
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง การบริหารจัดการศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence) 

และศูนยวิจัย (Research Center)

..........................................................................

เพ่ือใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งทีมงานในรูปแบบของศูนยความเปนเลิศ (Center

of Excellence) และศูนยวิจัย (Research Center) เพื่อรวมกันผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสู "มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ" (Comprehensive

Research University) ตามเปาประสงคของแผนยุทธศาสตร ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนมหาวิทยาลัย
ท่ีสรางองคความรูแหงอนาคต (Frontier research /Frontier knowledge) ประเภทกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย

ช้ันแนวหนาระดับโลก (Global and Frontier Research University) และเปน "๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัย

ของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ (Young University)" 
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุม
ครั้งท่ี ว.๓/๒๕๖๔ ลงวันที่  ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การบริหารจัดการ

ศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence) และศูนยวิจัย (Research Center)" 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาประกาศ คําสั่ง

หรือมติอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 
ขอ ๓ ใหยกเลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การบริหารจัดการศูนยความเปนเลิศ (Center of

Excellence) และศูนยวิจัย (Research Center) ฉบับลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอ ๔ ในประกาศนี้

"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

"สํานักวิชา" หมายถึง สํานักวิชา วิทยาลัย และ
บัณฑิตวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

ที่เรียกชื่ออยาง อื่นที่มีฐานะเทียบเทา 

"ศูนยความเปนเลิศ/ ศูนยวิจัย" หมายถึง ศูนยความเปนเลิศ/ ศูนยวิจัย 
ดานการวิจัยเฉพาะทาง สังกัด

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
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"คณาจารย"  หมายถึง  พนักงานสายวิชาการประเภทประจํา

และประเภทตาง ๆ ไดแก พนักงาน
 สัญญาจาง อาจารยสัญญาจาง

พนักงานชาวตางประเทศ และ 
ศาสตราภิชาน และใหหมายความ

รวมถึงพนักงานวิสาหกิจสายวิชาการ

ดวย 
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งใด ๆ 

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งใหมีอํานาจวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช
ประกาศน้ี คําวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดี ใหเปนที่สุด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจยกเวน

การปฏิบัติตามประกาศนี้ไดเปนรายกรณี 
ขอ ๖ เปาหมายของการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย 

ศึกษา วิจัยและผลิตผลงานและนวัตกรรม เพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะดาน
สรางผลกระทบเชิงพาณิชย หรือเชิงสังคม หรือเชิงนโยบาย หรือเชิงองคความรูใหม 

ขอ ๗ การเสนอขอจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย 

๗.๑ คณาจารยของสํานักวิชาที่ประสงคขอจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย ดาวโหลด
เอกสารขอเสนอโครงการ "แบบเสนอขอจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย" ที่เว็บไซต iri.wu.ac.th และจัดสง

ขอมูลใหกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในเดือนกรกฎาคม 
๗.๒ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา ๒ คน ทําหนาที่ประเมิน

แบบเสนอขอจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย กรณีผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิไมเปนเอกฉันท 
ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพิ่มอีก ๑ คน 

๗.๓ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมสงขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิใหปรับปรุงและตอบขอเสนอ

แนะ และพบปะกับคณาจารยที่ยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือสรางความเขาใจการทํางานของศูนยความเปนเลิศ/
ศูนยวิจัย

๗.๔ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมขออนุมัติจากรองอธิการบดีที่กํากับดูแล 
ขอ ๘ คุณสมบัติของหัวหนาและสมาชิกศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย 

๘.๑ หัวหนาศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย ตองเปนคณาจารยของสํานักวิชา มีตําแหนง

ทางวิชาการ และตองไมเปนผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับคณบดีหรือผูอํานวยการขึ้นไป 
๘.๒ หัวหนาศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย ตองไมเปนสมาชิกของศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย

อ่ืน 
๘.๓ ตองมีสมาชิกที่เปนคณาจารยไมนอยกวา ๑๐ คน 

๘.๔ สมาชิกสังกัดอยูในศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย ไดไมเกิน ๒ ศูนยในเวลาเดียวกัน 

ขอ ๙ มหาวิทยาลัยใหเงินทุน เพื่อสนับสนุนศูนยความเปนเลิศและศูนยวิจัยตามผล
การดําเนินงานในขอ ๑๑ 

ขอ ๑๐ รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลเปนผูอนุมัติทุนตามผลการพิจารณา ดังนี้ 
๑๐.๑ ศูนยวิจัยใหม พิจารณาจากผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา ๒ ทาน 

๑๐.๒ ศูนยความเปนเลิศ พิจารณาจากตัวช้ีวัดการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ

ในปท่ีผานมาดังน้ี
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ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน หนวยนับ การคิดคะแนน

  (คะแนน/1 หนวย)

1.        จํานวนเงินทุนวิจัยไมรวมคาครุภัณฑ ท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และจายคาบริหารโครงการ

ในรูปเงินสดใหกับมหาวิทยาลัย

๑ ลานบาท 5.00

2.        จํานวนเงินทุนวิจัยไมรวมคาครุภัณฑ ท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากภาคเอกชนภายในประเทศ และจายคาบริหาร

โครงการในรูปเงินสดใหกับมหาวิทยาลัย

๑ ลานบาท 10.00

3.        มีความรวมมือดานโครงการวิจัย หรือไดรับทุนวิจัยจาก

หนวยงานตางประเทศ                     

  ๓.๑ ความรวมมือดานโครงการวจิัย 

        3.2   ไดรับทุนวิจัย (ไมรวมคาครุภัณฑ) 

                             จากหนวยงานตางประเทศ

1 โครงการ

1 ลานบาท

  

 

๑.๐๐

๑๐.๐๐

4.        บทความวิจัยหรือบทความปริทัศนตีพิมพในวารสารท่ีอยู

ใน SCOPUS Q1 ท่ีมีคา Percentile มากกวา 9๐

1 เรื่อง 5.00

5.   บทความวิจัยหรือบทความปริทัศนตีพิมพในวารสารท่ีอยู

ใน SCOPUS Q1 ท่ีมีคา Percentile 75 - 90

1 เรื่อง 3.00

6.        บทความวิจัยตีพิมพในวารสารที่อยูใน SCOPUS Q2 1 เรื่อง 2.00

7.        ผลรวมคา H-index ของสมาชิกตอจํานวนสมาชิก 1 แตม 1.๐๐

8.        สิทธิบัตรการประดิษฐท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว 1 ชิ้น 3.00

9.        สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับการจดทะเบียน

แลว

1 ชิ้น 1.00

10.   อนุสิทธิบัตรท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว 1 ชิ้น 2.00

       ๑๑. ผลประโยชน (ในรูปเงินสด) ที่จัดสรรใหกับมหาวิทยาลัย

ท่ีเกิดข้ึนจากการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

1 ลานบาท 10.0

12.   บทความวิจัยตีพิมพในวารสารท่ีอยูใน  SCOPUS Q3,

Q4

1 เรื่อง 1.00

หมายเหต ุ

(1) บทความวิจัย หมายถึง Full length research article ตีพิมพเผยแพรในฐาน Scopus 

(2) บทความปริทัศน หมายถึง Review article ตีพิมพเผยแพรในฐาน Scopus 

(3) การหาผลรวมคา H-index ของสมาชิกตอจํานวนสมาชิก 

(ใชขอมูลในวันที่ 31 สิงหาคม เชน ใชขอมูล 31 สิงหาคม 2565 เพื่อใหเงินสนับสนุน

ในปงบประมาณ 2566)
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(๓.๑) กรณีสมาชิกของศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัยมีอายุการทํางานในมหาวิทยาลัย

นอยกวา ๕ ปใหรวมคา H-index ของสมาชิกที่มีคุณสมบัติตาม (๓.๑) จากฐาน Scopus จากนั้นใหคํานวณ
ผลลัพธโดยนําผลรวมคา H-index มาหารดวยจํานวนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตาม (๓.๑) แลวคูณดวย ๑.๕ จะได

ผลรวมคา H-index ของ (๓.๑) 
(๓.๒) กรณีสมาชิกของศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัยมีอายุการทํางานในมหาวิทยาลัย

มากกวา ๕ ปใหรวมคา H-index ของสมาชิกที่มีคุณสมบัติตาม (๓.๒) จากฐาน Scopus จากนั้นใหคํานวณ

ผลลัพธโดยนําผลรวมคา H-index มาหารดวยจํานวนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตาม (๓.๒) จะไดผลรวมคา
H-index ของ (๓.๒) 

(๔) บทความวิจัยตีพิมพเผยแพรไดรับคะแนนเพิ่ม ๑ คะแนนตอบทความ เมื่อมีผูรวมวิจัยจาก
สถาบันอ่ืนภายนอกประเทศ

(๕) การนับจํานวนเงินทุนวิจัยขอ ๑ - ๓ ใหนับเฉพาะโครงการวิจัยที่มีสมาชิกของ

ศูนยความเปนเลิศเปนหัวหนาโครงการ โดยคิดงบประมาณตามสัดสวนในปนั้น
 (๖) ผลประโยชนในรูปเงินสดตามตัวชี้วัดที่ ๑๑ ใหคิดตามปงบประมาณและเปนผลประโยชน

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชผลงานในขอ ๘ - ๑๐ 
(๗) การนับบทความวิจัยบทความปริทัศน นับเฉพาะบทความที่สมาชิกของศูนยความเปนเลิศ

เปนผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding author) หรือผูประพันธอันดับแรก (First author) ซึ่งไดรับ

การตีพิมพเผยแพรแลวตามเกณฑ ก.พ.ว. โดยระบุชื่อ "ศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย……………….. มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ" เปนท่ีอยูดวยเทานั้น โดยนับเพียง ๑ ครั้งตอบทความ 

(๘) ไมรับพิจารณาบทความวิจัยที่มีผูประพันธอันดับแรกรวมหรือผูประพันธบรรณกิจรวม 
(๙) กรณีที่มีผลงานรวมกันระหวางศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย ใหคิดคะแนนตามสัดสวน

การมีสวนรวมในผลงานนั้นได โดยใหเปนไปตามประกาศขางตน
(๑๐) ศูนยความเปนเลิศท่ียื่นผลงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๒ ไมคิดคะแนนให 

(๑๑) ศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัยตองเปนเจาภาพรวมและรวมจัดงานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปนเจาภาพหลัก หากไมสามารถรวมดําเนินการได การคิดคะแนน
จะติดลบ ๑๐ คะแนนสําหรับศูนยความเปนเลิศ และ ๕ คะแนนสําหรับศูนยวิจัย 

(๑๒) ศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัยที่มีเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลงานของศูนย ไดรับคะแนนเพิ่ม
๑ คะแนน (ท้ังน้ีไมคิดคะแนนใหหากเผยแพรในรูป Social media อื่น เชน Facebook, Instagram)

 ขอ ๑๑ เกณฑการสนับสนุนทุน 

๑๑.๑ ศูนยที่เสนอขอจัดตั้งใหมตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๕ ใหมีสถานะเปน "ศูนยวิจัย" และ
ไดรับทุนสนับสนุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๑.๒ ศูนยความเปนเลิศ หมายถึง ศูนยที่มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๑ - ๕ ครบ
ทุกตัวชี้วัด และไดคะแนนผลการประเมินรวมแลว ไมนอยกวา ๖๐ คะแนน จะไดรับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย ตามคาคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานประจําปตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน บวกกับ

รอยละ ๕๐ ของคาบริหารโครงการ (Overhead) คิดเฉพาะบริหารโครงการที่ไดรับจากตัวช้ีวัด ๑, ๒ และ ๓.๒
ท่ีศูนยความเปนเลิศนําเขามหาวิทยาลัยในปงบประมาณท่ีผานมา 

๑๑.๓ ศูนยความเปนเลิศท่ีมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ - ๕ ครบทุกตัวชี้วัด และได
คะแนนผลการประเมินรวมแลว นอยกวา ๖๐ คะแนน แตมากกวา ๒๐ คะแนน จะไดรับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย ตามคาคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานประจําปตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน บวกกับ

รอยละ ๓๐ ของคาบริหารโครงการ (Overhead) คิดเฉพาะบริหารโครงการที่ไดรับจากตัวช้ีวัด ๑, ๒ และ 
๓.๒ ท่ีศูนยความเปนเลิศนําเขามหาวิทยาลัยในปงบประมาณท่ีผานมา 



-  ๕  -

๑๑.๔ ศูนยวิจัย หมายถึง ศูนยที่มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๑ - ๕ ไมครบทุกตัวชี้วัด

และไดคะแนนผลการประเมินรวมแลว มากกวา ๒๐ คะแนน จะไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตามคา
คะแนนการประเมินผลการดําเนินงานประจําปตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน บวกกับรอยละ ๑๐ ของคาบริหาร

โครงการ (Overhead) คิดเฉพาะบริหารโครงการที่ไดรับจากตัวช้ีวัด ๑, ๒ และ ๓.๒ ที่ศูนยวิจัยนําเขา
มหาวิทยาลัยในปงบประมาณท่ีผานมา

๑๑.๕ ศูนยความเปนเลิศท่ีมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ - ๕ ไมครบทุกตัวชี้วัดใหใช

เกณฑการสนับสนุนตามขอ ๑๑.๔
๑๑.๖ การเปล่ียนสถานะจากศูนยวิจัยเปนศูนยความเปนเลิศ ตองมีผลการดําเนินงานตามขอ

๑๑.๒ ตอเน่ืองกันไมนอยกวา ๒ ปประเมิน ในระหวางท่ียังเปนศูนยวิจัยใหใชเกณฑการสนับสนุนตามขอ ๑๑.๔
๑๑.๗ การเทียบคะแนนผลการดําเนินงานและจํานวนเงินที่จะไดรับการสนับสนุนใหเปนไป

ตามประกาศศูนยความเปนเลิศและศูนยวิจัย

ขอ ๑๒ การรับทุน
๑๒.๑ ศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัยตองทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย

๑๒.๒ มหาวิทยาลัยจะพิจารณายุติการสนับสนุน ในกรณีดังตอไปน้ี
๑) เปล่ียนหัวหนาศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย โดยไมแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ

และไมมีเหตุผลอันสมควร

๒) ไมมีรายงานการดําเนินงาน และ รายงานการใชงบประมาณประจําป โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร

๑๒.๓ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยยุติการสนับสนุน ผูรับทุนจะตองปฏิบัติดังนี้
๑) สรุปความกาวหนาของการดําเนินงานท่ีผานมา และเสนอใหมหาวิทยาลัยทราบ

ภายใน ๑ เดือน
๒) สงคืนงบประมาณท่ีเหลือ และ หลักฐานการใชจายเงินใหมหาวิทยาลัยภายใน 

๑ เดือน

ขอ ๑๓ การเบิกจายทุนใหแบงจายเงินเปน ๒ งวด โดยมีหลักเกณฑดังน้ี
๑๓.๑ งวดแรก เบิกไดรอยละ ๕๐ ของเงินทุนสนับสนุนที่ไดรับอนุมัติตามประกาศ

ศูนยความเปนเลิศและศูนยวิจัยหลังจากไดลงนามในสัญญารับทุนเรียบรอยแลว
๑๓.๒ งวดที่สอง อีกรอยละ ๕๐ ของเงินทุนสนับสนุนที่ไดรับอนุมัติ จะเบิกเงินไดเมื่อ

ศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย สงรายงานผลการดําเนินงานในรอบ ๖ เดือนนับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา

รับทุน มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และรายงานดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และนวัตกรรม

ขอ ๑๔ การใชจายทุนสนับสนุน
ใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไมสนับสนุน

การใชจายทุน เพ่ือจายคาธรรมเนียมการตีพิมพ การแปลและการตรวจภาษาอังกฤษ และรางวัลการตีพิมพ

ขอ ๑๕  การรายงานผลการดําเนินงาน
๑๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย เมื่อครบ ๖ เดือน นับตั้งแต

ลงนามในสัญญารับทุน พรอมท้ังรายงานสรุปการใชจายเงินและสําเนาบัญชีสมุดเงินฝาก
๑๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานประจําป เม่ือครบระยะเวลาการดําเนินงาน ๑ ป ผูรับทุน

จะตองจัดสง

๑) รายงานผลการดําเนินงานประจําปของศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย 
๒) รายงานสรุปคาใชจายพรอมรายการคาใชจาย และคืนเงินเหลือจาย (ถามี)



-  ๖  -

ขอ ๑๖ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

การเช่ือมโยง และประสานระหวางนักวิจัย/นักวิชาการ หนวยงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของ
ศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย ตามความเหมาะสม

ขอ ๑๗ การเผยแพรผลงาน ใหระบุชื่อ "ศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย... มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ" เปนท่ีอยูดวย

ขอ ๑๘ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ท่ีเกิดขึ้นจากการไดรับทุน รวมทั้งผลประโยชน ซึ่งเกิดจาก

การนําเอาผลการวิจัยไปใชในเชิงพาณิชยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติ
และการจัดสรรผลประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
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