
 

 
-ส าเนา- 

 
ประกาศส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๐๐๒๐/๒๕๖๕ 
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
……………………………………………………………………………………………. 

เพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจของส านักหอสมุด 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๒๒ 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อ านาจและหน้าที่และการพ้นจาก
ต าแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๕๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ในคราวประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักหอสมุดจึงประกาศจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร
ส านักหอสมุด เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังรายละเดียดต่อไปนี้ 
 
๑.  คุณสมบัติของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.๑  ต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าในส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
       หรือท่ีโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่น ให้นับอายุงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑.๒  หัวหน้าโครงการขอรับทุนต้องมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
       ทุกประเภทของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไดเ้พียง ๑ โครงการ โดยนักวิจัยร่วมต้องมีความเชี่ยวชาญ 

 ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓  ในปีที่ขอทุนต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

  ทางวิชาการ และต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งโครงการวิจัยตามสัญญาขอรับทุน หรือไม่เป็นผู้ขอขยายระยะเวลา 
  โครงการวิจัยจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ส่วนงาน จากเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ 
  มหาวิทยาลัย จากเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย 

๑.๔  หัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะขอรับทุน และ 
 โครงการวิจัยฯ ที่ขอรับทุนต้องไม่อยู่ระหว่างการน าเสนอเพ่ือพิจารณาจากแหล่งทุนอื่น หรือต้องไม่เคย 
 ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 
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๒ 

 

๒.  รายละเอียดของทุน 
๒.๑ มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี 

     ๒.๒ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๒ ทุน ๆ ละ ไม่เกิน  
๓๐,๐๐๐ บาท 
 
๓.  กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๑  ให้หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้วิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส านักงาน 
        ไปยังผู้อ านวยการ 
 ๓.๒  ผู้อ านวยการเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจ าส านักหอสมุดเพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
        เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของส านักหอสมุด 

๓.๓  คณะกรรมการวิจัยประจ าส านักหอสมุด พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
       และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๔  เมื่อคณะกรรมการวิจัยประจ าส านักหอสมุดให้ความเห็นชอบ ให้ส านักหอสมุดจัดท าประกาศ การให้ 
       ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่อย่างเป็นทางการ 
       และแจ้งคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดเพ่ือทราบและส่งส าเนาประกาศให้กองบริหารการวิจัยและ 
       นวัตกรรมเพ่ือแจ้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรมทราบ 
 

๔. การสมัครรับทุน 
 หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์เอกสารโดยสามารถ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.lib.buu.ac.th/research และน าส่งส านักงานผู้อ านวยการภายในช่วงเวลา
ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ รอบท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔.๒ รอบท่ี ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๕.  หลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาทุนและเกณฑ์การให้คะแนน 
 (ก) หลักเกณฑ์ 

๑.  ต้องไม่ซ ้าซ้อนและต้องไม่เคยได้รับทุนจากหน่วยงานอ่ืนมาก่อน  
๒.  ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๓.  ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องก่อให้เกิด 
     การสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๔.  อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการวิจัยประจ าส านักหอสมุดก าหนด 
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๓ 

 

(ข) การพิจารณาทุน 
๑.  เมื่อได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     คณะกรรมการวิจัยประจ าส านักหอสมุด จะจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการเพ่ือพิจารณา 
     จัดสรรทุนวิจัย รวมถึงงบประมาณของโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยประจ า 
     ส านักหอสมุดถือเป็นที่สิ้นสุด และให้รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด พร้อมจัดท า 
     ประกาศรายชื่อผู้รับทุนอย่างเป็นทางการ 

  ๒.  คณะกรรมการวิจัยประจ าส านักหอสมุด ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งทางตรง 
                          และทางอ้อม ในกรณีท่ีกรรมการเป็นผู้เสนอโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษา 
       โครงการวิจัย ให้คณะกรรมการวิจัยประจ าส านักหอสมุดคนนั้นงดการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ 
       ดังกล่าว 

๓.  ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ให้หัวหน้าโครงการวิจัย 
     เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
     วิจัยประจ าส านักหอสมุดเพ่ือพิจารณา 

     (ค) เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  ความจ าเป็นเร่งด่วน/ความส าคัญของโครงการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น (๒๐ คะแนน) 
๒.  วัตถุประสงค์ ชัดเจน กระชับ สามารถท าได้จริง (๒๐ คะแนน) 
๓.  ความชัดเจน เหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย วัสดุ อุปกรณ์ และโอกาสที่จะท างานได้ส าเร็จ 
     ตามท่ีเสนอ (๒๐ คะแนน) 
๔.  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (๒๐ คะแนน) 
๕.  งานวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดและมหาวิทยาลัย (๒๐ คะแนน) 

๖. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน จะประกาศภายหลังข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
    วิจัยประจ าส านักหอสมุด ภายใน  ๑๕ วัน บนเว็บไซต์ส านักหอสมุด  
 
๗.  การท าสัญญาข้อผูกพันในการรับทุน 

๗.๑  หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้รับทุนต้องท าสัญญาผูกพันกับส านักหอสมุด หลังจากส านักหอสมุดประกาศ 
 ผลการพิจารณาผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเป็นทางการ 

๗.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งอาจครอบคลุมผู้รับทุน ผู้ร่วมวิจัย ระยะเวลา งบประมาณ  
      การแบ่งงวดเงิน หรือเงื่อนไขอ่ืนใด ให้คณะกรรมการวิจัยประจ าส านักหอสมุดพิจารณาก่อนเสนอความเห็น 
      ต่อคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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๔ 

 

๗.๓  ผู้รับทุนต้องบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารที่   
                  https://e-research.buu.ac.th/research ตามระยะเวลาที่ก าหนด (๖ เดือน) และจัดท าเล่มรายงาน 

 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ ชุด น าส่งส านักงานผู้อ านวยการ  
๗.๔  ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะต้องน าผลงานที่

พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองหรือหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้
ประโยชน์จากผู้น าชุมชน หรือผู้ดูแลการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่
กรณ ีหรือน าไปใช้ประโยชน์ภายในส านักหอสมุด อย่างน้อย ๑ ผลงาน 

๗.๕  การขยายระยะเวลาของสัญญาขอรับทุน กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
       เวลาที่ก าหนด ให้ผู้วิจัยฯ ยื่นเอกสารต่อกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ผ่านผู้อ านวยการ 
       ส านักหอสมุด เพื่อขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยก่อนสิ้นสุดสัญญาอย่างน้อย ๖๐ วัน  
       เพ่ือให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยขอขยายได้ครั้งละไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
       ของระยะเวลาในสัญญา โดยขอขยายเวลาได้ไม่เกิน ๔ ครั้ง ทั้งนี้การขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ และ ๔ 
       คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
๗.๖  ในรายงานการวิจัยและเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด ต้องระบุว่า “โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุน 

  ทุนวิจัยจากเงินรายได้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” ด้วย 
๗.๗  ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุน 

๘.  การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
 งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร ภายหลังจากท าสัญญาแล้ว 
 งวดที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร ภายหลังจากท่ีผู้รับทุนส่งรายงาน
ความก้าวหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้วของเนื้องานงวดที่ ๑ ให้คณะกรรมการวิจัยประจ าส านักหอสมุดเสนอความเห็น 
ให้ผู้อ านวยการส านักหอสมุดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร ภายหลังจากท่ีผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักหอสมุดเรียบร้อยแล้ว 

หากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจ านวนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นไปตามประกาศส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๗/๒๕๖๕ เรื่องหลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
ประเภทเงินรายได้จากส่วนงาน ส านักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๕ 

 

๙.  การก าหนดงบประมาณรายจ่าย 
๙.๑ งบบุคลากร 
๙.๒ งบด าเนินการ 
๙.๓ งบลงทุน 
ทั้งนี้ทุกงบประมาณที่ก าหนด ให้เป็นไปตามประกาศส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ๐๐๑๗/๒๕๖๕  

เรื่องหลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้จากส่วนงาน  
ส านักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐.  ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ   
ในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงชื่อ)    เหมรัศมิ ์ วชิรหัตถพงศ์ 
 

   (นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์) 
   ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

 
              ส าเนาถกูต้อง 
 
 
      (นางอรัญญา บ าเพ็ญแพทย์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
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