สำเนำ
ประกำศคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ ๐๑๐/๒๕๖๔
เรื่อง กำรขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทเงินรำยได้
คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ครั้งที่ ๒
--------------------------------------ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการ
วิจัย จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ทุกปี เป็นทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในการทางานวิจัย รวมทั้งเพื่อให้นาผลงานวิจัยมาบูรณาการในการบริการวิชาการ การเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมีหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ดังนี้
๑. โครงกำรวิจัยที่มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุน
๑.๑ ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ หรือมหาวิทยาลัย หรือตามที่ประกาศ
เพิ่มเติม ทั้งนี้ หากเป็นโครงการที่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อข้างต้น ให้มีสิทธิ์ขอรับทุนฯ แต่ผลการพิจารณาให้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการวิจัยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๒ โครงการวิจัยต้องไม่ซ้าซ้อนกับข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการวิจัยที่นักวิจัยหรือ
ผู้ร่วมวิจัยอื่นเคยยื่นขอรับทุนหรือเคยได้รับทุน จากส่วนงานหรือจากแหล่งทุนอื่นมาแล้ว กรณีที่มีความ
จาเป็นต้องซ้าซ้อน ต้องแจ้งไว้ให้ชัดเจนและชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
๑.๓ โครงการวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาของผู้รับทุน
และผู้ร่วมวิจัย
๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้รับทุนโครงกำรวิจัย
๒.๑ ผู้รับทุนต้องเป็นบุคลากรประจาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
๒.๒ ผู้รับทุนวิจัยต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา
๒.๓ ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะตามสัญญาขอรับทุน
หรือไม่เป็นผู้ขอขยายระยะเวลาการทาวิจัยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาการรับทุนอุดหนุน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย
๒.๔ กรณีที่ผู้รับทุนได้รับทุนวิจัยภายนอกคณะในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยอยู่ก่อนแล้ว แต่
ไม่เกิน ๑ โครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้ ทั้งนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวิจัยคณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศรพิจารณาตามความเหมาะสม
๒.๕ ผู้รับทุนวิจัยและผู้ร่วมวิจยั ต้องทาวิจัยในเรื่องที่ขอรับทุนด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของปริมาณงาน ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับทุนวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยมิได้ดาเนินการจัดทาวิจัยด้วยตนเองตาม
ปริมาณงานทีก่ าหนด ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
๓. ประเภททุน
๓.๑ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑ ทุน ระยะเวลาของทุน ๑ ปี
๓.๒ ทุนเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย ทุนละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑ ทุน ระยะเวลาของ
ทุน ๑ ปี
/๓.๓ ทุนเสริมสร้าง...

๒
๓.๓ ทุนเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑ ทุน
ระยะเวลาของทุน ๑ ปี
๓.๔ ทุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแสดงอัตลักษณ์คณะหรือมหาวิทยาลัย ทุนละไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑ ทุน ระยะเวลาของทุน ๑ ปี
หมำยเหตุ
๑. นักวิจัยรุ่นใหม่ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ระยะเวลา ไม่เกิน ๕ ปี
๒. ทุนประเภทที่ ๓.๒ สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ระยะเวลา ๕ ปี ขึ้นไป
๓. ทุนทุกประเภทไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยในโครงการ
๔. เกณฑ์กำรให้คะแนนของกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทเงินรำยได้
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
๔.๑ คุณภาพของข้อเสนอการวิจัย
(นาเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่าย)
๔.๑.๑ ที่มาและความสาคัญของปัญหา
๔.๑.๒ วัตถุประสงค์และสมมติฐาน
๔.๑.๓ กรอบแนวคิดของการวิจัย
๔.๑.๔ การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๕ วิธีดาเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ
๔.๒ คุณภาพของงานวิจัย
๔.๒.๑ ได้ข้อค้นพบที่สาคัญหรือนวัตกรรมใหม่
๔.๒.๒ สามารถแก้ปัญหาที่สาคัญ
๔.๒.๓ ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีนัยสาคัญ
๔.๓ ผลผลิตของการวิจัย
๔.๓.๑ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
๔.๓.๒ การยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
๔.๓.๓ การนาไปใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๔ งานวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัย หรือคณะ
๔.๕ ความจาเป็นหรือเร่งด่วนของงานวิจัย
คะแนนรวม

คะแนน
๕๐
๑๐
๕
๕
๑๕
๑๕
๑๐

๒๐

๑๐
๑๐
๑๐๐

๕. ข้อผูกพันในกำรรับทุน
๕.๑ ผู้รับทุนต้องทาสัญญาผูกพันกับคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๕.๒ ผู้รับทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือ
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดโดยถูกต้องครบถ้วน ส่งรายงานความก้าวหน้า
/รายงานการวิจัย...

๓
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ การเบิกจ่ายเงิน หรืออื่นๆ ให้ผู้รับทุนดาเนินการตาม
เงื่อนไขของสัญญาขอรับทุนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๕.๓ การขยายระยะเวลาของสัญญาขอรับทุน กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ยื่นเอกสารต่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านหัวหน้าส่วนงาน เพื่อ
ขอขยายระยะเวลาดาเนินการวิจัยก่อนสิ้นสุดสัญญาอย่างน้อย ๖๐ วัน โดยขอขยายได้ครั้งละไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาในสัญญา และให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การ
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยกาหนดจานวนครั้งในการ
ขยายเวลาสูงสุด จานวน ๔ ครั้งเท่านั้น
๕.๔ ผู้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลของ ThaiJournal Citation Index (TCI) อย่างน้อย TCI ๒ ส่วนทุนเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย ผลงานวิจัยต้อง
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ TCI ๑ ขึ้นไป โดยต้องตีพิมพ์เผยแพร่ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนวิจัยอื่นของคณะฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการ
๖. กำรสมัครรับทุน
ผู้ขอรับทุนกรอกใบสมัครขอรับทุนตามที่คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรประกาศ พร้อม
แนบโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน กาหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ สานักงานคณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๗. ประกำศผลกำรพิจำรณำ
ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัย หลังผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจาคณะ
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)

มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร)
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

สาเนาถูกต้อง
(นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

