
 

 

-สําเนา- 

 

ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๐๐๐๙/๒๕๖๕ 

เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายไดสวนงาน เพ่ือสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

……………………………………………………………………………………………. 

เพ่ือเปนการตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

และเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูและเพ่ือยกระดับการใหบริการของสํานักหอสมุดใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอ ๒๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อํานาจ

และหนาที่ และการพนจากตําแหนงของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคบัมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการ

บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักหอสมุด ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักหอสมุดจึงประกาศจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรสํานักหอสมุด เพ่ือสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังรายละเดียดตอไปนี้ 

๑.  คุณสมบัติของผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 

๑.๑  ตองเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยบูรพา มาแลวไมนอยกวา ๑ ป  

       หรือที่โอนยายมาจากหนวยงานอื่น ใหนับอายุงานตอเนื่องไมนอยกวา ๑ ป 

๑.๒  หัวหนาโครงการขอรับทุนตองมีสวนรวมในผลงานรอยละ ๕๐ ขึ้นไป และเปนหัวหนาโครงการวิจัย 

       ทุกประเภทของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได ๑ โครงการ โดยนักวิจัยรวมตองมีความเชี่ยวชาญ 

 ในศาสตรที่เก่ียวของ 

๑.๓  ในปที่ขอทุนตองไมอยูระหวางการลาศึกษาตอเต็มเวลา หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู 

  ทางวิชาการ และตองไมเปนผูคางสงโครงการวิจัยตามสัญญาขอรับทุน หรือไมเปนผูขอขยายระยะเวลา 

  ทาํวิจัยจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดสวนงาน จากเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงนิรายไดมหาวิทยาลัย  

  จากเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย 

๑.๔  โครงการวิจัยที่ขอรับทุนตองไมอยูระหวาง การนําเสนอเพ่ือพิจารณาจากแหลงทุนอ่ืน หรือตองไมเคย 

       ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 
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๒.  รายละเอียดของทุน 

๒.๑ มีระยะเวลาไมเกิน ๑ ป 

     ๒.๒ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู จํานวน ๕ ทุนๆ ละ ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓.  กระบวนการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม 

 ๓.๑  ใหหัวหนาโครงการวิจัย/ผูวิจัย สงขอเสนอโครงการวิจัย ผานหัวหนาฝายไปยังผูอํานวยการ 

 ๓.๒  ผูอํานวยการเสนอตอคณะกรรมการวิจัยประจําสํานักหอสมุดเพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

        เพื่อสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักหอสมุด 

๓.๓  คณะกรรมการวิจัยประจําสํานักหอสมุด พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเปนองคกรแหง 

       การเรียนรู 

๓.๔  เมื่อคณะกรรมการวิจัยประจําสํานักหอสมดุใหความเห็นชอบ ใหสํานักหอสมุดจัดทําประกาศการ 

       ใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมเผยแพรอยางเปนทางการและแจงคณะกรรมการ 

       ประจําสํานักหอสมุดเพ่ือทราบและสงสําเนาประกาศใหกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแจง 

       คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรมทราบ 

๔. การสมัครรับทุน 

 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูขอรับทุนสามารถสงขอเสนอโครงการวิจัยพรอมแนบไฟลเอกสารโดยสามารถดาวน

โหลดแบบฟอรมไดท่ี http://www.lib.buu.ac.th/research และนําสงสํานักงานผูอํานวยการภายในชวงเวลาดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ตั้งแตวันที่ ๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.  หลักเกณฑกระบวนการพิจารณาทุนและเกณฑการใหคะแนน 

 (ก) หลักเกณฑ 

๑.  ตองไมซํ้าซอนและตองไมเคยไดรับทุนจากหนวยงานอ่ืนมากอน  

๒.  ตองไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

๓.  ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมตองกอใหเกิดการสรางหรือพัฒนาองคความรู 

หรือนําไปแกปญหาของสํานักหอสมุด 

  ๔.  อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการวิจัยกําหนด 

(ข) การพิจารณาทุน 

๑.  เม่ือไดรับขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู คณะกรรมการวิจัย 

     จะจัดใหมีการประชุมอยางเปนทางการเพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย รวมถึงงบประมาณของ 

โครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยประจําสํานักหอสมุดถือเปนที่สิ้นสุด และให 
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รายงานตอคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด พรอมจัดทําประกาศรายชื่อผูรับทุนอยางเปน 

ทางการ 

  ๒.  คณะกรรมการวิจัยประจําสํานักหอสมดุ ตองไมมีสวนไดสวนเสียกับขอเสนอโครงการวิจัยทั้งทางตรง 

                          และทางออม ในกรณีที่กรรมการเปนผูเสนอโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัย หรือเปนที่ปรึกษา 

       โครงการวิจัยใหคณะกรรมการวิจัยประจําสํานักหอสมุดคนนั้นงดการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ 

       ดังกลาว 

๓.  ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวขางตน ใหหัวหนา 

โครงการวิจัยเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการวิจัยประจําสํานักหอสมุดเพื่อพิจารณา 

     (ค) เกณฑการใหคะแนน 

๑.  ความจําเปนเรงดวน/ความสําคัญของโครงการวิจัยเพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม (๒๐ คะแนน) 

๒.  วัตถุประสงค ชัดเจน กระชับ สามารถทําไดจริง (๒๐ คะแนน) 

๓.  ความชัดเจน เหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย วัสดุ อุปกรณ และโอกาสที่จะทํางานไดสําเร็จ 

     ตามที่เสนอ (๒๐ คะแนน) 

๔.  สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง (๒๐ คะแนน) 

๕.  งานวิจัยสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดและมหาวิทยาลัย (๒๐ คะแนน) 

๖. การประกาศผลผูมีสิทธิ์ไดรับทุน  

จะประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยภายหลังขอเสนอโครงการวิจัยผานการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัย 

ประจําสํานักหอสมุด ภายใน ๑๕ วัน บนเว็บไซตของสํานักหอสมุด 

๗.  การทําสัญญาขอผูกพันในการรับทุน 

 ๗.๑  หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรับทุนตองทําสัญญาผูกพันกับสํานักหอสมุด หลังจากสํานักหอสมุดประกาศ 

 ผลการพิจารณาผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยอยางเปนทางการ 

 ๗.๒ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งอาจครอบคลุมผูรับทุน ผูรวมวิจัย ระยะเวลา งบประมาณ  

      การแบงงวดเงิน หรือเงื่อนไขอื่นใด ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณากอนเสนอความเห็นตอคณะ 

      กรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ๗.๓  ผูรับทุนตองบันทึกขอมูลรายงานความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณ พรอมทั้งแนบไฟลเอกสารที่   

                 https://e-research.buu.ac.th/research ตามระยะเวลาที่กําหนด (๖ เดือน) และจัดทําเลมรายงาน 

ฉบับสมบูรณ จํานวน ๑ ชุด นําสงสํานักงานผูอํานวยการ  
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๗.๔  ผูที่ไดรบัทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู จะตองนําเสนอผลงานในการ

ประชุมการจัดการความรูของสํานักหอสมุดและเขียนรายงานการวิจัยหรือบทความเผยแพรบนเว็บไซตการ

จัดการความรูของสํานักหอสมุด อยางนอย ๑ ผลงาน 

๗.๕  การขยายระยะเวลาของสัญญาขอรับทนุ กรณีที่ผูรับทุนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

       เวลาที่กําหนด ใหผูวิจัยฯ ยื่นเอกสารตอกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ผานผูอํานวยการ 

       สํานักหอสมุด เพื่อขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยกอนสิ้นสุดสัญญาอยางนอย ๖๐ วัน  

       เพื่อใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยขอขยายไดครั้งละไมเกินครึ่งหนึ่ง 

       ของระยะเวลาในสัญญา โดยขอขยายเวลาไดไมเกิน ๔ ครั้ง ทั้งนี้การขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ และ ๔ 

       คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

๗.๖  ในรายงานการวิจัยและเอกสารเผยแพรทั้งหมด ตองระบุวา “โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุน 

  ทุนวิจัยจากเงินรายได สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยบูรพา” ดวย 

๗.๗ ตองสงรายงานฉบับสมบูรณภายใน ๑ ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุน 

๘.  การเบิกจายเงินทุนอดุหนุนการวิจัย 

 งวดที่ ๑ รอยละ ๕๐ ของเงินทนุอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรร ภายหลังจากทําสัญญาแลว 

 งวดที่ ๒ รอยละ ๔๐ ของเงินทนุอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับการจัดสรร ภายหลังจากที่ผูรับทุนสงรายงาน

ความกาวหนาที่ไดดําเนินการไปแลวของเนื้องานงวดที่ ๑ ใหคณะกรรมการวิจัยประจําสํานักหอสมุดเสนอความเห็น 

ใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 งวดที่ ๓ รอยละ ๑๐ ของเงินทนุอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับการจัดสรร ภายหลังจากที่ผูรับทุนสงรายงานการวิจัย 

ฉบับสมบูรณและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยประจําสํานักหอสมุดเรียบรอยแลว 

๙.  การกําหนดงบประมาณรายจาย 

๙.๑ งบบุคลากร 

๙.๒ งบดําเนินการ 

๙.๓ งบลงทุน 

ทั้งนี้ทุกงบประมาณที่กําหนด ใหเปนไปตามประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๘/๒๕๖๕  

เรื่อง หลักเกณฑ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายไดจากสวนงาน  

สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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-๕- 
 

๑๐.  ผูรับทุนตองปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ   

ในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แกไขเพิ่มเติม 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(ลงชื่อ)   เหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ 

 

   (นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ) 

   ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

 

 

              สําเนาถูกตอง 

 

      (นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย) 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
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