
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง การบริหารจัดการสถานวิจัย 

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การแบงสวนงานของสํานักงานอธิการบดี

สํานักวิชา สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
ไดกําหนดให สถานวิจยั เปนสวนงานหนึง่ของสํานกัวชิาตาง ๆ ดงันัน้ เพือ่ใหสถานวิจยัเปนสวนหนึง่ในการขบัเคลือ่น

มหาวิทยาลยัเพ่ือเปน  "มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ" (Comprehensive Research
University) ตามเปาประสงคของแผนยุทธศาสตร ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปนมหาวิทยาลัยที่สราง

องคความรูแหงอนาคต (Frontier research /Frontier knowledge) ประเภทกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย

ช้ันแนวหนาระดับโลก (Global and Frontier Research University) และเปน "๑ ใน ๑๐๐
มหาวิทยาลัยของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ (Young University)" จึงเปนการสมควรปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการของสถานวิจัย ใหมีประสิทธิภาพและมีเปาหมายที่ ชัดเจน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ เรือ่ง การบริหารจัดการสถานวิจัย" 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาประกาศ คําสั่งหรือ

มติอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอ ๕ และขอ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการ

ดําเนินงานสถานวิจัยและศูนยความเปนเลิศ ฉบับลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
"มหาวิทยาลัย"  หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

"อธิการบดี"   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
"สํานักวิชา"   หมายถึง สํานักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย หรือ

หนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
"สถานวิจัย"   หมายถึง สวนงานสังกัดสํานักวิชา 

"หัวหนาสถานวิจัย"  หมายถึง หัวหนาสถานวิจัยของสํานักวิชา 

"คณาจารย"   หมายถึง พนักงานสายวิชาการประเภทประจํา และ
ประเภทตาง ๆ ไดแก พนักงานสัญญาจาง 

อาจารยสัญญาจาง พนักงานชาวตางประเทศ 
และศาสตราภิชาน และใหหมายความรวมถึง

พนักงานวิสาหกิจสายวิชาการดวย 

ขอ ๕ ในกรณีมีปญหาอันเนื่องมาจากการใชประกาศนี้ ใหอธิการบดีวินิจฉัยช้ีขาด และ
อธิการบดี อาจยกเวนการปฏิบัติตามประกาศนี้ไดเปนรายกรณี 



 

-  ๒  -

 

ขอ ๖ สถานวิจัยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้

(๑) กําหนดทิศทางการวิจัยของสํานักวิชา 
(๒) แสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

(๓) ขับเคลื่อนความรวมมือการวจิยั (Research Collaboration) ทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
(๔) สงเสริมและพัฒนานักวิจัยในสํานักวิชาใหเขมแข็ง 

(๕) ขับเคลื่อนการวิจัยตีพิมพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถานวิจัย ประกอบดวย 
(๑) หัวหนาสถานวิจัย ประธานกรรมการ 

(๒) สํานักวิชาที่มีหลักสูตรมากกวา ๕ หลักสูตร  กรรมการ 
    ใหมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรละ ๑ คน

(๓) สํานักวิชาที่มีหลักสูตรนอยกวา ๕ หลักสูตร  กรรมการ

     ใหมีกรรมการไมเกิน ๕ คน ประกอบดวย 
    (๓.๑) ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร  กรรมการ 

หลักสูตรละ ๑ คน
    (๓.๒) ตัวแทนอาจารยของสํานักวิชา โดยใหคณาจารย  กรรมการ 

 ของสํานักวิชาเลือกกันเอง มีจํานวนรวมกับ 

 กรรมการตาม (๓.๑) ไมเกิน ๕ คน
 (๔) บุคลากรของสํานักวิชาตามท่ีคณบดีมอบหมาย  เลขานุการ 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการประจําสถานวิจัย มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบาย จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการวิจัยและนวัตกรรมของสํานักวิชา

ใหสอดคลอง กับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายดานการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานดานการวิจัยและนวัตกรรมของสํานักวิชาตามแผนยุทธศาสตร

ดานการวิจัยและนวัตกรรมตาม (๑) 

(๓) กําหนดแนวทางในการหาแหลงทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
(๔) สรางความสัมพันธและความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนความรวมมือการวิจัย (Research

Collaboration) กับหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(๕) ขับเคลื่อนการวิจัยตีพิมพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๖) รวมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ศูนยบริการวิชาการ

อุทยาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดทําโครงการวิจัยและโครงการ
พันธกิจ สัมพันธกับชุมชนเพ่ือขอสนับสนุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากร 

(๗) สงเสริมการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการโดยบูรณาการระหวางสํานักวิชาและ
ศูนยความเปนเลิศ/ศูนยวิจัย 

(๘) สงเสริมและพัฒนาคณาจารยและนักวิจัยในสํานักวิชาใหมีความรู ความสามารถและ

ทักษะในการวิจัย 
(๙) ติดตาม กํากับดูแลความกาวหนาในการทําวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารยและนักวิจัย

ของสํานักวิชา เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) 
(๑๐) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรมของสํานักวิชา 



 

-  ๓  -

 

(๑๑) รายงานผลการดําเนินงานดานงานบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมของ

สํานักวิชาทุก ๓ เดือน 
 (๑๒) รวมจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมคณาจารยและนักวิจัยของสํานักวิชา 

(๑๓) จัดสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(๑๔) จัดทําฐานขอมูลการวิจัยของคณาจารยของสํานักวิชาและรวมมือกับสถาบันวิจัยและ

นวัตกรรม ในการดําเนินงานดานฐานขอมูลการวิจัยของคณาจารยของสํานักวิชา 

(๑๕) รวมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
ศูนยบริการวิชาการ อุทยาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดําเนินงานประเมินและรวบรวมผลงาน

บริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย 
ขอ ๙ การแตงตั้งหัวหนาสถานวิจัยและวาระการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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