้ม่เกิน 2 ทุน 

 6. การจดัท ารายละเอียดโครงการและก าหนดเวลาเสนอโครงการวิจยั 

  6.1 โครงการใหม่ (โครงกำรท่ีเสนอขอรบัทุนเป็นปีแรก) ใหเ้สนอโครงกำรโดยใชแ้บบฟอรม์     

ว-1ช ส ำหรับโครงกำรชุด หรือ ว-1 ด ส ำหรับโครงกำรเด่ียว (download ได้จำก 

http://rdo.psu.ac.th) โดยจดัส่งถึงส ำนักวิจยัและพฒันำ โครงกำรละ 10 ชุด ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 

2549  มหาวิทยาลยัจะไม่รบัโครงการท่ีจดัส่งถึงมหาวิทยาลยัหลงัก าหนดเวลาดงักล่าว  

  6.2 โครงการตอ่เน่ือง  

    6.2.1 จดัส่งโครงกำรตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดในขอ้ 6.1  
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 6.2.2 จัดส่งรำยงำนควำมกำ้วหน้ำของกำรวิจัย จ ำนวน 10 ชุด ตำมแบบ ต-1 ช 

(download ไดจ้ำก http://rdo.psu.ac.th) หรือ แบบ ต-1 ด (download ไดจ้ำก http://rdo.psu.ac.th) และ   

เพ่ิมเติมรำยละเอียดเก่ียวกับงบประมำณกำรใชจ้่ำยตำมแผนงำนท่ีเสนอไวใ้นโครงกำรและงบประมำณท่ีจ่ำยจริง 

โดยแยกงบประมำณออกเป็นงวด ๆ ละ 6 เดือน กรณีไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ีเสนอไวข้อใหช้ี้แจงเหตุผลประกอบ

ส่งถึงมหำวทิยำลยั ดงัน้ี  

     1)  โครงกำรวิจยัท่ีไดร้บัทุนปีงบประมำณ 2549 หรือก่อนปีงบประมำณ 2549   

ขอใหจ้ดัท ำรำยงำนควำมกำ้วหน้ำตำมแบบท่ี วช.ก ำหนดแนบโครงกำรดว้ย      

     2)  โครงกำรวิจัยท่ีไดร้ับทุนปีงบประมำณ 2550 ขอใหจ้ัดส่งรำยงำน

ควำมกำ้วหน้ำรอบ 6 เดือน ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2550 เพ่ือมหำวทิยำลยัใชป้ระกอบกำรพิจำรณำจดัสรร

ทุนต่อเน่ือง 

  6.3  เป้ำหมำย ผลผลิต และตวัช้ีวดัของโครงกำร ใหร้ะบุตำมแบบในภำคผนวก 8 

  อน่ึง รายละเอียดและแบบฟอรม์บางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม เม่ือมหำวิทยำลัย

ไดร้บัแจง้จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิยัแหง่ชำติ จะแจง้ใหท้รำบต่อไป 

  6.4  เกณฑก์ำรตั้งงบประมำณค่ำใชจ้ำ่ยโครงกำรวิจยั สำมำรถดูไดต้ำมรำยละเอียดท่ีแนบทำ้ย

ประกำศฉบบัน้ี 

   6.5  นักวิจัยท่ีมีงำนวิจัยท่ีก ำลังด ำเนินกำรอยู่ ใหจ้ัดท ำรำยละเอียดตำมแบบวิจัย 7 

(download  ไดจ้ำก http://rdo.psu.ac.th) แนบโครงกำรดว้ย  

  6.6  โครงกำรวิจัยท่ีต้องใชแ้บบสอบถำม/แบบส ำรวจในกำรด ำเนินกำรวิจัย ขอใหแ้นบ           

แบบสอบถำม/แบบส ำรวจไปพรอ้มกบักำรเสนอโครงกำร  เพ่ือใชป้ระกอบกำรพิจำรณำคุณภำพโครงกำรวจิยั 

 7. การจดัสรรทุนสนับสนุน 

  7.1 มหำวทิยำลยัจะจดัสรรทุนสนับสนุนโครงกำรเม่ือไดร้บักรอบวงเงินจำกส ำนักงบประมำณแลว้ 

(ประมำณเดือนมิถุนำยนของทุกปี) 

  7.2 ส ำหรบัโครงกำรท่ีมีควำมเช่ือมโยงกบับณัฑิตศึกษำ ขอใหห้วัหน้ำโครงกำรแจง้ช่ือนักศึกษำท่ี

เขำ้รว่มโครงกำรถึงมหำวทิยำลยัภำยในเดือนมิถุนำยน 2550 เพ่ือประกอบกำรจดัสรรทุนสนับสนุน 

  7.3 กำรสนับสนุนโครงกำรต่อเน่ือง  จะใชข้อ้มูลควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรประกอบกำร

พิจำรณำ 

 8. การรบัทุน   

 ผูร้บัทุนตอ้งท ำสญัญำรบัทุนกบัมหำวิทยำลยั และกรณีท่ีโครงกำรวิจยัมีนักศึกษำบณัฑิตศึกษำเป็น  

ผูช้่วยวจิยัในโครงกำร  นักศึกษำจะตอ้งลงนำมในสญัญำรบัทุนกบัมหำวทิยำลยัในฐำนะผูร้บัทุนดว้ย 

9. การรายงานผลการวิจยั ผูร้บัทุนจะตอ้งน ำเสนอผลงำนและจดัส่งรำยงำนกำรวิจยั  ดงัต่อไปน้ี 

         9.1  น ำเสนอรำยงำนควำมกำ้วหน้ำของกำรวิจยัต่อมหำวิทยำลยั ทุก 6 เดือนนับจำกวนัท ำ

สญัญำ 

  9.2 รำยงำนกำรวจิยัฉบบัสมบรูณ์  จ ำนวน  6 ชุด  

  9.3 ผลงำนลกัษณะอ่ืน ๆ  อยา่งใดอยา่งหน่ึง จ ำนวน 6 ชุด ดงัน้ี 



 

 

4 

   9.3.1 ส ำเนำพิมพ ์(Reprint) หรือ  หนังสือตอบรบักำรตีพิมพผ์ลงำนท่ีตีพิมพใ์น

วำรสำรระดบัชำติหรือนำนำชำติ หรือ วำรสำรท่ีไดร้บักำรยอมรบัในสำขำวชิำน้ัน ๆ  ตำมมำตรฐำนหลกัสตูร 

   9.3.2 เอกสำรกำรยืน่ขอสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

   9.3.3 กำรน ำไปใชป้ระโยชน์อยำ่งอ่ืนท่ีหน่วยงำนท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์มีเอกสำรรบัรอง 

  ผูร้ับทุนท่ีจดัส่งผลงานไม่ครบตามท่ีก าหนดขา้งตน้ จะไม่มีสิทธิเสนอโครงการขอรบัทุน

จนกว่าจะไดจ้ดัส่งผลงานครบถว้น 

 

 

 

 10. ผูร้บัทุนจะตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทรว์ำ่ดว้ยกำรบริหำรทุนอุดหนุน

กำรวิจยั พ.ศ. 2547   ประกำศฯ เร่ือง ทุนสนับสนุนกำรวิจยัจำกงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ 

2550  ประกำศฯ เร่ือง แนวปฏิบติัเก่ียวกบัทุนอุดหนุนกำรวิจยัจำกงบประมำณแผ่นดิน ลงวนัท่ี 22 กนัยำยน 

2547 สญัญำรบัทุนและระเบียบ/ประกำศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีอำจก ำหนดขึ้ นในภำยหน้ำ 

 11. ในกรณีท่ีมีปัญหำ ขอ้สงสยัเก่ียวกบัประกำศน้ี มหำวิทยำลยัเป็นผูมี้อ ำนำจตีควำม วินิจฉัยสัง่

กำรและใหถื้อเป็นท่ีสุด 

 12. มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร ์ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีเป็นทรพัยสิ์นทำงปัญญำ และผลประโยชน์อ่ืนใด

ท่ีเกิดจำกผลกำรคน้ควำ้วจิยัโดยใชเ้งินทุนวจิยัตำมประกำศฯ น้ี  

 

 จึงประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั  

 

 ประกำศ  ณ  วนัท่ี    18   กรกฎำคม    พ.ศ. 2549             

 
 

                                                   (ลงช่ือ)   สุรพล  อำรียกุ์ล 
                                                             (รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุรพล  อำรียกุ์ล) 
           รองอธิกำรบดีฝ่ำยวจิยัและบณัฑิตศึกษำ 

                                                    ปฏิบติัรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์

  

 

 

 

ส ำเนำถกูตอ้ง 

 

 

(นำงสำวจิรำวลัย ์ เหลียวพฒันพงศ)์ จิรำวลัย/์พิมพ ์

นักวชิำกำรศึกษำ 6 รชัดำ/รำ่ง/ทำน 


