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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรที่ดูแลด้านการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“เรื่อง  กฎ ระเบียบ เกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย” 

ณ  ห้องประชุมเทาทอง ๒  ชั้น  ๒  ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดโดย 

งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา ร่วมกับ กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา 
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• ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่  ๑๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   
 - Network - KM and Brainstorm  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ดูแลด้านการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย “เรื่อง  กฎ ระเบียบ เกณฑ์ และ 

ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย” 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
คณะการจดัการและการท่องเท่ียว 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะศกึษาศาสตร์ 
คณะดนตรีและการแสดง 
วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ 
วิทยาลยันานาชาต ิ
วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ 
วิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา 
ส านกัคอมพิวเตอร์ 
ส านกับริการวิชาการ 
ส านกัหอสมดุ 
สถาบนัภาษา 
โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" 

http://www.mt.buu.ac.th/
http://www.huso.buu.ac.th/
http://www.polsci-law.buu.ac.th/
http://sciso.sakaeo.buu.ac.th/
http://fineart.buu.ac.th/
http://www.edu.buu.ac.th/
http://mupa.buu.ac.th/
http://www.gspa.buu.ac.th/
http://buuic.buu.ac.th/
http://www.ex-mba.buu.ac.th/
http://rmcs.buu.ac.th/
http://www.ict.buu.ac.th/
http://www.uniserv.buu.ac.th/
http://www.lib.buu.ac.th/
http://li.buu.ac.th/
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กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ 
คณะโลจิสติกส์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
คณะอญัมณี 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ส านกัพฒันานวตักรรม 
 

http://geo.buu.ac.th/
http://log.buu.ac.th/
http://www.informatics.buu.ac.th/
http://www.sci.buu.ac.th/
http://www.eng.buu.ac.th/index.php?ln=th&menu=1&id=news
http://marine.chanthaburi.buu.ac.th/
http://gems.chanthaburi.buu.ac.th/
http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/
http://www.bims.buu.ac.th/
http://www.innopolis.buu.ac.th/


5 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 
คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภเูบศร 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะเภสชัศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์ 

http://thaimed.buu.ac.th/
http://nurse.buu.ac.th/
http://med.buu.ac.th/
http://pharm.buu.ac.th/
http://css.buu.ac.th/
http://www.ph.buu.ac.th/
http://alliedhs.buu.ac.th/
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ดูแลด้านการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย “เรื่อง  กฎ ระเบียบ เกณฑ์ และ 

ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย” 

• ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   
 - อบรมเชิงปฏิบัติการการท าบันทึกข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
 - การจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย นักวิจัยในส่วนงานโดยใช้ระบบ IT 
• ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   

 - สรุป มอบประกาศนียบัตร 

• ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - อบรมเชิงบรรยาย เกี่ยวกับระบบการท างานของงานส่งเสริมการวิจัย 
 - ชี้แจงทุนวิจัยประเภทต่างๆ ขั้นตอนการด าเนินงานทุนประเภทต่างๆ  
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ประเดน็ปัญหา 
๑.  ทนุอดุหนนุการวิจยั 
 ๑.๑  ขัน้ตอนกระบวนการ การขอรับทนุอดุหนนุ ประเภทตา่งๆ 
 ๑.๒  วิธีการโครงการวิจยัเร่ืองใดเป็นทนุประเภทใด 
 ๑.๓  แบบฟอร์มการขอทนุ 
 ๑.๔  ระยะเวลาของการด าเนินงานของทนุอดุหนนุการวิจยัประเภทตา่ง ๆ 
 ๑.๕  กรณีผู้ มีความรู้ความสามารถได้ทนุวิจยั หน่วยงานจะมีกระบวนการ 
       ติดตามอย่างไร 
 ๑.๖  บคุลกรสายสนบัสนนุสามารถขอรับทนุอดุหนนุการวิจยัได้หรือไม 
 ๑.๗  การประสานการขอรับทนุอดุหนนุการวิจยั การติดตอ่สื่อสาร 
            ระหวา่งวิทยาเขต 
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ประเดน็ปัญหา 
๒. จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
 ๒.๑  ขัน้ตอนกระบวนการ การขอรับการพิจารณาจริยธรรม 
         การวิจยัในมนษุย์ 
 ๒.๒  ใครบ้างที่จะต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 
             ในมนษุย์ 
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ประเดน็ปัญหา 
๓. การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนนุการวิจยั 
 ๓.๑  การท าบนัทกึข้อความเพ่ือขอเบิกเงินทนุอดุหนนุการวิจยั 
        ตามประเภทแหลง่ทนุ 
 ๓.๒  การปฏิบตัิส าหรับผู้ละทิง้งานวิจยังบประมาณเงินรายได้ 
            สว่นงานจะขอคืนเงินพร้อมดอกเบีย้ 
๓.๓  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินทนุวิจยัของแตล่ะประเภท 
๓.๔  การเตรียมเอกสารส าหรับ สตง. กรณีสุม่ตรวจงบประมาณ 
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ประเดน็ปัญหา 
๔.  ระบบสารสนเทศการวิจยั 
๔.๑  การกรอกข้อมลูในระบบ e-research  ระบบต้นทนุ 
๔.๒  เวบ็ไซด์งานวิจยัของมหาวิทยาลยั ยงัไม่ถ้วน เช่น ฐานข้อมลูงานวิจยัส าหรับ 
       ผลงานตีพิมพ์ 
๔.๓  การคีย์ข้อมลูในระบบบริหารงานวิจยัแห่งชาติ NRMS 
๔.๔  ระบบการติดตามนกัวิจยั การแจ้งเตือนนกัวิจยัและเจ้าหน้าท่ี เช่น การสง่รายงาน 
       ความก้าวหน้า  การปิดทนุ  การตีพิมพ์ 
๔.๕  ระบบกลุม่นกัวิจยั  Facebook  กลุม่นกัวิจยัและเจ้าหน้าท่ี สง่เมลล์ การแจ้งข่าวและ 
       การรับรู้ข่าวสาร 
๔.๖  การขอข้อมลูสถิติตา่ง ๆ จากตามสว่นงานซ า้ซ้อน 
๔.๗  วิธีการค้นหาวารสาร และเกณฑ์การเลือกวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลูท่ีเป็นท่ียอมรับ 
 



ประเภทของเงินอุดหนุนการวิจยั 
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ที่มา: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการวิจยั พ.ศ. 2556 หน้า  2  
       ข้อ 6 เงินอุดหนุนการวิจัยมี 4 ประเภท ได้แก่ 

• เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรฐับาล (งบประมาณแผ่นดิน)  
วช.ปกติ  (กฤษณา)  +  อพ.สธ.  (สมเกียรติ)  + HERP  (สมเกียรติ) + สกอ.ฐานราก          
เชิงพาณิชย์  (รุ่งนภา) 

• เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา) 
(วิธีการให้ทุนวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)   (สมเกียรติ) 

• เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ส่วนงาน  (จนท.ส่งเสริมการวิจัยแต่ละส่วนงาน) 
(วิธีการให้ทุนวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของส่วนงาน) 

•  เงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  (รุ่งนภา) 

    (วิธีการให้ทุนวิจัยให้ด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันระหว่างมหาวิทยาลัย   
กับแหล่งทุน โดยค านึงถึงความคล่องตัวในการบริหารงานวิจัย วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และ
ความเสี่ยงทางการเงิน) 



กรกฎาคม – 15 ตุลาคม  จัดท าเอกสารขอทุนโครงการ ตามแบบโครงการวิจัย / แผนงานวิจัย 
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เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรฐับาล  
(งบประมาณแผ่นดิน)  วช.ปกติ + อพ.สธ. + HERP   



ขั้นตอนการขอทุน (วช.) + (อพ.สธ.) 
กรกฎาคม  –  ก าหนดจดัโครงการอบรมช้ีแจงการขอทุนอุดหนุน 
            การวจิยัประจ าปีงบประมาณ 
        –  ก าหนดส่งขอ้เสนอโครงการวจิยั  และ 
            เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณการวจิยั

          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวบ็ท่ีเก่ียวขอ้ง 

http://www.nrms.go.th/  หรือ http://research.buu.ac.th 
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http://www.nrms.go.th/  หรือ
http://www.nrms.go.th/  หรือ
http://www.nrms.go.th/  หรือ
http://research.buu.ac.th/


สิงหาคม – ส่งขอ้เสนอเสนอการวจิยั ผา่นส่วนงานเพ่ือเสนอ        
       ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิยั  

• กรณีขอ้เสนอการวจิยัท่ีมีการใชค้นใหป้ฏิบติัตาม  
“จริยธรรมการวจิยัในคน”  
• กรณีขอ้เสนอการวิจยัท่ีมีการใชส้ตัวท์ดลองใหป้ฏิบติัตาม  
“จริยธรรมการวจิยัในสตัวท์ดลอง” 
• กรณีขอ้เสนอการวจิยัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพ
ใหป้ฏิบติัตาม  “มาตรฐานความปลอดภยัทางชีวภาพ” 
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ขั้นตอนการขอทุน ขั้นตอนการขอทุน (วช.) + (อพ.สธ.) 



กนัยายน  -    นกัวจิยัจดัส่งเอกสารและขอ้เสนอโครงการวจิยั  ประกอบการเสนอ 
        ของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหง้านส่งเสริมการวจิยั 

       กองบริการการศึกษา  ภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙   
        จ  านวน  ๒  ชุด   ประกอบดว้ย 

  ๑.๑  ขอ้เสนอการวจิยั (Proposal of research)   หมายถึง  ขอ้เสนอแผนงานวจิยั 
          หรือชุดโครงการวจิยั (Proposal of research program)  หรือขอ้เสนอ

         โครงการวจิยั (Proposal of research project) ตามแบบฟอร์ม ๆ 
         โครงการวจิยั หรือ แผนงานวจิยั 

         ๑.๒  กรณีขอ้เสนอโครงการวจิยัต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐                 
       ใหมี้เอกสารรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัตามแบบ  ต-๑ช/ด 

              ๑.๓  เอกสารใบรับรองท่ีผา่นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 
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ขั้นตอนการขอทุน ขั้นตอนการขอทุน ขั้นตอนการขอทุน (วช.) + (อพ.สธ.) 



 ระบบบริหารงานวิจยัแห่งชาติ  (NRMS : National  Research  
Management System)  

  นกัวจิยับนัทึกขอ้เสนอโครงการวิจยัและตรวจสอบความถกูตอ้งของ 
 การบนัทึกขอ้เสนอโครงการวจิยัในระบบบริหารงานวจิยัแห่งชาติ โดย 
 หวัหนา้โครงการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  นกัวจิยัคียข์อ้มูลในระบบ  ตน้เดือนตุลาคม  

๒๕๕๙  ณ  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ส านกัคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยับูรพา  
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ขนัตอนการขอทุน ขั้นตอนการขอทุน (วช.) + (อพ.สธ.) 



• ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิจะแจ้งผลการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ ไปยงันกัวิจยั ผา่นระบบ NRMS ในเดือนมีนาคม 
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ขั้นตอนการขอทุน 
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ขั้นตอนการขอทุน (HERP) 
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ล าดับ
ที่ 

กจิกรรม ช่วงเวลา 

1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ  กนัยายน – ตลุาคม 

2. พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคณุวฒิุ ตลุาคม  

3. 
  

ประกาศรายช่ือผู้ ได้รับจดัสรรทนุวิจยัผ่าน  
งานสง่เสริมการวิจยั กองบริการการศกึษา 

พฤศจิกายน 

4.  น าโครงการการเข้าระบบ NRMS พฤศจิกายน 



ขั้นตอนการขอทุน (สกอ.ฐานราก) 
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• เป็นโครงการวิจยัท่ีด าเนินการจากประเดน็ความตอ้งการของชุมชน 

 ในกลุ่มสถาบนัสมาชิกเครือข่ายการวิจยัภาคตะวนัออก (เครือข่าย C) 
• ยืน่ข้อเสนอภายในเดือนธันวาคม  

• ประกาศผลเดือนมกราคม  



• โครงการและพฒันาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

• วตัถปุระสงค์ ด าเนินการวิจยัพฒันาให้เกิดนวตักรรม เทคโนโลยี 
สร้างสรรค์สิง่ประดิษฐ์กบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ 

• ภาครัฐ สนบัสนนุไมเ่กิน ร้อยละ70 

• ภาคเอกชน สนบัสนนุไมเ่กินร้อยละ 30  

• ประกาศยื่นขอทุนภายเดอืนมกราคม   

• ประกาศผลเดอืนกุมภาพันธ์ 
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ขั้นตอนการขอทุน (สกอ. เชิงพาณิชย)์ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการระบบบริหารงานวจิัยแห่งชาติ NRMS 



โครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนจากรัฐบาล (วช.) 
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ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

2555 97 48,033,300 

2556 130 54,919,700 

2557 151 78,800,000 

2558 166 113,821,700 

2559* 171 104,316,213 

 * หมายเหต ุ   งบประมาณเงินอดุหนนุการวิจยั   
 - โครงการวิจยัผ่านความเห็นชอบจาก วช.   จ านวน   122,942,900  บาท 

  -  จดัสรรงบประมาณให้นกัวิจยัท่ีได้รับการสนบัสนนุ   จ านวน   104,316,213  บาท 
          -  งบประมาณเงินอดุหนนุการวิจยัคงเหลอื  จ านวน     18,626,687  บาท 



24 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

2555 7 4,461,000 

2556 11 4,473,700 

2557 13 10,795,900 

2558 14 12,166,000 

2559* 14 8,501,000 

*หมายเหตุ  เงินอุดหนุนโครงการวิจยัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   
                  - โครงการวิจยัผา่นความเห็นชอบจาก อพ.สธ.                จ านวน   15,572,900   บาท 
                  -  จดัสรรงบประมาณใหน้กัวิจยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุน    จ  านวน      8,501,000  บาท 
                  -  งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจยัคงเหลือ                    จ านวน      7,071,900  บาท 
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โครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมโครงการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) 

ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

2555 18 6,200,000 

2556 6 1,760,000 

2557 15 4,200,000 

2558 20 5,200,000 

2559 13 3,760,000 



รวมสามแหล่งทุนหลัก + ทุนภายนอก 
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ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

2555 492 248,489,223 

2556 280 375,992,603 

2557 336 441,469,428 

2558 259 237,937,802 

2559* 210 140,735,613 

หมายเหตุ      งปม. 2555 – 2558  น าขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปีมหาวทิยาลยับูรพา 
         * งปม. 2559 น าขอ้มูลมาจากระบบ e-research@buu.ac.th 

           

mailto:e-research@buu.ac.th
mailto:e-research@buu.ac.th
mailto:e-research@buu.ac.th
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ประชุมชีแ้จงนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
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มุ่งมัน่ จริงใจ มอือาชีพ 

http://research.buu.ac.th 


