รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนวิจัยคณะ/หนวยงาน ประจําป 2548 และ 2549
ตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย สงขลานครินทร วาดวยกองทุนวิจัย ของมหาวิท ยาลัย พ.ศ. 2544
ขอ 15(6) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานผลการดําเนินงานกองทุนใหที่ประชุมคณบดีและสภา
มหาวิทยาลัยทราบ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง นั้น

คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย หน ว ยงาน ได ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานมาแล ว
สํานักวิจัยและพัฒนา และกองคลัง จึงไดจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานของกองทุน เพื่อเสนอที่
ประชุมทราบ โดยไดจัดแบงการรายงานออกเปน 2 สวน คือ
1. รายงานผลการดําเนินกิจกรรม (เอกสารชุดที่ 1)
2. รายงานงบการเงิน (เอกสารชุดที่ 2)

เอกสารชุดที่ 1

รายงานผลการดําเนินกิจกรรมกองทุนวิจัยหนวยงานปงบประมาณ 2548 และ 2549
ตามระเบียบฯ กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2544 กําหนดใหทุก
คณะ/หนวยงานที่มีพันธกิจดานการเรียนการสอนดานการวิจัย และหรือวิจัยวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
จัดตั้งกองทุนวิจัยของหนวยงานขึ้น และตามระเบียบขอ 15(6) ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุนใหที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จากการรายงานผลการดําเนินการในป 2548 และ 2549 ของกองทุนวิจัยหนวยงาน สรุปไดดังนี้
1. จํานวนกองทุนวิจัยในป 2548 และ 2549 ในป 2548 มีกองทุนวิจัย 30 กองทุน และในป 2549
มีกองทุนเพิ่มขึ้นอีก 3 กองทุน รวมเปน 33 กองทุน กองทุนที่เพิ่มในป 2549 คือ กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร
กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
อนึ่ง คณะที่ยังไมไดมีการจัดตั้งกองทุนวิจัยมี 2 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ และ
โครงการจัดตั้งคณะการแพทยแผนไทย เนื่องจากคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ นั้น การบริหารงานตาง ๆ
รวมศูนยอยูที่เขตการศึกษาตรัง (ยกเวนดานการเรียนการสอน และหลักสูตร) ดังนั้น ผลการดําเนินงานของ
กองทุนจะรวมอยูในรายงานผลของกองทุนวิจัยเขตการศึกษาตรัง สวนโครงการจัดตั้งคณะการแพทยแผนไทย
นั้น มหาวิทยาลัยไดใหความเห็นวายังไมตองตั้งงบประมาณรองรับกองทุนวิจัยในปงบประมาณ 2549 และ 2550
เนื่องจากคณะยังขาดความพรอมดานงบประมาณรายได
2. การใชเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกองทุน
ตามระเบียบฯกองทุนวิจัย พ.ศ. 2544 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนไว ดังนี้
1. สงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย
2. พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
3. สนับสนุนใหบุคลากรมีประสบการณการทําวิจัยตางประเทศ
4. สนับสนุนรางวัลใหงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ
5. สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
6. สนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย
7. สนับสนุนอาจารยชาวตางประเทศเปนที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ
8. วัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย
2.1 การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ในปงบประมาณ 2548 และ 2549 กองทุนวิจัยหนวยงานไดมีการจัดสรรทุนสนับ สนุน
กิจกรรมตามวัตถุประสงคของกองทุน ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

2

ที่

วัตถุประสงคของกองทุน

ปงบประมาณ 2548

ปงบประมาณ 2549

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

(%ของงบจัดสรรทั้งหมด)

(%ของงบจัดสรรทั้งหมด)

1 สงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย
16,574,867.62 (48.55) 29,529,556.72 (45.04)
2 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
5,417,122.36 (15.87) 14,494,517.10 (22.11)
3 สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรมี ป ระสบการณ ก ารทํ า วิ จั ย
ตางประเทศ
4 สนับสนุนรางวัลใหงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ
2,082,718.50 (6.10) 3,236,183.50 (4.94)
5 สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
63,709.00 (0.19)
24,055.00 (0.04)
6 สนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน 1,805,310.00 (5.29) 7,875,343.75 (12.01)
การวิจัย
7 สนับสนุนอาจารยชาวตางประเทศเปนที่ปรึกษาวิจัยและ
1,114,172.75 (1.70)
วิทยานิพนธ
8 วัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย
8,194,221.87 (24.00) 9,289,046.55 (14.17)
รวม
34,137,949.35
65,562,874.37
จากตารางขา งตน แสดงวา ในป ง บประมาณ 2549 คณะ/หนวยงานได ใช เงิน งบประมาณจาก
กองทุนวิจัย เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2548 เปนจํานวนถึง 31.42 ลานบาท คิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 92.05
ในสวนของกิจกรรมที่ยังไมไดใชเงินกองทุนวิจัย ดําเนินการทั้งในป 2548 และ ป 2549 คือ
กิจกรรมในวัตถุประสงคที่ 3 คือ สนับสนุนใหบุคลากรมีประสบการณการทําวิจัยในตางประเทศ
2.2 กองทุนวิจัยที่มีการจัดสรรเงินสนับสนุนกิจกรรม
ในป 2548 มีกองทุนวิจัยที่จัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 23 กองทุน
และเพิ่มขึ้นเปน 26 กองทุนในปงบประมาณ 2549
กองทุนวิจัยที่ไมไดใชเงินกองทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในป 2549 จํานวน 7 กองทุน นั้น มี
รายละเอียดดังนี้
2.2.1 เปนกองทุนวิจัยที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในปงบประมาณ 2549 จํานวน 3 กองทุน คือ กองทุนวิจัย
คณะรัฐศาสตร, กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2.2.2 อีก 4 กองทุน ที่ไมไดจัดสรรเงินกองทุน คือ กองทุนวิจัยคณะนิติศาสตร, กองทุนวิจัย
บัณฑิตศึกษา กองทุนวิจัยวิทยาลัยอิสลามศึกษา และกองทุนวิจัยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี เหตุผลที่ไมไดใช
เงินกองทุนดําเนินกิจกรรม คือ
1) นักวิจัยเสนอขอทุนปลายปงบประมาณ ทําใหตองเลื่อนการจัดสรรในป 2550
2) คณะไดรับทุนวิจัยจากภายนอกเพียงพอจึงไมตองใชเงินกองทุน
3) คณะมีแผนการจัดสรรทุนสนับสนุนแตไมมีผูสนใจขอรับทุน
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3. ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนวิจัย ในชวง 5 ป (2545 – 2549)
คณะ/หนวยงานไดสรุปผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยในชวง 5 ป
ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 3

