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วัตถุประสงคของทุน
1. เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาท้ังภายใน

คณะแพทยศาสตรและตางคณะวิชาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงสามารถพัฒนาตอยอดไปเปน 
Excellence Research Center ไดในอนาคต

2. สนับสนุนการทําวิจัยซ่ึงมีเปาหมายปลายทางชัดเจน กลาวคือ
เปนโจทยวิจัยซ่ึงสัมพันธกับงานบริการ หรือปญหาทาง
สาธารณสุขท่ีสําคัญของภาคใต 

3. เสริมสรางวัฒนธรรมการวิจัย สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
ควบคูไปกับความเปนเลิศดานงานบริการ โดยอาศัยความเปน
ผูนําในดานเทคโนโลยีและมาตรฐานการรักษาเปนขอไดเปรียบ
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แผนการดําเนินงาน
 ทีมวิจัยท่ีมีความรวมมือลักษณะพหุสาขา ยื่นเสนอโครงการสรางกลุมวิจัย

 ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 3 – 5 ป 

 คณะสนับสนนุ seed money 100,000 บาท/กลุม/ป ระยะเวลา 3 ป เพ่ือทํา 
pilot study

 สนับสนุนไมเกิน 5 กลุม/ป 

 การพิจารณาใหทุน 
• ความเห็นสหสาขา

• โปรไฟลและบทบาทของสมาชิกในกลุม

• เน้ือหาสอดคลองกับความเปนเลิศของคณะแพทยศาสตร

• ศักยภาพในเชิงการผลิตบัณฑิตศึกษา
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ขอกําหนดของทุน ของ Research Cluster (RC)

1. กลุมวิจัยประกอบดวย อาจารยมากกวา 1 สาขาวิชา โดยตองมีอาจารยคณะแพทยไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวน
นักวิจัยท้ังหมด

2. หัวหนาทีมเปนอาจารยคณะแพทย (ไมซ้ําซอนกับ cluster – inter faculty) หรือเมธีวิจัยนอกคณะแพทย (ในกรณีท่ี
คณะแพทย ไมมีผูเช่ียวชาญในสาขาน้ัน)

• มี SCOPUS h-index ตั้งแต 9 ข้ึนไป

• มีผลงานวิจัยท่ีเปน first หรือ corresponding authors อยางนอย 1 เรื่องตอปในระยะ 5 ปยอนหลัง ฐานขอมูล
นานาชาติ (ISI/Scopus/Pubmed)

3. RC มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําขอตกลงตามเง่ือนไขดังตัวอยางในตาราง

4. RC จะไดรับเงินสนับสนุน ปละ 100,000 บาท เพ่ือใชในกิจกรรมตอไปน้ี

• จัดประชุมกลุมวิจัย

• เชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญมาเปนท่ีปรกึษา

• การเดินทางเพ่ือสรางความรวมมือ

• จัดทํา pilot study

• จางผูชวยวิจัย part-time 4



ตัวอยางการทําขอตกลงระหวาง Research Cluster กับคณะแพทยศาสตร
ตัวชี้วัด คาฐาน (ตอป) ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวมตลอดโครงการ คะแนน

เงินทุนวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร 

รายไดจากบริการวิชาการหรอืการขายผลิตภณัฑจาก

งานวิจัยของ RC

0.5 (ลานบาท) 0.5 0.8 1.0 2.3 ลานบาท 30

ผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล ISI, SCOPUS หรือ 

Pubmed

3 เร่ือง 3 5 7 18 เร่ือง 30

จํานวนนักศึกษาใหมในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท 

เอก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต) ที่เขารวมกลุมวิจัย

1 คน 1 1 1 3 คน 10

จัดประชุมวิชาการหรือเปนสวนหน่ึงของการประชมุ

วิชาการระดับคณะฯ, ระดับมหาวิทยาลัย, ราชวิทยาลัย

แพทย หรือสมาคมวิชาชีพ ในหัวเรื่องที่เก่ียวของกับ

งานวิจัยของกลุม และกลาวถึง RC ในการบรรยาย

1 เร่ือง 1 1 1 3 เร่ือง 10

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอยอดในรูปแบบตางๆ

เชน แผนการดูแลผูปวย นวัตกรรมซ่ึงสามารถยื่นจด

ทรัพยสินทางปญญา หรือการกําหนดนโยบาย

ระดับประเทศ (แสดงหลักฐาน)

2 เร่ือง 2 2 2 6 เร่ือง 20



คุณสมบัติ กระบวนการคัดเลือกและการดําเนินงาน

1. กลุมวิจัยที่สนใจ สงโครงการภายใน 15 สิงหาคม 2564

2. จัดกิจกรรม Hackathon โดย ผศ.ดร.ภาณุพงศ พุทธรักษ ประมาณ ตนเดือน กย.64

3. กระบวนการคัดเลือก ใชรูปแบบการนําเสนอแบบสั้น (Pitching) โดยทีมวจิัยเสนอ

แผนงานในรูปแบบผาใบธรุกิจ (business canvas) ในกิจกรรม QA ของคณะ

แพทยศาสตร เดือนตุลาคม 2564 ในหัวขอ Research Cluster Hackathon 

4. ทีมที่ตองการนําเสนอจะไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม business canvas workshop 

โดยกระบวนการที่มีความเชี่ยวชาญ กอนหนาการนําเสนอ ในเดือนกันยายน

5. คณะกรรมการเลือกลุมวิจัย 5 กลุม เพื่อใหการสนับสนุน และติดตามความคืบหนา

ผานการรายงานผลทุก 12 เดือน
6



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

1. เกิดกลุมนักวิจัยสหสาขาซ่ึงมุงเปาทํางานวิจัยท่ีผูกพันกับการพัฒนาความเปนเลิศใน

การบริการและวิชาการซ่ึงเปนเรือธงของของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2. เกิดตนแบบของทีมซ่ึงสามารถผลานการทํางานเชิงวิชาการเขากับงานบริการและ

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนในคณะแพทยศาสตร 

3. กลุมวิจัยบางกลุมประสบความสําเร็จในการทํางานตอเนื่องจนกระท่ังสามารถพัฒนา

ไปเปน Excellence Research Center
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งบประมาณ จากเงินกองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร วัตถุประสงคขอท่ี 1.1 

ทุนอุดหนุนการวิจัยสุขภาพ

1. ทุนสงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางกลุมวิจัย ทุนละ 100,000 บาท *3 ป* 5 ทุน

1,500,000 บาท

2. จัดกิจกรรม Research Cluster Hackathon ครั้งละประมาณ 10,000 บาท

8



Thank you
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