(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง ทุนเมธำจำรย์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปีงบประมำณ 2562
---------------------------มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ มี น โยบายส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ ท างานวิจั ยอย่ าง
ต่อเนื่องและผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ จึงได้ร่วมกับคณะ หน่วยงาน และวิทยาเขต จัดสรร
งบประมาณเป็น “ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ขึ้น จานวนปีละ 5 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของทุน
เพื่ อ สนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพ ให้ ไ ด้ ท างานวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและผลิ ต ผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ ในระดับนานาชาติ
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอขอทุน มีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
2.2 มี ผ ลงานวิจั ย ตีพิ มพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน ISI หรือ SCOPUS ในฐานะ
เจ้ าของบทความชื่อแรก (first author) หรือ corresponding author อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถชดเชยผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้วยสิทธิบัตรได้ในสัดส่วน 1 : 1
2.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับการตีพิมพ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่มีอยู่เดิม
3. ลักษณะและกิจกรรมที่สนับสนุน เช่น
3.1 การสร้างเครือข่ายงานวิจัย
3.2 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
3.3 การพัฒนานักวิจัยใหม่ เช่น การเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor)
สาหรับทุนพัฒนานักวิจัย
3.4 การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
3.5 การไปทาวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ
3.6 การจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑ์และหรือ software
3.7 การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ
3.8 สนับสนุนรายการอื่น ๆ ตามที่ตกลงเป็นกรณีเฉพาะราย
4. กำรเสนอขอรับทุน
4.1 รำยละเอียดของโครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุน ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการ
- ชื่อ – สกุลผู้ขอรับทุน และ หน่วยงานต้นสังกัดสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
- วัตถุประสงค์
- แผนการดาเนินงาน
- งบประมาณ

-2- ผลงานย้อนหลัง (baseline) ระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันประกาศทุน และ
เป้าหมาย ผลผลิตตัวชี้วัดและ Commitments ทั้ง 2 ปีที่เสนอขอรับทุน ตามแบบฟอร์ม Metajarn / KPI
แนบท้ายประกาศทุน
- อื่น ๆ
4.2 กรอกข้อมูลกำรเสนอขอทุน พร้อม upload เอกสำรขอทุน ในระบบบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM)
5. กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร
5.1 พิจารณาโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น โดยให้มีการ
ท าความตกลงร่ ว มกั น 3 ฝ่ า ย ได้ แ ก่ ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นา คณบดี ต้ น สั ง กั ด ของนั ก วิ จั ย หรื อ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบแต่ละวิทยาเขต และนักวิจัย
5.2 แนวทำงกำรสนับสนุน อาจจะไม่เหมือนกันทุกทุน ในประเด็น ดังต่อไปนี้
5.2.1 วงเงินและกิจกรรมที่จะสนับสนุน
5.2.2 ผลงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการสนับสนุน
5.2.3 ช่วงเวลาที่รับการสนับสนุน
5.2.4 ผลงาน ที่ ผ่ า น มา และ ผลงานตามเป้ าห มาย ผลผลิ ต ตั ว ชี้ วั ด และ
Commitments ที่เห็นถึงพัฒนาการของนักวิจัย
6. จำนวนทุน และวงเงินสนับสนุน
จานวน 5 ทุน ๆ ละไม่เกิน 200,000 บาท/ปี ยกเว้นกรณีมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณ
สูงกว่าที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
7. ระยะเวลำสนับสนุน
สนั บ สนุ น ปี ต่ อ ปี ระยะเวลาไม่ เกิ น 2 ปี (การพิ จ ารณาสนั บ สนุ น ต่ อ เนื่ อ ง จะพิ จ ารณา
จากผลการดาเนินงานในปีแรก)
ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับทุนในแต่ละปีจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยลงนามในสัญญารับทุน
8. ผลงำนที่เกิดขึ้นหลังจำกได้รับกำรสนับสนุน จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรม
ที่มหำวิทยำลัยสนับสนุน (ตำมแต่จะตกลงเป็นรำยกรณี) เช่น
8.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS
(ผลงานมีแนวโน้มสูงขึ้น)
8.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เกิดจากโครงการ
8.3 การเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) สาหรับทุนพัฒนานักวิจัย
8.4 โครงการวิจัยที่เสนอขอทุน
8.5 เงินทุนวิจัยที่ได้รับ
8.6 อื่น ๆ ตามที่ตกลงเป็นกรณีเฉพาะราย
9. งบประมำณสนับสนุน
งบประมาณสนับสนุนตลอดโครงการ เป็นการร่วมทุนในลักษณะไตรภาคี คือ มหาวิทยาลัย
(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย) : วิทยาเขต : คณะ ร่วมสนับสนุนในสัดส่วน 25: 25: 50 ตามลาดับ

-310. กำรรับทุน
ทาสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย
11. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
11.1 จัดส่งเอกสาร จานวนอย่างละ 5 ชุด ดังนี้
(1) รายงานผลการดาเนินการ
รวมทั้งผลผลิตตามรายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ใน
โครงการ
(2) เป้าหมาย ผลผลิตตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์ม Metajarn / KIP
(3) แบบสรุปค่าใช้จ่ายเงินทั้งหมดของโครงการ (แบบวิจัย 5/รายได้)
11.2 upload รายงานผลการดาเนินการ ตามข้อ (1) และ (2) ในระบบ PRPM
12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์อื่นใด
ที่เกิดจากการใช้เงินทุนตามประกาศฯ นี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดูประกาศทุนฯ ได้ทาง ทาง website :
http://rdo.psu.ac.th/ (หัวข้อ ทุน/รางวัลวิจัย เลือก ทุนวิจัยภายใน เลือก งบประมาณเงินรายได้)
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)
สุนทร วงษ์ศิริ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาถูกต้อง
(นางปิยะภรณ์ รุยอ่อน)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

ปิยะภรณ์/พิมพ์
สุภาพ/ทาน

Metajarn / KPI

เป้ำหมำย ผลผลิตตัวชี้วัด และผลผลิตกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัด
1

2
3

4
5
6
7

Baseline
(3 ปี ย้อนหลังนับจำกวันประกำศทุน)
ปี....
ปี.....
ปี.....

ปีที่ 1
เป้ำหมำย

ปีที่ 2
ผลที่ได้

เป้ำหมำย

รวม
ผลที่ได้

เป้ำหมำย ผลที่ได้

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล ISI,
Scopus (ชิ้น)
1.1 ระดับนานาชาติ ในฐาน ISI
1.2 ระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus
สิทธิบัตร (ชิ้น)
2.1 ระดับชาติ
2.2 ระดับนานาชาติ
จานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เกิดจากโครงการ
(รับใหม่)
3.1 ระดับปริญญาโท
3.2 ระดับปริญญาเอก
การพัฒนานักวิจัยใหม่ (คน) เช่น การเป็นอาจารย์
พี่เลี้ยง (mentor) สาหรับทุนดรุณาจารย์
จานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน
5.1 แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
5.2 แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)
6.1 ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
6.2 ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ

หมายเหตุ

1. ในการเสนอโครงการขอรับทุน ให้ระบุเฉพาะเป้าหมาย ส่วนผลที่ได้ ใช้สาหรับการรายงานผลการวิจยั
2. ทุกโครงกำรจะต้องมีผลผลิตในข้อ 1. สาหรับข้ออื่น ๆ นักวิจัยสามารถเลือกระบุได้ตามที่คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมตัวชี้วัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางได้

