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ประกำศคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่  ๐๐๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทเงินรำยได้ 

คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ครั้งที่ ๒ 

--------------------------------------- 

 ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการวิจัย 
จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้  เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรในการท าผลงานวิจัย  รวมทั้งให้น าผลงานวิจัยมาบูรณาการในการบริการวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  โดยมีหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ดังนี้ 
 

๑.  โครงกำรวิจัยท่ีมีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุน 

 ๑.๑  ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะหรือมหาวิทยาลัยหรือตามที่ประกาศเพ่ิมเติม 

 ๑.๒  ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุน หรือได้รับทุนจาก
ส่วนงานมาแล้วหรือจากแหล่งทุนอ่ืน กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องซ้ าซ้อนต้องแจ้งไว้ให้ชัดเจนและชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็น 

 ๑.๓  ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษา 
 

๒. คุณสมบัติของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

 ๒.๑  หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรประจ าคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย
บูรพา  

 ๒.๒  หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  

 ๒.๓  หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างส่งงานวิจัยตามสัญญาขอรับทุน หรือไม่เป็นผู้ขอขยายระยะเวลา
การท าวิจัย 

 ๒.๔ กรณีท่ีหัวหน้าโครงการรับทุนวิจัยภายนอกคณะในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยอยู่ก่อนแล้ว แต่     
ไม่เกิน ๑ โครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้ ทั้งนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการการวิจัยคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศรพิจารณาตามความเหมาะสม 

 ๒.๕ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยต้องท าวิจัยในเรื่องที่ขอรับทุนด้วยตนเอง ในกรณีท่ีปรากฏว่า
หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้รับทุนวิจัยมิใช่ผู้ด าเนินการจัดท าวิจัยด้วยตนเอง ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 

๓.  ประเภททุน 

 ๓.๑ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ทุน ระยะเวลาของทุน ๑ ปี 

 ๓.๒ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง ทุนละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ทุน ระยะเวลาของทุน ๑ ป ี

/๓.๓ ทุนส่งเสริม... 



๒ 
 

 ๓.๓ ทุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่จ ากัดจ านวนทุน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการการวิจัยคณะ ระยะเวลาของทุน ๑ ปี  

 

 หมำยเหตุ  

 ๑. นักวิจัยรุ่นใหม่ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ระยะเวลา 
ไม่เกิน ๕ ปี 

 ๒. นักวิจัยรุ่นกลาง หมายถึง  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็น
ระยะเวลา มากกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 

 ๓. ทุนทุกประเภทไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยในโครงการ 

 

๔.  เกณฑ์กำรให้คะแนนของกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทเงินรำยได้   

 ๔.๑  หัวข้องานวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน) 

 ๔.๒  ความจ าเป็นเร่งด่วน/ความส าคัญของโครงการวิจัย (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๔.๓  สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของผู้รับทุนและผู้ร่วมวิจัย (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๔.๔  เป็นงานวิจัยที่ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยของผู้อ่ืน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๔.๕  วัตถุประสงค์ ชัดเจน สามารถท าได้จริง  (คะแนนเต็ม ๑๕  คะแนน) 

๔.๖  ความชัดเจน เหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย วัสดุ อุปกรณ์ และโอกาสที่จะท างานได้ส าเร็จ 

ตามท่ีเสนอ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)  
๔.๗  ผลที่ได้จากโครงการวิจัยสามารถน าไปเผยแพร่ และน าไปใช้ ประโยชน์ในการจัดการเรียน 

การสอน การบริการวิชาการ ตลอดจนงานประจ าที่ปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

 

๕.  ข้อผูกพันในกำรรับทุน 

 ๕.๑  ผู้รับทุนต้องท าสัญญาผูกพันกับคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

 ๕.๒  ผู้รับทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยถูกต้องครบถ้วน ส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ การเบิกจ่ายเงิน หรืออ่ืน ๆ ให้ผู้รับทุนด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา
ขอรับทุนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๕.๓ การขยายระยะเวลาของสัญญาขอรับทุน กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ยื่นต่อคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเพ่ือขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย
ก่อนสิ้นสุดสัญญา โดยขอขยายได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาในสัญญา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒ ครั้ง         
การขยายระยะเวลาเกินกว่าก าหนดให้ยื่นต่อคณะกรรมการการวิจัยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเป็น 

ผู้พิจารณาอนุมัติ 

 

/๕.๔ ผู้รับทุน... 



๓ 
 

 ๕.๔ ผู้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้ 

  ๕.๔.๑ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย        
ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) ๒ ขึ้นไป ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่ท าสัญญา 
รับทุน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนวิจัยอื่นของคณะฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการ 

  ๕.๔.๒ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย        
ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) ๑ ขึ้นไป ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่ท าสัญญา 
รับทุน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนวิจัยอื่นของคณะฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการ 

  ๕.๔.๓ ทุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ต้องยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่ท าสัญญารับทุน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนวิจัยอื่นของคณะฯ ในฐานะ
หัวหน้าโครงการ 

 

๖.  กำรสมัครรับทุน   

 ผู้ขอรับทุนกรอกใบสมัครขอรับทุนตามที่คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรประกาศ พร้อมแนบ
โครงการวิจัยที่เสนอขอทุน ก าหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓            
ณ ส านักงานคณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

 

๗.  ประกำศผลกำรพิจำรณำ 

 ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัย หลังผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร และผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

    ประกาศ ณ วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

       )ลงชื่อ(          มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร 

 

 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 

 
)นางจุฬาลักษณ์   เทียนรุ่งรัศมี(  

นักวิชาการศึกษา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร) 
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 



บนัทึกข้อความ 
ส่วนงาน    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  ส านักงานคณบดี  โทร.  ๒๖๒๔ 
ที ่    อว 8104.1/              วันที่                               พ.ศ. 256๓   

เร่ือง ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
  

เรียน คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 

ด้วยข้าพเจ้า.........................................ต าแหน่ง ..................................... ไดจ้ัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ............................................................................................... ..................... 
........................................................................................................................................ ........................ 
(......................................................................... .....................................................................................)  
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนเงิน 
....................................... บาท (................................................................................ .....................) 
  จึงขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย
บูรพาพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมนี้ได้แนบข้อเสนอโครงวิจัยมาด้วยแล้ว จ านวน ๑ ชุด และแนบไฟล์
ในรูปแบบ pdf มาท่ี e-mail : chulalak@go.buu.ac.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

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

 

mailto:chulalak@go.buu.ac.th


แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 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 : ผลักดันให้มหาวิทยาลัยบูรพามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนโครงการระเบียง 
                          เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
 1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท าการวิจัย 
 (%)] และหน่วยงาน  ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
 2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4) 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ผนวก 4) 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
10. การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร 
11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

 12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น  ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์  
ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่ใช้ ประโยชน์จากผลการวิจัย  
การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 



13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
16. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ

เพ่ิมเติม 
17. งบประมาณของโครงการวิจัย 

17.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอ
ขอ (ผนวก 5)] 

18. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
19.   เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชีว้ดั และผลการด าเนินงานโครงการ  
20. โครงการนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือโครงการสืบเนื่องจากนี้ ได้ยื่นเสนอขอรับทุนหรือได้รับการ

สนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืนหรือไม่ 
 (     )  ไม่ได้ยื่นเสนอขอรับทุน 
 (     )  ยื่นเสนอ โปรดระบุแหล่งทุน ………………………………………………… 
  (     ) ได้รับการสนับสนุน จาก……………………ชื่อโครงการ…………... 
   (โปรดระบุความจ าเป็นหรือความแตกต่างจากโครงการนี้) 
  (     ) ไม่ได้รับการสนับสนุน 
  (     ) ยังไม่ทราบผลการพิจารณา 

   
21. ค ารับรองของหัวหน้าโครงการว่า 

   (   ) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส าหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลา
ด าเนินงานวิจัยแล้ว 

 (   ) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัยตามเงื่อนที่ก าหนดไว้ในประกาศทุน/สัญญารับทุน  
  22.  ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี              

23. ค าอนุมัติและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/ส านัก/ศูนย์ให้ใช้เวลา สถานที่
อุปกรณ์การวิจัยและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแก่การด าเนินการวิจัย และกรณีเป็นการท าวิจัยร่วมกันหลายคณะ/หน่วยงาน  
จะต้องมีค าอนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 

        ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
   2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

3. ต าแหน่งปัจจุบนั 
เงินเดือน (บาท) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 



4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  

                        (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย  

     ว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

 

หมายเหตุ : 1. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  เพ่ือประโยชน์ ในการ
ประเมินผล 


