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การจัดการความรู ้(KM) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

1. ประเด็น  กระบวนการรับฟงัเสียงของลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานวิจัย 
2. ด้าน   ด้านการวิจัย 
3. ค านิยาม   

3.1 ลูกค้ากลุ่มอื่นด้านการวิจัย ประกอบด้วย 
- ผู้ใช้ผลงานวิจัย  
- ชุมชนท่ีน าผลงานวิจัยไปใช้  
- อาจารย์ผู้ท าวิจัย / นักวิจัย  
- ผู้ให้ทุนวิจัย 

3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง  บุคคล และกลุ่มอื่น ๆ ท่ีเพิ่มมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัย หรือสนใจหรือรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ความต้องการและความคาดหวังของผู้มี ส่วนได้เสียจะ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ  แต่ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละผู้มีส่วนได้เสีย อาจมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ หรือสามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว   

 
4. เป้าหมายหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 เพื่อรับฟังเสียงลูกค้ากลุ่มอื่นด้านการวิจัยและน ามาปรับระบบการบริหารงานวิจัยท้ังระบบ ต้ังแต่ 
การพัฒนานักวิจัย การพัฒนากระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย การพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์วิจัย และอื่นๆ 

 
5. ตัวชี้วัด 

5.1 จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังรับฟังเสียงของลูกค้าอื่นด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง  
     (อย่างน้อยกลุ่มละ 1 ครั้ง) 

 
 
 
 

แผนการจัดการความรู ้
การค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีจากการจดัการความรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
(วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 



3 
 

6. กระบวนการของการจัดการความรู้ 
 

ประเด็น รายละเอียด ช่วงเวลา 
6.1 กระบวนการก าหนดประเด็น 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- ก าหนดประเด็น KM 
- กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ส.ค.59-พ.ค.60 

6.2 กระบวนการและขั้นตอนการ
ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี 

- สรุปผลการด าเนินจากกิจกรรมการรับฟังเสียง
ลูกค้ากลุ่มอื่นด้านการวิจัย และข้อเสนอแนะจาก
แต่ละกลุ่มลูกค้า 
- ถอดเป็นแนวปฏิบัติท่ีได้จากการแลกเปล่ียนจน
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีเห็นผลชัดเจน และสามารถ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

เม.ย.-พ.ค.60 

6.2 กระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้
และการเผยแพร่ 

- สรุปองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติท่ีดี  
- เผยแพร่ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ผ่านทาง website 
ของหน่วยงาน 

พ.ค.-ก.ค.60 

6.4 กระบวนการน าองค์ความรู้มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

จากการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร 
และผู้เกี่ยวข้อง  จนได้เป็นองค์ความรู้ หรือแนว
ปฏิบัติท่ีดี ท่ีสามารถน าไปพัฒนาระบบการรับฟัง
เสียงลูกค้ากลุ่มอื่นด้านการวิจัย น าสู่การปฏิบัติ 
โดยให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ได้น าไปใช้เพื่อปรับปรุง
กระบวนงาน น าผลท่ีเกิดขึ้นจากการน าองค์
ความรู้ หรือแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ มาสรุปผล และ
ทบทวนผลท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบการด าเนินงาน
ด้านการวิจัยพัฒนาได้อย่างตรงความต้องการของ
ของลูกค้ากลุ่มอื่น ทุกกลุ่ม และส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานภาพรวมด้านการวิ จัยบรรลุตาม
เป้าหมายในทุกส่วน 

ส.ค.59-ก.ค.60 
(ปรับใช้ได้ตลอด) 
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1. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกับลูกค้ากลุ่มอื่นด้านการวิจัย 

กิจกรรมที่ 1   การจัดประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 
2560-2569   

เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2559  ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ยกร่างให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567 และจะใช้เป็นเครื่องมือน าทางในการพัฒนางานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น จึงเชิญบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ 
ภาคเอกชน ปราชญ์ชุมชน ตัวแทนจากชุมชน คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยฯ ซึ่งผลการประชาพิจารณ์ดังกล่าวมีข้อเสนอแนะท่ีเด่นชัดเช่น  

1. ตัวแทนภาคชุมชน ได้แสดงความเห็นชอบต่อจุดเน้นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีก าหนดไว้ 
5 ประเด็นคือ พลังงาน สุขภาพและส่ิงแวดล้อม  การศึกษาและการเรียนรู้   สังคมและวัฒนธรรม และ
อุตสาหกรรมเกษตร ว่าเป็นประเด็นท่ีหากเข้าไปด าเนินการจริงๆ จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอันมาก  

2. ขอให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เล้ียงให้กับนักวิจัยชุมชน และสร้างระบบการพัฒนานักวิจัยชุมชน 
เพื่อการพัฒนาท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน  เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยท าวิจัยในประเด็นเร่งด่วน เช่น  
- ผลกระทบของ การขุดคอคอดกระ ในทุกด้าน เช่น ด้านโลจีสติกส์ อุตสาหกรรมต่อเรือ  

คุณภาพชีวิต ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลเซีย บาฮาซา ฯลฯ)  
  - ปัญหาการจัดการขยะ ฯลฯ 

 

กิจกรรมที่ 2  วิจัยสัญจร ได้เข้ารับฟังลูกค้าจากภายในมหาวิทยาลัย  โดยการจัดเวทีวิจัยสัญจรไปยังคณะ 
หน่วยงาน จ านวน 3 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังประเด็นและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา ถึง
ประเด็นท่ีเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานวิจัย หรือกิจกรรมการวิจัยท่ีอยากให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการเป็น
ส่วนกลาง  ซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับท่ีเป็นประเด็นหลัก เช่น  วางแผนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขอทุนวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก โดยการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการแบบชุดโครงการ หรือการพัฒนาศักยภาพให้นักวิจัยได้
จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยล่วงหน้า  เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก ซึ่งมักจะมีเวลาให้
ด าเนินการแบบกระช้ันชิด  ซึ่งจากข้อเสนอแนะข้างต้นสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้น ามาสู่การพัฒนากระบวนการท างาน  
โดยการจัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัย เมื่อวันท่ี 9-13 มกราคม 2560 โดยการเชิญนักวิจัย
เช่ียวชาญในท าเนียบของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  หรือท่ีเรียกว่า แม่ไก่ ซึ่งเป็นนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักวิจัยจากภายนอก มาอบรมให้ความรู้ และแนะน าเทคนิคการพัฒนาข้อเสนอการพัฒนา 
จรรยาบรรณนักวิจัย ฯลฯ  ให้กับนักวิจัยท้ังรุ่นใหม่ ท่ีอยู่ในช่วงเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากภายใน
มหาวิทยาลัย และนักวิจัยรุ่นกลาง ท่ีมีศักยภาพระดับหน่ึงแล้ว และต้องการจะพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ
เพื่อแข่งกันและขอรับทุนวิจัยจากภายนอก  และเป็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยล่วงหน้าเพื่อรอรับทุนวิจัยภายนอกท่ี
มีเปิดการขอรับทุนแบบกระช้ันชิด ท้ังน้ีเพื่อให้ทันการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกซึ่งจากข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ใช้
ผลงานวิจัยกลุ่มต่างๆ มีข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ในล าดับต่อไป 
 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ประจ าปีการศึกษา 2559 
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กิจกรรมที่ 3 นกัวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณพบแหลง่ทุนภายนอก  
 จากการเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ของแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 4 ครั้ง มีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 57 คน และมีส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยไปยัง
แหล่งทุนวิจัยภายนอกจ านวน 6 โครงการ เป็นเงินจ านวน 30,134,300 บาท ซึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย ดังน้ี 
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 23 พ.ย. 59 เป็นการเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยโครงการยกระดับอุตสาหกรรม
เป้าหมายด้านการวิจัยและพัฒนา ด าเนินการโดยฝ่ายอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนักวิจัย
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 2 โครงการ ดังน้ี 
 1. ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง 
ต้นแบบลดพลังงานการบ้าบัดน้ าเสียจากการแปรรูปเครื่องด่ืมน้้าอัดลมด้วยเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย์แบบข้ัวไฟฟ้าชีวภาพ  
จ านวนงบประมาณท่ีเสนอขอ 3,000,000 บาท 
 2.อ.ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณา เรื่อง “ การ
พัฒนาชุดท่ีนอนจากน้ ายางพาราส าหรับผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน” งบประมาณท่ีเสนอขอจ านวน 1,500,000 บาท 
 ครั้งที่  2 เมื่อวันท่ี 4 ธ.ค. 59 เป็นการร่วมรับฟังการช้ีแจงและปรับกรอบวิจัยของกระทรวงพลังงาน 
ปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการโดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีนักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 4 โครงการ ดังน้ี  
 1. รศ.ดร.จอมภพ แววศักด์ิ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณาจ านวน 3 
โครงการ ดังน้ี 
      1) การพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดลมต่ าขนาดก าลังการผลิตติดต้ัง 10 กิโลวัตต์ ร่วมกับตัวเร่งลม
ส าหรับแหล่งทรัพยากรลมของประเทศไทย งบประมาณท่ีเสนอขอจ านวน 10,800,000 บาท 
        2) การประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานจากน้ าข้ึน –น้ าลง ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย งบประมาณท่ีเสนอขอจ านวน 6,700,000 บาท 
       3) การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนจากคลื่นผิวน้ าในท้องทะเลไทยโดยการใช้ ระบบจ าลองข้ันสูง
และการตรวจวัดจริง งบประมาณท่ีเสนอขอจ านวน 4,895,300 บาท 
 2. ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณาจ านวน 1 
โครงการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เถ้าลอยเป็นวัสดุปลูกพืชส าหรับหลังคาสีเขียว” งบประมาณท่ีเสนอขอจ านวน 3,239,000 
บาท 
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 18 ม.ค. 60 เป็นการเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น(Japan Education Fair and JSPS Guidance Seminar at Thaksin University) จากเข้าร่วมรับฟัง
การช้ีแจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยฯ ในครั้งน้ี ยังไม่มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยซึ่งท าการส ารวจความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมีนักวิจัยสนใจขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยในหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 1) Postdoctoral Fellowship   
 2) Invitation Fellowship (long&short) 
 3) RONPAKU (Dissertation PhD) Program 
 4) Bilateral research program  
 5) Core-to-Core Program 
 ครั้งที่ 4 เมื่อวันท่ี 20 มิ.ย. 60 เป็นการเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2561 : ภาคใต้ ด าเนินการโดย เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จากเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงกรอบการ
สนับสนุนทุนวิจัยฯ ในครั้งน้ี ยังไม่มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนวิจัย 
 



6 
 

 กิจกรรมที่ 4 ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า  
  จากรับฟังข้อเสนอแนะในการให้บริการด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา แก่นักวิจัยใน
ประเด็นการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการจัดการทุนวิจัย การบริหารจัดการผลงานวิจัย การบริหารจัดการ
ศูนย์เครื่องมือกลาง และการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ผ่านระบบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเข้ารับการฝึกอบรม ส่ือสังคมออนไลน์
ประเภทต่างๆ มีนักวิจัยสะท้อนปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานวิจัยผ่านระบบดังกล่าว สถาบันวิจัยและ
พัฒนา น าข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านการวิจัยให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้นดังนี้  
ข้อเสนอแนะ 
 1. การเพิ่มช่องทางการขอรับทุนวิจัยให้มีความหลากหลายข้ึน  
 2. ควรมีท่ีปรึกษา/พี่เลี้ยงนักวิจัย 
 3. การปรับเกณฑ์/ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ ให้มีความกระชับสอดคล้องกับนักวิจัยมากยิ่งข้ึน 
 4. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 
 5. การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคล้องกับงานวิจัย 
สิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาน าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดท าปฏิทินการสนับสนุนทุนวิจัยของทุนวิจัยประเภทต่างท้ังจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 2. มีการแต่งต้ังพี่เลี้ยงนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งต้ังพี่เลี้ยงนักวิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุนพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 11 คน เพื่อแนะน าการจัดท าและพัฒนาการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย (Research proposal) ของนักวิจัยในสาขาวิชาท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังให้ค าแนะน า ติดตามงานวิจัยจน
สิ้นสุดโครงการวิจัย 
 3. ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัยด าเนินการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปี 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ให้มีความกระชับ สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2560 
 4. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความทันสมัย และรวดเร็ วมาก
ยิ่งข้ึนดังน้ี 
     4.1 สื่อสังคมออนไลน์ (LINE) โดยการจัดต้ังกลุ่มไลน์ส าหรับการพูดคุย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ช่ือกลุ่ม 
"ประชาคมวิจัย TSU " มีอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสมาชิกแล้วกว่า 238 คน , (Facebook) : ช่ือ 
สวพ. ม. ทักษิณ มีนักวิจัยและบุคลากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสมาชิกแล้วกว่า 581 คน 
ผลลัพธ์ท่ีได้ส่งผลให้นักวิจัยทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆของการวิจัยได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน พร้อมท้ัง นักวิจัย
มีช่องทางในการสื่อสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มข้ึน  
     4.2 เว็บไชต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการอัตเดตปฏิทินส าหรับการประกาศรับทุนวิจัยทุก 1 เดือน  
 5. ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย ก าหนดให้นักวิจัยจัดส่งช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความช านาญตรงกับข้อเสนอ
โครงการวิจัย/งานวิจัย ประเภทน้ันๆ เพื่อด าเนินการจัดเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยน้ันๆ 
 

2. สรุปผลการจัดการความรู้ 
 จากกิจกรรมการรับฟังลูกค้าได้มีการสรุปผลการด าเนินงานรายกิจกรรม ข้อเสนอแนะท่ีได้รับมา ได้สรุป
เป็นแนวทางการรับฟังเสียงจากลูกค้ากลุ่มอื่นด้านการวิจัย ดังนี้ 
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สรุปผลการรับฟังเสียงลูกค้า 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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การรับฟังเสียงลูกค้า 

ชุมชน ประชาพิจารณ์ 

     การจัดประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560-2569  ด าเนินการเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2559  ซ่ึงยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ยกร่างให้มีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567 และจะใช้เป็นเครื่องมือน าทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น จึงเชิญบุคคล
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ์ชุมชน ตัวแทนจากชุมชน คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยฯ ซ่ึงผลการประชาพิจารณ์ดังกล่าวมีข้อเสนอแนะท่ีเด่นชัดเช่น  

1. ตัวแทนภาคชุมชน ได้แสดงความเห็นชอบต่อจุดเน้นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีก าหนดไว้ 5 ประเด็นคือ พลังงาน สุขภาพและส่ิงแวดล้อม  การศึกษาและการเรียนรู้  สังคม
และวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมเกษตร ว่าเป็นประเด็นท่ีหากเข้าไปด าเนินการจริงๆ จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอันมาก  

2. ขอให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เล้ียงให้กับนักวิจัยชุมชน และสร้างระบบการพัฒนานักวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน  เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยท าวิจัยในประเด็นเร่งด่วน เช่น  ผลกระทบของ การขุดคอคอดกระ ในทุกด้าน เช่น ด้านโลจีสติกส์ อุตสาหกรรมต่อเรือ คุณภาพ
ชีวิต ภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลเซีย บาฮาซา ฯลฯ) ปัญหาการจัดการขยะ ฯลฯ 

นักวิจัย 

โครงการวิจัยสัญจร 

ด าเนินการเข้ารับฟังลูกค้าจากภายในมหาวิทยาลัย  โดยการจัดเวทีวิจัยสัญจรไปยังคณะ หน่วยงาน จ านวน 3 คร้ัง เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังประเด็นและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา ถึงประเด็นที่เสนอแนะเพื่อการ
พัฒนางานวิจัย หรือกิจกรรมการวิจัยที่อยากให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการเป็นส่วนกลาง  ซ่ึงข้อมูลสะท้อนกลับที่
เป็นประเด็นหลัก เช่น  วางแผนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยการ
พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการแบบชุดโครงการ หรือการพัฒนาศักยภาพให้นักวิจัยได้จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย
ล่วงหน้า  เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก ซ่ึงมักจะมีเวลาให้ด าเนินการแบบกระช้ันชิด  ซ่ึงจาก
ข้อเสนอแนะข้างต้นสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้น ามาสู่การพัฒนากระบวนการท างาน  โดยการจัดอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัย เมื่อวันที่ 9-13 มกราคม 2560 โดยการเชิญนักวิจัยเช่ียวชาญในท าเนียบของ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  หรือที่เรียกว่า แม่ไก่ ซ่ึงเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และนักวิจัยจาก
ภายนอก มาอบรมให้ความรู้ และแนะน าเทคนิคการพัฒนาข้อเสนอการพัฒนา จรรยาบรรณนักวิจัย ฯลฯ  ให้กับนักวิจัย
ทั้งรุ่นใหม่ ที่อยู่ในช่วงเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มี
ศักยภาพระดับหนึ่งแล้ว และต้องการจะพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อแข่งกันและขอรับทุนวิจัยจาก
ภายนอก  และเป็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยล่วงหน้าเพื่อรอรับทุนวิจัยภายนอกที่มีเปิดการขอรับทุนแบบกระช้ัน
ชิด ทั้งนี้เพื่อให้ทันการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกซ่ึงจากข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ใช้ผลงานวิจัยกลุ่มต่างๆ มี
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ในล าดับต่อไป 

แนวทางแก้ไข 

1. จัดท าปฏิทินการสนับสนุนทุนวิจัยของทุนวิจัยประเภทต่างทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน 

2. แต่งตั้งพ่ีเล้ียงนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 คน เพ่ือแนะน าการจัดท าและพัฒนาการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) ของนักวิจัยในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน า ติดตามงานวิจัยจนส้ินสุดโครงการวิจัย 

3. ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2560  

4. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความทันสมัย และ
รวดเร็วมากย่ิงข้ึนดังนี้ 

4.1 ส่ือสังคมออนไลน์ (LINE) โดยการจัดตั้งกลุ่มไลน์ส าหรับการพูดคุย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ช่ือกลุ่ม "ประชาคมวิจัย TSU " มีอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสมาชิก
แล้วกว่า 238 คน , (Facebook) : ช่ือ สวพ. ม. ทักษิณ มีนักวิจัยและบุคลากรจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสมาชิกแล้วกว่า 600 คน ผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลให้นักวิจัยทราบ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆของการวิจัยได้รวดเร็วมากย่ิงข้ึน พร้อมทั้ง นักวิจัยมีช่องทาง
ในการส่ือสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ิมข้ึน  

4.2 การอัตเดตปฏิทินส าหรับประกาศทุนวิจัยบนเว็บไชต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุก 1 เดือน  

5. ก าหนดให้นักวิจัยจัดส่งช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญตรงกับข้อเสนอโครงการวิจัย/งานวิจัย 
ประเภทนั้นๆ 

ส่ือสังคมออนไลน์ 

มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และการรับฟังข้อเสนอแนะจากกาดร า
เนินงานวิจัย ซ่ึงแต่ละช่องทางจ านวนนักวิจัยเป็นสมาชิกดังนี้ 

- กลุ่มไลน์ประชาคมวิจัย จ านวน 243 คน  

- บัญช ีLINE@ จ านวน 66 คน 

- บัญช ีfacebook มีสมาชิกจ านวน 600  คน 

- e-mail : research.tsu@gmail.com เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนา 

ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 

- เพิ่มการบอกรับสมาชิกให้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

- เพิ่มความถ่ีของการประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึน 

แหล่งทุนวิจัย โครงการนักวิจัย ม.ทักษิณพบ
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 

จากการเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คร้ัง มี
นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 57 คน และมีส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยไปยังแหล่งทุนวิจัย
ภายนอกจ านวน 6 โครงการ เป็นเงินจ านวน 30,134,300 บาท ซ่ึงข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 23 พ.ย. 59 เป็นการเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการ
วิจัยและพัฒนา ด าเนินการโดยฝ่ายอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 2 โครงการ  

คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 4 ธ.ค. 59 เป็นการร่วมรับฟังการชี้แจงและปรับกรอบวิจัยของกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2560 
ด าเนินการโดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการ
พิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 4 โครงการ  

คร้ังท่ี 3 เมื่อวันท่ี 18 ม.ค. 60 เป็นการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศ
ญ่ีปุ่น(Japan Education Fair and JSPS Guidance Seminar at Thaksin University) จากเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบ
การสนับสนุนทุนวิจัยฯ ในคร้ังนี้ ยังไม่มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

คร้ังท่ี 4 เมื่อวันท่ี 20 มิ.ย. 60 เป็นการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 : 
ภาคใต้ ด าเนินการโดย เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จากเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการสนับสนุน
ทุนวิจัยฯ ในคร้ังนี้ ยังไม่มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนผังท่ี 1 สรุปผลการรับฟังเสียงลูกค้าประจ าปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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3. การจัดเก็บองค์ความรู้และการเผยแพร่ 
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ จดบันทึกแนวปฏิบัติท่ีดีจากกระบวนการค้นหา และเผยแพร่ให้กับ 

บุคลากรในหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
4. การน าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 จากกิจกรรมการรับฟังลูกค้า  ได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น 
 

กิจกรรม สิ่งที่ไดด้ าเนนิการปรับปรุง 
1. การรับฟังผู้ใช้ผลงานวิจัย / ชุมชนที่น า
ผลงานวิจัยไปใช้ (การจัดประชาพิจารณ์ 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2560-2569) 

ได้ปรับร่างยุทธศาสตร์ฯ ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน และเพ่ิมเติม
รายละเอียดที่ชุมชนต้องการ อาทิ กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยชุมชน 
ฯลฯ 

2. การรับฟังอาจารย์ผู้ท าวิจัย / นักวิจัย  
(วิจัยสัญจร) 

ได้น ามาพัฒนากระบวนการท างาน ด้วยกระบวนการฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือการขอรับทุนวิจัย เมื่อวันที่   9-13 มกราคม 2560 โดยเชิญ
นักวิจัยเชี่ยวชาญในท าเนียบของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
หรือที่เรียกว่า แม่ไก่ ซึ่งเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และนักวิจัยจาก
ภายนอก มาอบรมให้ความรู้  และแนะน าเทคนิคการ พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ฯลฯ  ให้กับนักวิจัยทั้งรุ่นใหม่ ที่อยู่ในช่วง
เรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอทุนวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย และ
นักวิจัยรุ่นกลาง ท่ีมีศักยภาพระดับหน่ึงแล้ว และต้องการจะพัฒนาข้อเสนอให้มี
คุณภาพเพ่ือแข่งกันและขอรับทุนวิจัยจากภายนอก  และเป็นการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยล่วงหน้าเพ่ือรอรับทุนวิจัยภายนอกที่มีเปิ ดการขอรับทุนแบบ
กระชั้นชิด ทั้งน้ีเพ่ือให้ทันการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก  ผลจากการ
ด าเนินงานท าให้มีร่าง concept paper จ านวน 20 เรื่อง 

3. การรับฟังผู้ให้ทุน  
(นักวิจัย ม.ทักษิณ พบแหล่งทุนภายนอก) 

มีการรวมกลุ่มกันพัฒนาข้อเสนอโครงการตามแนวทางที่ผู้ให้ทุนก าหนด และ
บูรณาการงานวิจัยข้ามหน่วยงานมากข้ึน (ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และส่งเสริมการพัฒนาความช านาญของ
นักวิจัยในแต่ละประเด็นให้มีความเด่นชัด) พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนา ปัญหาและอุป
สรรค์ในการย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก น ามาสู่การจัดหาพ่ีเลี้ยงนักวิจัย ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษา และร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพสูงข้ึน พร้อมทั้ง
ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย พร้อมติดตามผลการด าเนินงานวิจัย ซึ่งนักวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณพบแหล่งทุนภายนอก เป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้พบปะ
แหล่งทุนภายนอกเพ่ือรับฟังยุทธศาสตร์หรือนโยบายการขอรับทุน กรอบวงเงิน
งบประมาณของแต่ละแหล่งทุน วิธีการ จรรยาบรรณการขอทุนวิจัย ลักษณะ
การบูรณาการข้ามศาสตร์หรือข้ามหน่วยงาน  และข้อเสนอแนะที่แหล่งทุนและ
เป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งทุนภายนอก เป็นการสร้าง
เครือข่ายและโอกาสในการร่วมด าเนินการวิจัยให้มากข้ึน 
ผลการด าเนินงาน   
- ด าเนินการ 4 ครั้ง มีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 57 คน และมีส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยไปยังแหล่งทุนวิจัยภายนอกจ านวน      
6 โครงการ เป็นเงินจ านวน 30,134,300 บาท 
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กิจกรรม สิ่งที่ไดด้ าเนนิการปรับปรุง 
 
 
 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 59 เป็นการเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการวิจัยและพัฒนา ด าเนินการโดย
ฝ่ายอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนักวิจัยส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 2 
โครงการ ดังน้ี 
1. ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบลดพลังงานการบ้าบัดน้ าเสียจากการแปรรูป
เครื่องด่ืมน้้าอัดลมด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบข้ัวไฟฟ้าชีวภาพ  จ านวน
งบประมาณท่ีเสนอขอ 3,000,000 บาท 
2. อ.ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ขอรับการพิจารณา เรื่อง “ การพัฒนาชุดที่นอนจากน้ ายางพาราส าหรับผู้ป่วย
โรคกรดไหลย้อน” งบประมาณท่ีเสนอขอจ านวน 1,500,000 บาท 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 59 เป็นการร่วมรับฟังการชี้แจงและปรับกรอบวิจัย
ของกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการโดยส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 4 โครงการ ดังน้ี  
1. รศ.ดร.จอมภพ แววศักด์ิ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ขอรับการพิจารณาจ านวน 3 โครงการ ดังน้ี 
     1) การพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดลมต่ าขนาดก าลังการผลิตติดต้ัง 10 
กิโลวัตต์ ร่วมกับตัวเร่ งลมส าหรับแหล่งทรัพยากรลมของประเทศไทย 
งบประมาณท่ีเสนอขอจ านวน 10,800,000 บาท 
      2) การประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานจากน้ าข้ึน –น้ าลง ตามแนว
ชายฝั่ งทะเลอันดามันของประเทศไทย งบประมาณที่ เสนอขอจ านวน 
6,700,000 บาท 
     3) การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนจากคลื่นผิวน้ าในท้องทะเลไทยโดย
การใช้ ระบบจ าลองข้ันสูงและการตรวจวัดจริง งบประมาณที่เสนอขอจ านวน 
4,895,300 บาท 
2. ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ขอรับการพิจารณาจ านวน 1 โครงการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เถ้าลอยเป็นวัสดุ
ปลูกพืชส าหรับหลังคาสีเขียว” งบประมาณท่ีเสนอขอจ านวน 3,239,000 บาท 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60 เป็นการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการ
สนับสนุนทุนวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น(Japan Education 
Fair and JSPS Guidance Seminar at Thaksin University) จากเข้าร่วมรับ
ฟังการชี้แจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยฯ ในครั้งน้ี ยังไม่มีนักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยซึ่งท าการส ารวจความ
ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมีนักวิจัยสนใจขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยในหัวข้อดังต่อไปน้ี 
1) Postdoctoral Fellowship   
2) Invitation Fellowship (long&short) 
3) RONPAKU (Dissertation PhD) Program 
4) Bilateral research program  
5) Core-to-Core Program 
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 60 เป็นการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการ
สนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 : ภาคใต้ ด าเนินการโดย  
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กิจกรรม สิ่งที่ไดด้ าเนนิการปรับปรุง 
 
 
 

เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)จากเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยฯ ในครั้งน้ี ยังไม่มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย 
สิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาน าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
1) จัดเวทีเสวนา ปัญหาและอุปสรรค์ในการย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอ
ขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
2) จัดหาพ่ีเลี้ยงนักวิจัย ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา และร่วมพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
3) ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย พร้อมติดตามผลการด าเนินงานวิจัย 
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การจัดประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560-2569 
เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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วิจัยสัญจร 
1. เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
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นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณพบแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
 
1. เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2560 
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4. เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า 
 
1. สื่อสังคมออนไลน์ : Facebook  
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2. สื่อสังคมออนไลน์ : Line  
 

  
 
 
3. ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


