ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 1059 /2550
เรื่ อง รับสมัครข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจยั เฉพาะทาง/ศูนย์วิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2550
--------------------------------ด้ว ยมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น มี น โยบายที่ จ ะพัฒ นาไปเป็ นมหาวิ ท ยาลัย วิ จ ัย จึ ง มี ค วาม
จําเป็ นต้องพัฒนาความเข้มแข็งในด้านการวิจยั โดยสนับสนุ นให้มีการรวมตัวของนักวิจยั ในการดําเนิ นงาน
วิจยั ที่มีเป้ าหมายเดียวกันและเชื่อมโยงภารกิจหลักอื่นๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดผลงานที่สามารถนําไปใช้
ในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 566/2549 เรื่ องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิในการจัดตั้งกลุ่มวิจยั และศูนย์วิจยั ที่ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางในการ
ดําเนินการดังนี้
ข้อ 1. เกณฑ์การพิจารณา
1.1 การรวมกลุ่มนักวิจยั แบ่งได้ 2 ประเภทคือ ศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง และ ศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนา
1.2 มีเป้ าหมาย ทิศทางการวิจยั ที่ชดั เจนและเป็ นเอกลักษณ์
1.3 มีนกั วิจยั หลักจํานวนหนึ่งที่มีประสบการณ์และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.4 มีปริ มาณผลงานตามมหาวิทยาลัยกําหนด
1.5 มีแผนงานวิจยั สนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต
1.6 มีความร่ วมมือกับนักวิชาการต่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ 2. ขั้นตอนและการจัดตั้ง
2.1 เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจยั เฉพาะทาง/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา ที่ผา่ นกรรมการประจํา
คณะที่ผอู ้ าํ นวยการสังกัดไปยังฝ่ ายวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 12 ตุลาคม
2550
2.2 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในเดือนตุลาคม 2550
2.3 มหาวิทยาลัยออกประกาศจัดตั้งศูนย์วิจยั เฉพาะทาง/ศูนย์วิจยั และพัฒนา ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2550

ข้อ 3. รายละเอียดของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจยั เฉพาะทาง/ศูนย์วิจยั และพัฒนา ตามเอกสารแบบเสนอ
โครงการจัดตั้งศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามแนบท้าย
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2550

(รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั )
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และการถ่ายเทคโนโลยี
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ วจิ ัยเฉพาะทาง/ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่ วนที่ 1 หน้ าสรุปโครงการ (Executive summary)
ส่ วนนี้เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญของโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการและคณะนักวิจยั หน่วยงาน
ต้นสังกัด ความสําคัญของโครงการ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานหลักของโครงการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณรวมตลอดโครงการ ระยะเวลา 2 ปี
ส่ วนที่ 2 ข้ อเสนอโครงการ ประกอบด้ วย
1. ชื่อศูนย์วจิ ยั
2. หน่วยงานต้นสังกัด
3. ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะนักวิจยั
4. หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งศูนย์วิจยั
5. วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ของกลุ่มนักวิจยั
6. เป้ าหมาย วัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์
7. แผนการบริ หารศูนย์วจิ ยั
8. โครงวิจยั หรื อกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์
9. แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 2 ปี
10. งบประมาณ แต่ละปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท ประกอบด้วย
- ค่าจ้างเงินเดือน
- ค่าดําเนินงาน
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
- อื่น ๆ
(จําแนกและชี้แจงเหตุผลความจําเป็ นในรายการงบประมาณหลักทุกหมวด)
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามเป้ าหมายตัวชี้วดั ดังนี้
1) การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ (เรื่ อง)
2) นวัตกรรม, ทรัพย์สินทางปัญญา, เทคโนโลยีใหม่, สิ่ งประดิษฐ์ตน้ แบบ (เรื่ อง)
3) จํานวนเงินทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)
4) การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารในประเทศ (เรื่ อง)
5) การนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ (เรื่ อง)

6) การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ (ครั้ง
7) การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศ (เรื่ อง)
8) การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ (ครั้ง)
9) การถ่ายทอดเทคโนโลยี / การให้บริ การวิชาการของศูนย์ (ครั้ง-คน-วัน)
10) จํานวนอาจารย์ / นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้นภายใต้ศูนย์ฯ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลศักยภาพของคณะนักวิจัยและสถานภาพความพร้ อม
1. ผลงานที่มีมาก่อน : ข้อมูลโดยสังเขปและเอกสารอ้างอิง
2. โครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยูใ่ นระหว่างการดําเนินงานของคณะนักวิจยั และแหล่งทุน
3. สภาพความพร้อม:สถานที่ เครื่ องมือ และอุปกรณ์การวิจยั
4. ความเชื่อมโยงของศูนย์วจิ ยั กับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5. ประวัติแลผลงานทางวิชาการของหัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจยั
โครงสร้ างการบริหารศูนย์ วจิ ัยเฉพาะทาง
คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการบริ หารศูนย์วิจยั

ผูอ้ าํ นวยการ

ฝ่ ายบริ หารงานวิจยั
- เลขานุการ/ธุรการ
- การเงิน/พัสดุ/จัดซื้อ
- ข้อมูล/สารสนเทศ

ฝ่ ายวิจยั
- หน่วยปฏิบตั ิการ
- โครงการวิจยั

คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้ วย
1) คณบดี
เป็ นประธาน
2) ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน 4 คน เป็ นกรรมการ
3) ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวนไม่เกิน 2 คน
เป็ นกรรมการ
4) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วย
1) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์
2) รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์
3) หัวหน้าโครงการวิจยั หลักและ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิตามความเหมาะสม
4) เลขานุการศูนย์วจิ ยั
คณะกรรมการอํานวยการมีอาํ นาจหน้ าทีด่ งั นี้
1) กําหนดทิศทางในการดําเนินงานวิจยั
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วดั ความสําเร็ จของศูนย์วจิ ยั ตลอดโครงการ
3) อนุมตั ิแผนงานและแผนงบประมาณประจําปี เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
4) ออกประกาศและข้อบังคับในการดําเนินงาน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเพื่อความคล่องตัวในการดําเนินการ และเอื้อให้เกิดการพัฒนาการวิจยั ของ
คณะ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างสูงสุ ด
5) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของศูนย์ตามตัวชี้วดั
6) ให้คาํ ปรึ กษาและเสนอความคิดเห็นต่อผูอ้ าํ นวยการ
7) เสนอแต่งตั้งและถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ รวมทั้งกํากับติดตามการปฏิบตั ิงานของ
ผูอ้ าํ นวยการ
คณะกรรมการบริหาร มีอาํ นาจหน้ าที่ ดังนี้
1) เสนอแนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วดั ตลอดโครงการต่อคณะกรรมการอํานวยการ
2) เสนอแผนงานและแผนงบประมาณประจําปี ต่อคณะกรรมการอํานวยการ
3) เสนอประกาศและข้อบังคับในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการอํานวยการ
4) ควบคุมและกํากับการดําเนินงานของโครงการวิจยั ภายใต้ศูนย์วิจยั ให้เป็ นไปตาม
แผนงาน วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

