บันทึกข้อความ
ส่วนงาน คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สานักงานคณบดี โทร. ๒๖๒๔
ที่ อว 8104.1/ว.236
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน บุคลากรคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้คณะ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอโครงการวิจัยผ่านประธานสาขาวิชาไปยังคณบดีคณะ
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สานักงานคณบดี
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองและ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการประจาคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศรพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอโครงวิจัยแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย
มาด้วย จานวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย)
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

(สำเนำ)
ประกำศคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 060/2562
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทเงินรำยได้คณะ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
--------------------------------------ด้วยคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรวิจัย
จึงได้จัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ เป็นทุนอุดหนุนกำรวิจัยทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้ำง
ศักยภำพบุคลำกรในกำรทำผลงำนวิจัย รวมทั้งให้นำผลงำนวิจัยมำบูรณำกำรในกำรบริกำรวิชำกำร กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง โดยมีหลักเกณฑ์กำรขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ดังนี้
๑. โครงการวิจัยที่มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุน
๑.๑ ต้องเป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์คณะหรือมหำวิทยำลัยหรือตำมที่ประกำศเพิ่มเติม
๑.๒ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับข้อเสนอแผนงำนวิจัยหรือข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ขอรับทุน หรือได้รับทุนจำก
ส่วนงำนมำแล้วหรือจำกแหล่งทุนอื่น กรณีที่มีควำมจำเป็นต้องซ้ำซ้อนต้องแจ้งไว้ให้ชัดเจนและชี้แจงเหตุผล
ควำมจำเป็น
1.3 ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์หรือเพื่อให้ได้มำซึ่งวุฒิกำรศึกษำ
2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย
2.1 หัวหน้ำโครงกำรต้องเป็นบุคลำกรประจำคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัย
บูรพำ
2.2 หัวหน้ำโครงกำรวิจัยต้องไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อ
2.3 หัวหน้ำโครงกำรต้องไม่เป็นผู้ที่ค้ำงส่งงำนวิจัยตำมสัญญำขอรับทุน หรือไม่เป็นผู้ขอขยำยระยะเวลำ
กำรทำวิจัย
2.4 ในกรณีที่หัวหน้ำโครงกำรวิจัยเป็นผู้รับงำนวิจัยซ้ำซ้อน ให้เสนอต่อคณะกรรมกำรกำรวิจัยคณะ
กำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
2.5 หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและผู้วิจัยต้องทำวิจัยในเรื่องที่ขอรับทุนด้วยตนเอง ในกรณีที่ปรำกฎว่ำ
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยหรือผู้รับทุนวิจัยมิใช่ผู้ดำเนินกำรจัดทำวิจัยด้วยตนเอง ให้ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดวินัย
3. รายละเอียดของทุน
3.๑ ทุนวิจัยมีระยะเวลำกำรทำวิจัยไม่เกิน ๑ ปี
3.๒ ทุนสนับสนุนกำรทำวิจัย ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
4. เกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้
4.๑ หัวข้องำนวิจัยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยบูรพำ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
4.๒ ควำมจำเป็นเร่งด่วน/ควำมสำคัญของโครงกำรวิจัย (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
4.๓ สอดคล้องกับควำมเชี่ยวชำญของผู้รับทุนและผู้ร่วมวิจัย (คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน)
/4.๔ เป็นงำนวิจัย...

4.๔ เป็นงำนวิจัยที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงำนวิจัยของผู้อื่น (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
4.๕ วัตถุประสงค์ ชัดเจน สำมำรถทำได้จริง (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
4.6 ควำมชัดเจน เหมำะสมของระเบียบวิธีวิจัย วัสดุ อุปกรณ์ และโอกำสที่จะทำงำนได้สำเร็จ
ตำมที่เสนอ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
4.7 ผลที่ได้จำกโครงกำรวิจัยสำมำรถนำไปเผยแพร่ และนำไปใช้ ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร ตลอดจนงำนประจำที่ปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
5. การสมัครรับทุน
ให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัยเสนอโครงกำรวิจัยผ่ำนประธำนสำขำวิชำไปยังคณบดีคณะกำรแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศรนำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรกลั่นกรองและพิจำรณำจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัย
และนวัตกรรม จำกงบประมำณเงินรำยได้ คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
กำหนดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม – 13 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงำน
คณบดี คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
6. ประกาศผลการพิจารณา
ประกำศผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย หลังผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจำคณะกำรแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร และผลกำรตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ข้อผูกพันในการรับทุน
7.๑ ผู้รับทุนต้องทำสัญญำผูกพันกับคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
7.๒ ผู้รับทุนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อเสนอแผนงำนวิจัยหรือข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนดโดยถูกต้องครบถ้วน ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนกำร
วิจัยฉบับสมบูรณ์ กำรตีพิมพ์เผยแพร่ กำรเบิกจ่ำยเงิน หรืออื่น ๆ ให้ผู้รับทุนดำเนินกำรตำมเงื่อนไขของสัญญำ
ขอรับทุนที่มหำวิทยำลัยกำหนด
7.3 กำรขยำยระยะเวลำของสัญญำขอรับทุน กรณีที่ผู้รับทุนไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด ให้ยื่นต่อคณบดีคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเพื่อขอขยำยระยะเวลำดำเนินกำรวิจัย
ก่อนสิ้นสุดสัญญำ โดยขอขยำยได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลำในสัญญำ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 ครั้ง กำร
ขยำยระยะเวลำเกินกว่ำกำหนดให้ยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรวิจัยคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเป็น
ผู้พิจำรณำอนุมัติ
7.4 ผูร้ ับทุนต้องเผยแพร่ผลงำนวิจัย ดังนี้
7.4.1 ตีพิมพ์เผยแพร่ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่มี peer Review หรือ
7.4.2 ตีพิมพ์เผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือ
7.4.3 ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ประกำศ ณ วันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕62
(ลงชื่อ)
สำเนำถูกต้อง
(นำงจุฬำลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี)
นักวิชำกำรศึกษำ

วิชำญ เกิดวิชัย
(นำยแพทย์วิชำญ เกิดวิชัย)
คณบดีคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

แผนผังขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1680/2561
งบประมาณเงินรายได้ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะประกำศหลักเกณฑ์ วิธีกำรขอรับทุน
และกำรพิจำรณำทุน

ก.ค.

บุคลำกรส่งแผนงำน/โครงกำรวิจัย
ตำมประกำศ

1 ส.ค. – 13 ก.ย. 62

คณะกรรมกำรกลั่นกรองและพิจำรณำทุน
ประชุมพิจำรณำ

16 ก.ย.-31 ต.ค. 62

แก้ไข/ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

แก้ไข/ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมกำรประจำคณะ
ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

16 ก.ย.-31 ต.ค. 62
เห็นชอบ

คณะประกำศผลกำรพิจำรณำทุนวิจัย

ต.ค. – พ.ย. 62

คณะส่งประกำศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้กองวิจัยและนวัตกรรม

ต.ค. – พ.ย. 62

ผู้ได้รับทุนวิจัยจัดทำสัญญำรับทุนวิจัย
เสนอผูม้ ีอำนำจลงนำม

ต.ค. – พ.ย. 62

ผู้รับทุนวิจัยกรอกข้อมูลในระบบ
e-research

ต.ค. – พ.ย. 62

ผู้ได้รับทุนวิจัยดำเนินกำรวิจัยและ
เบิกเงินตำมกรอบระยะเวลำ

- เริ่มดำเนินกำรวิจัย
เบิกเงินงวดที่ 1
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
เบิกเงินงวดที่ 2

ขยำยระยะเวลำได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง ของ
ปีงบประมำณถัดไป

ผู้ได้รับทุนวิจัยขยำยระยะเวลำกำรวิจัย
ได้ครั้งละ ¼ ของสัญญำ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง
ส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
สงมอบครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์

ตำมสัญญำทุน

- ส่งรำยงำนวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
เบิกเงินงวดที่ 3

ไม่เกินระยะเวลำ
ที่ขอขยำย
ภำยใน 60 วัน นับแต่
วันส่งรำยงำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สานักงานคณบดี โทร. ๒๖๒๔
ที่ อว 8104.1/
วันที่
พ.ศ. 2562
เรื่อง ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยพิจารณา

เรียน คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ด้วยข้าพเจ้า.........................................ตาแหน่ง ..................................... ได้จัดทา
ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ....................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
(..............................................................................................................................................................)
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวนเงิน
....................................... บาท (.....................................................................................................)
จึงขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย
บูรพาพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมนี้ได้แนบข้อเสนอโครงวิจัยมาด้วยแล้ว จานวน 4 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

...................................................
(
)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................
ส่วน ก : กลุ่มเรื่องของยุทธศาสตร์การวิจัย
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ผลักดันให้มหาวิทยาลัยบูรพามีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทาวิจัย และสัดส่วนที่ทาการวิจัย
(%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย (ผนวก 4)
4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
10. การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร
11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่ใช้ ประโยชน์จากผลการวิจัย
การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
14. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
15. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด)
16. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ
เพิ่มเติม
17. งบประมาณของโครงการวิจัย
17.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอ
ขอ (ผนวก 5)]
18. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
19. เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชีว้ ดั และผลการดาเนินงานโครงการ
20. โครงการนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือโครงการสืบเนื่องจากนี้ ได้ยื่นเสนอขอรับทุนหรือได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นหรือไม่
( ) ไม่ได้ยื่นเสนอขอรับทุน
( ) ยื่นเสนอ โปรดระบุแหล่งทุน …………………………………………………
( ) ได้รับการสนับสนุน จาก……………………ชื่อโครงการ…………...
(โปรดระบุความจาเป็นหรือความแตกต่างจากโครงการนี้)
( ) ไม่ได้รับการสนับสนุน
( ) ยังไม่ทราบผลการพิจารณา
21. คารับรองของหัวหน้าโครงการว่า
( ) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สาหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลา
ดาเนินงานวิจัยแล้ว
( ) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัยตามเงื่อนที่กาหนดไว้ในประกาศทุน/สัญญารับทุน
22. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
23. คาอนุมัติและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/สานัก/ศูนย์ให้ใช้เวลา สถานที่
อุปกรณ์การวิจัยและอื่น ๆ ที่จาเป็นแก่การดาเนินการวิจัย และกรณีเป็นการทาวิจัยร่วมกันหลายคณะ/หน่วยงาน
จะต้องมีคาอนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบนั
เงินเดือน (บาท)
เวลาที่ใช้ทาวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ส ะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัย
ว่าได้ทาการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ : 1. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ ในการ
ประเมินผล

