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เอกสารแนบทาย ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับท่ี             /2560) 

เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ประเภททุนสนับสนุน 

ตามขอ 7  
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ/เงื่อนไข 

1.  ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ 

วิชาการ 

  

1)  คุณสมบัติผูมีสิทธ์ิขอรับทุน เปนบุคลากรสายผูสอน  หรือบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2)  ประเภททุนและจํานวนเงิน 2.1) สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรคณะ เปนเงินไมเกิน 100,000 บาท/โครงการ 

2.2) ทุนสนับสนุนสําหรับกลุมวิจัยเฉพาะทาง เปนเงินไมเกิน 300,000 บาท/โครงการ 

2.3) ทุนสนับสนุนสําหรับการดําเนินการเพ่ือจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง เปนเงินไมเกิน 30,000 บาท/โครงการ 

2.4) สนับสนุนการบริการวิชาการสําหรับบุคลากรคณะ เปนเงินไมเกิน 35,000 บาท/โครงการ 

3)  หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน 3.1) ผูขอรับทุนจะสมัครขอรับทุนในคราวเดียวกันไดไมเกินประเภทละ 1 โครงการ 

3.2) โครงการวิจัยทุกโครงการตองผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกแลวแตกรณเีพ่ือ 

พิจารณา ท้ังน้ี การไดมาซึ่งรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการวิจัย

และบริการวิชาการประจําคณะ โดยมีคาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอก ดังน้ี  

3.2.1) พิจารณาขอเสนอโครงการ                   จํานวน 1,000 บาท/โครงการ 

3.2.2) พิจารณารายงานความกาวหนาการวิจัย    จํานวน 1,000 บาท/โครงการ 

3.2.3) พิจารณารายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ     จํานวน 2,000 บาท/โครงการ 

3.3)   ผูขอรับทุนตองไมไดรับทุนจากแหลงทุนอ่ืนในงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการเรื่องเดียวกัน 

ยกเวนกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินสมทบจากแหลงทุนภายนอก (Matching Fund) 

3.4) กรณกีารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตองมีเง่ือนไขดังน้ี 

(1) ตองเปนงานวิจัยท่ีมีประเด็นวิจัยซึ่งตอบสนองตามกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ

ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ หรือเปนงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  หรือเปนงานวิจัยของ

นักวิจัยหนาใหมท่ีดําเนินการโดยคณะ  
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ประเภททุนสนับสนุน 

ตามขอ 7  
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ/เงื่อนไข 

(2) บุคลากรคณะท่ีคางสงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ตั้งแต 2 ปข้ึนไป ไมมีสิทธ์ิสมัครขอรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยตามประกาศฉบับน้ี จนกวาจะสงผลงานวิจัยท่ีคางสงน้ันแลว 

(3) หากเปนงานวิจัยซึ่งดําเนินการรวมกับบุคคลภายนอก บุคลากรคณะตองมีสวนรวมในงานวิจัยน้ัน

ไมนอยกวารอยละ 80 ของงาน 

(4) หัวขอ/เคาโครงการวิจัยไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว 

(5) กรณีเปนโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินสมทบจากแหลงทุนภายนอก (Matching Fund) การพิจารณา

ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

3.5) กรณกีารขอรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ ตองเปนงานบริการวิชาการแกสังคม หรืองานบริการ

วิชาการเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งดําเนินการในนามคณะโดยบุคลากรคณะ  
 

4)  กําหนดการยื่นขอรับทุนและพิจารณา

คัดเลือกทุน 

 

รายการ ระยะเวลา 

ยื่นขอรับทุน ภายในสัปดาหท่ี 1 ของทุกเดือน 

พิจารณาคัดเลือกทุน ภายในสัปดาหท่ี 3 ของทุกเดือน 
 

5)  เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน 5.1)  แบบเสนอโครงการวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร (แบบ สถ.กวบ. 001) สําหรับการเสนอขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัย 

5.2)  แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร (แบบ สถ.กวบ. 002)  สําหรับการเสนอ

ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 

6)  เง่ือนไขสําหรับผูไดรับทุน 6.1)  ผูรับทุนตองยินยอมใหคณะกรรมการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ และรายงานการปฏิบัติงาน

และการใชจายเงินทุน ภายในเวลาท่ีกําหนดตามสัญญา และเมื่อดําเนินการวิจัยหรือการบริการวิชาการ

เสร็จสมบูรณตามโครงการแลว จะตองนําสงเอกสารดังตอไปน้ี 

      6.1.1 กรณีเปนโครงการวิจัย  เอกสารประกอบดวย 

(1) รายงานสรุปการใชจายเงิน  จํานวน 2 ชุด 

(2) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ซึ่งเปนเอกสารสิ่งพิมพ จํานวน 3 ชุด และเปนสิ่งพิมพ

อิเล็กทรอนิกส (Compact Disc) จํานวน 1 ชุด 
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ประเภททุนสนับสนุน 

ตามขอ 7  
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ/เงื่อนไข 

(3) บทความวิจัย (Manuscript) เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ท่ีไดรับการตอบรับให

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ 

(Peer Review) หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีไดรับการตอบรับใหตีพิมพในสิ่งตีพิมพ

ในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งเปนเอกสารสิ่งพิมพ หรือสิ่งพิมพ

อิเล็กทรอนิกส (Compact Disc) ท่ีมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานกอน

ตีพิมพ (Peer Review) จํานวน 1 ชุด และในการตีพิมพเผยแพร ผูรับทุนตองลงขอความ

แสดงกิตติกรรมประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีใหทุน

สนับสนุนการวิจัยน้ี  โดยบทความตองผานการพิจารณาการตีพิมพในระดับ TCI ฐานท่ี 2 

ข้ึนไป 

6.1.2 กรณีเปนโครงการบริการวิชาการเอกสารประกอบดวย 

(1) รายงานสรุปการใชจายเงิน  จํานวน 2 ชุด 

(2) รายงานสรุปผลโครงการและผลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ จํานวน 2 ชุด 

 7)  การจายทุนสนับสนุน ใหจายทุนสนับสนุนแกผูรับทุน  ดังน้ี 

 7.1)  ทุนสนับสนุนการวิจัยแบงจายเปน 3 งวด ดังน้ี 
 

งวดท่ี วงเงินท่ีจาย    รายละเอียด 

1 รอยละ 40 เมื่อขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบและลงนาม 

ในสัญญารับทุน 

2 รอยละ 30 ผานการรายงานความกาวหนา โดยตองมีการดําเนินการใน

ระดับการทบทวนวรรณกรรม เก็บขอมูล หรือ ผลการศึกษา

การวิจัยบางสวน ตอผูทรงคุณวุฒิ/กรรมการ  

3 รอยละ 30 เมื่อสงผลงานท่ีเสร็จสิ้นสมบูรณตามโครงการแลวโดยผานความ

เห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ/กรรมการ และบทความตองผานการ

พิจารณาการตีพิมพในระดับ TCI ฐานท่ี 2 ข้ึนไป 
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ประเภททุนสนับสนุน 

ตามขอ 7  
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ/เงื่อนไข 

  
 

7.2)  ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ  ใหจายงวดเดียว เมื่อสงผลงานท่ีเสร็จสิ้นสมบูรณตามโครงการแลว 
 

8)  การเบิกจายเงิน 8.1)  ใหผูรับทุนสงเอกสารการขออนุมัติเบิกจายเงินตอประธานคณะกรรมการพรอมแนบหลักฐาน 

ประกอบดวย 

(1)   สําเนาสัญญารับทุนและแบบเสนอโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  

  (2)   ใบสําคัญรับเงิน  

(3)   สําเนาบัตรประจําตัว  

        (4)   หลักฐานการสงผลงานตามขอ 7.1)  หรือ ขอ 7.2) 

8.2)  ใหคณะกรรมการเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณารายงานผลงานฉบับสมบูรณ กอนเสนอขออนุมัติ

เบิกจายเงินตอคณบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย 

          เพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ 

          นานาชาติ 

1)  คุณสมบัติผูมีสิทธ์ิขอรับทุน 1.1)   เปนบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1.2)  เปนผูเขียนบทความช่ือแรก (First Author) หรือผูเขียนท่ีติดตอกับวารสาร (Corresponding Author) 

หรือผูเขียนท่ีเปนผูเขียนบทความช่ือแรกซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักของนักศึกษาในสังกัดคณะ 

2)  การสนับสนุนและจํานวนเงิน สนับสนุนเพ่ือเปนคาตอบแทนแกผูเช่ียวชาญทางภาษาในการแปลบทความ หนากระดาษละ 500 บาท  

แตไมเกินวงเงิน 4,000 บาทตอบทความ โดยนับตามหนาของวารสารเฉพาะหนาท่ีเปนภาษาตางประเทศ  

เศษท่ีเกินครึ่งหนาใหนับเปนหน่ึงหนา ท้ังน้ีไมรวมหนาแรก หนาท่ีเปนภาพประกอบ และหนาเอกสารอางอิง 

3)  หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน 3.1)  เปนบทความท่ีระบุช่ือผูเขียนและหนวยงานท่ีสังกัด เปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

       มหาวิทยาลัยขอนแกน และระบุในกิตติกรรมประกาศ 

3.3) เปนบทความท่ีจะตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล ISI (Institute of Scientific  

Information) หรือ JCR (Journal Citation Reports) หรือ Scopus หรืออยูในฐานขอมูลท่ีสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับรอง หรืออยูในฐานขอมูลท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรบั 

3.3) บทความท่ีขอรับการสนับสนุน ใหเสนอขอไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน และสามารถขอรับรางวัลเพ่ิมเติมจาก 

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดอีกแมวาจะขอรับรางวัลจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว 
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 4)  กําหนดการยื่นขอรับทุน และ 

     เอกสารประกอบการขอรับทุน 

4.1) ยื่นขอรับทุนสนับสนุนไดตลอดท้ังป โดยผานการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ

วิชาการประจําทุกเดือน 

4.2) ใหยื่นคํารองตอประธานคณะกรรมการ โดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด พรอมแนบหลักฐาน ประกอบดวย 

(1) สําเนาหลักฐานการติดตอกับวารสารเพ่ือนําสงบทความตนฉบับเพ่ือตีพิมพในวารสารระดบันานาชาต ิ

(2) สําเนาบทความตนฉบับ (Manuscript) 

(3) ใบสําคัญรับเงินจากผูเช่ียวชาญทางภาษา พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) 

3.    ทุนสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป

เสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา              

วิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ 

       ท้ังในและตางประเทศ 

1)  คุณสมบัติผูมีสิทธ์ิขอรับทุน 1.1)  เปนบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

1.2) ไมอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หรือลาศึกษาตอ หรือลาฝกอบรม 

1.3) ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด ในการเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือระดับชาติ และนําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral Presentation) 

1.4) เปนผูเขียนบทความช่ือแรก (First Author)   

1.5) ตองยื่นขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนลําดับแรก โดยตองมีหลักฐานการเสนอขอรับทุน

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือจากแหลงทุนอ่ืน ๆ แตไดรับการสนับสนุนไมเต็มจํานวน หรือ 

ไมไดรับการสนับสนุน  

2)  การสนับสนุนและจํานวนเงิน 2.1)  สนับสนุนเปนคาตั๋วเครื่องบินหรือคาพาหนะไป-กลับ ช้ันประหยัดจากจังหวัดขอนแกนถึงเมืองซึ่งเปนสถานท่ี

จัดประชุมสัมมนา คาท่ีพัก และคาลงทะเบียนเขารวมประชุมสัมมนา ตามอัตราท่ีจายจริงและตามระเบียบ

ราชการ ภายในวงเงิน ดังน้ี 

(1) เขตพ้ืนท่ีแถบลุมนํ้าโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต วงเงินไมเกิน 25,000 บาท 

(2) เขตพ้ืนท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง 

เอเชียใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และใกลเคียง  วงเงินไมเกิน 40,000 บาท 
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หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข 

 

 

(3) เขตพ้ืนท่ีประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และแอฟริกา   

วงเงินไมเกิน 60,000 บาท 

2.2)  กรณีบุคลากรคณะหลายคนเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาเดียวกัน คณะกรรมการอาจใชดุลย

พินิจในการสนับสนุนทุนตามหลักเกณฑขอ 2.1) หรือตามท่ีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ    

2.3)   กรณีผูขอรับทุนไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือแหลงทุนอ่ืนดวย ใหสนับสนุนทุนตาม

ประกาศน้ี สมทบไมเกินครึ่งหน่ึงของวงเงินตามขอ 2.1) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกนหรือแหลงทุนอ่ืนแลว ตองไมเกินคาใชจายตามจายจริงและตามระเบียบราชการ 

3)  หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน 3.1)  บทความตองไดรับการตีพิมพในเอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings)  โดยระบุช่ือผูเขียนและ

หนวยงานท่ีสังกัด เปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.2)  ตองดําเนินการยื่นขอรับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการเขารวมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

นานาชาติในตางประเทศจากมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือจากแหลงทุนอ่ืนกอน เวนแตกรณีซึ่ง

คณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลอันควรพิจารณา 

3.3)  ใหขอรับการสนับสนุนไดไมเกิน 1 ครั้ง ตอปงบประมาณ 

3.4)  ผูไมเคยไดรับทุนสนับสนุนประเภทน้ี หรือเคยไดรับทุนสนับสนุนประเภทน้ี ในวงเงินจํานวนไมมาก ใหมีสิทธ์ิ

ไดรับการพิจารณากอนเปนลําดับแรก 

3.5)  กรณีการเสนอขอรับทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดและมีขอควรพิจารณา ใหประธานคณะกรรมการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เปนผูวินิจฉัยช้ีขาดและใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

4)   กําหนดการยื่นขอรับทุน และ

เอกสารประกอบการขอรับทุน 

4.1) ยื่นขอรับทุนสนับสนุนไดตลอดท้ังป โดยผานการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ

วิชาการประจําทุกเดือน 

4.2) ใหยื่นคํารองตอประธานคณะกรรมการตามแบบ สถ. กวบ. 003 โดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด พรอมแนบ

หลักฐาน ประกอบดวย 

(1) บทความฉบับสมบูรณท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมสัมนาวิชาการ 
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  (2) สําเนาการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ 

(3) หนังสือตอบรับจากคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 

(4) หลักฐานการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 

(5) ประมาณการคาใชจายในการเดินทาง 

(6) หลักฐานการใหทุนหรือออกคาใชจายใหเปนบางสวน (กรณีไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

หรือแหลงทุนอ่ืน) 

5)  เง่ือนไขสําหรับผูไดรับทุน 5.1)  ผูรับทุนตองสงรายงานสรุปการไปเสนอผลงาน จํานวน 1 ชุด ตอคณะกรรมการภายใน 30 วัน นับตั้งแตวัน

สิ้นสุดของการไปเสนอผลงาน 

5.2)  กรณีผูรับทุนตองการสละสิทธ์ิ หรือไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑในประกาศน้ีได ใหแจงการสละสิทธ์ิตอ

คณะกรรมการ เปนลายลักษณอักษร   

5.3)  หากตรวจพบวาผูรับทุนรายใด ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือแหลงทุนอ่ืน แตไมแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหคณะกรรมการทราบ  ใหงดหรือเรียกคืนเงินสนับสนุนท้ังหมดท่ีไดรับจากกองทุนตาม

ประกาศน้ี 

6)  การเบิกจายเงิน ใหผูรับทุนสงเอกสารการขออนุมัติเบิกจายเงินตอประธานคณะกรรมการพรอมแนบหลักฐานรายงานสรุปการไป

เสนอผลงาน ตามขอ 5.1) 

4. รางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

 

1)  คุณสมบัติผูมีสิทธ์ิขอรับรางวัล 1.1)   เปนบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1.2) เปนผูเขียนหรือรวมเขียนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือเอกสารการประชุมวิชาการ 

2)  ประเภทรางวัลและจํานวนเงิน 2.1)  บทความท่ีไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI  (Institute of 

Scientific Information) หรือ Scopus และมีปจจัยกระทบ (Impact Factor)  

       บทความละ 30,000 บาท 

2.2)  บทความท่ีไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus  

       แตไมมีปจจัยกระทบ บทความละ 15,000 บาท 
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  2.3)  บทความท่ีไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอมูลวารสารท่ี สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับรอง บทความละ 10,000 บาท 

2.4)  บทความท่ีไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ท่ีไมอยูในเกณฑ ขอ 2.1), 2.2) และ 2.3)บทความ

ละ 7,500 บาท 

2.5)  บทความท่ีไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับชาติ ท่ีมีการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิประจํา

วารสาร (Peer Review) และอยูในฐานขอมูลท่ี สกว. หรือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

รับรอง  บทความละ 5,000 บาท 

2.6)  บทความท่ีไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับชาติ ท่ีมีการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิประจํา

วารสาร และมีปจจัยกระทบ บทความละ 4,000 บาท 

2.7)  บทความท่ีไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับสถาบัน ซึ่งไมมีปจจัยกระทบ แตอยูในฐานขอมูลของ 

       ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai –Journal Citation Index Center) (TCI)  

       บทความละ 2,500 บาท 

2.8)  บทความท่ีไดรับการตีพิมพแลวในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International  

       Conference) บทความละ 4,000 บาท   

2.9)  บทความท่ีไดรับการตีพิมพแลวในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  (National Conference)  

       บทความละ 2,000 บาท  

2.10)  กรณีผูขอรับรางวัลเปนผูเขียนช่ือแรก (First Author) หรือเปนผูเขียนท่ีติดตอกับวารสาร 

         (Corresponding Author)  เงินรางวัลท่ีไดรับจะไดรับเต็มจํานวน 

2.11)  กรณีผูขอรับรางวัลไมไดเปนผูเขียนช่ือแรก  เงินรางวัลท่ีไดรับจะลดลงตามสัดสวนของจํานวนผูเขียน 

         บทความ 
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  2.12)   กรณีบทความอยูในเกณฑท่ีสามารถยื่นขอรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแกนได ใหผูขอรับรางวัลยื่น

ขอรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแกนกอน  หากจํานวนเงินรางวัลท่ีไดรับจาก 

          มหาวิทยาลัยขอนแกนนอยกวาจํานวนเงินรางวัลตามประกาศน้ี  ใหไดรับเงินรางวัลตามประกาศน้ีสมทบ

เพ่ิมในสวนท่ีเหลือใหไดเต็มจํานวนวงเงินตามประกาศน้ี 

3) หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัล 3.1)     เปนบทความท่ีเขียนจากงานวิจัยหรือนวัตกรรม  โดยไมนับรวมบทความท่ีเปนขอกําหนดของการทํา

วิทยานิพนธ  หรือเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธของผูขอรับรางวัล หรือนักศึกษาท่ีอยูภายใตการให

คําปรึกษาของอาจารย 

3.2)  เปนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับตางๆ ตามขอ 2 

3.3)  เปนบทความใหมท่ีไมเคยตีพิมพมากอน 

3.4)  เปนบทความท่ีตองระบุช่ือผูเขียนและหนวยงานท่ีสังกัด เปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.5)  เปนบทความท่ีลงตีพิมพมาแลวไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันท่ีลงตีพิมพของบทความน้ัน จนถึงวันท่ียื่นขอรับเงิน

รางวัล 

3.6)  บทความท่ีขอรับรางวัล ใหขอรับรางวัลไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน 

4)  กําหนดการยื่นขอรับรางวัล และ 

เอกสารประกอบการขอรับรางวัล 

4.1) ยื่นขอรับรางวัลไดตลอดท้ังป โดยผานการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

ประจําทุกเดือน 

4.2) ใหยื่นคํารองตอประธานคณะกรรมการ ตามแบบ สถ. กวบ. 004 โดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด พรอม

แนบหลักฐานประกอบดวย 

(1) สําเนาบทความท่ีไดรับการตีพิมพลงในวารสารแลว 

(2) หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนาปก หนาสารบัญของวารสารท่ีปรากฏช่ือบทความของผูขอรับ

รางวัล จํานวน 1 ชุด พรอมสําเนาบทความในรูปของ PDF File หรือ Word File 
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4.3) กรณีมีจํานวนผูเขียนบทความท่ีเปนบุคลากรสังกัดคณะมากกวา 1 คน และไมไดเปนผูเขียนช่ือแรก ให

ผูเขียนท่ีมีช่ือลําดับตนท่ีสุดเปนผูขอรับรางวัล 

4.4) กรณผีูขอรับรางวัลเปนผูเขียนท่ีติดตอกับวารสาร และไมไดเปนผูเขียนช่ือแรก ตองยื่นเอกสารท่ี

เก่ียวของ เชน หลักฐานการติดตอระหวางผูเขียนกับวารสาร 

5. ทุนสนับสนุนสําหรับกลุมวิจัยเฉพาะทาง 

ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1)  คุณสมบัติผูมีสิทธ์ิขอรับทุน 1.1) เปนหัวหนากลุมวิจัยเฉพาะทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

2)  การสนับสนุนและจํานวนเงิน สนับสนุนเพ่ือเปนคาดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง อาทิ การจัด

ประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุมวิจัยเฉพาะทาง  การเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง  ๆเพ่ือนําไปสูการจัดทําขอเสนอโครงการของกลุมวิจัยเฉพาะทาง 

จํานวนไมเกินวงเงิน 30,000 บาท/โครงการ 

3)  หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน 

 

 

3.1) เปนกลุมวิจัยเฉพาะทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและ

บริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

3.2) หัวหนากลุมวิจัยเฉพาะทางจัดทําขอเสนอโครงการ  แผนการดําเนินงาน พรอมท้ังรายละเอียดคาใชจาย

เสนอตอคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพิจารณา 

4)  การเบิกจาย 

 

 

4.1) ใหผูรับทุนสงเอกสารการขออนุมัติเบิกจายเงินตอประธานคณะกรรมการพรอมแนบหลักฐานรายงานสรุป

การดําเนินงาน 

 
4.2) เบิกจายตามระเบียบราชการท่ีเก่ียวของแตไมเกินวงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน 
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6. ทุนสนับสนุนสําหรับการดําเนินการ 

   เพ่ือจัดต้ังกลุมวิจัยเฉพาะทาง 

   ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร    

   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

1)  คุณสมบัติผูมีสิทธ์ิขอรับทุน 
1.1 ) เปนบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1.2) เปนหัวหนากลุมวิจัยเฉพาะทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

      วิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร   

1.3) มีประสบการณดานการวิจัยอยางตอเน่ือง และจะตองไมอยูในระหวางลาศึกษาตอ และไมเคยถูกยกเลิก

ทุนวิจัยใด ๆ จากกองทุนภายใน 2 ปท่ีผานมา 

 
2)  การสนับสนุนและจํานวนเงิน สนับสนุนเพ่ือเปนคาดําเนินการสําหรับกลุมวิจัยเฉพาะทาง จํานวนไมเกินวงเงิน 300,000 บาท/โครงการ ท้ังน้ี 

จํานวนกลุมวิจัยท่ีจะไดรับการสนับสนุนข้ึนอยูกับวงเงินของกองทุนท่ีรับจัดสรรในปงบประมาณน้ัน ๆ  

 
3)  หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน 3.1)  มีขอเสนอโครงการวิจัยเฉพาะทางตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุมวิจัย 

       มหาวิทยาลัยขอนแกน และ/หรือ ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการเห็นชอบ 

 

 3.2 ) รายละเอียดของกลุมวิจัยใหม  

       3.2.1) ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 2 ป 

       3.2.2)  มีเปาหมายสงเสริมการผลิตบัณฑิตในะดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ 

                ปริญญาเอกทําวิทยานิพนธในหัวขอท่ีเก่ียวของกับขอเสนอโครงการ 

       3.2.3)  ไมมีคาตอบแทนใหแกผูวิจัย แตสามารถใหคาตอบแทนแกผูชวยวิจัยได 

       3.2.4)  สมาชิกกลุมวิจัย สามารถเปนสมาชิกกลุมวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนไดเพียง 1 กลุม 

                เทาน้ัน 
 

 

 

 



12 
 

ประเภททุนสนับสนุน 

ตามขอ 7 
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ / เง่ือนไข 

 

 

       3.2.5)  มีกําหนดสงผลงานตีพิมพ ดังน้ี 

                3.2.5.1)  บทความท่ีเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับ 

                            นานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI  (Institute of Scientific Information) หรือ  

                            Scopus และมีปจจัยกระทบ (Impact Factor)  จํานวน 1 บทความ หรือ หนังสือ 

                            วิชาการ/ตํารา จํานวน 1 รายการ ท่ีผานกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงตั้งโดยกรรมการ 

                            วิจัยหรือ 

                3.2.5.2)  บทความท่ีเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน 

                            วารสารวิชาการท่ีมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ (Peer  

                            Review) และอยูในระดับ TCI  จํานวน 3 บทความ หรือ  

                3.2.5.3) ผลงานสรางสรรคท่ีมีการจดลิขสิทธ์ิจํานวน 10 รายการ หรือ อนุสิทธิบัตรจํานวน 2  

                           รายการ หรือ สิทธิบัตร จํานวน 2 รายการ 

                3.2.5.4)  ช่ือผูเขียนบทความตองเปนผูเขียนช่ือแรก (First Author) หรือเปนผูรับผิดชอบ       

                            บทความ (Corresponding Author)ในกรณีท่ีเปนผลงานสรางสรรคตามขอ 3.2.5.3 ผู 

                             ยื่นขอตองเปนช่ือแรก 

                3.2.5.5)  ตองระบุในกิตติกรรมประกาศวาไดรับการสนับสนุนจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

                            มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

                3.2.5.6)  ผลงานจะตองไมเคยถูกนับหรือนําไปนับเปนผลงานของทุนท่ีไดรับจากแหลงอ่ืน และ 

                           จะตองมีช่ือผูเขียนท่ีเปนสมาชิกในกลุมวิจัย อยางนอย 2 คน 

4)   กําหนดการยื่นขอรับทุน  เอกสาร 

     ประกอบการขอรับทุน และหลักการ 

     จัดสรรทุนสนับสนุน 

4.1)   ยื่นขอรับทุนสนับสนุนไดตลอดท้ังป โดยผานการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ

วิชาการประจําทุกเดือน 
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4.2)  ใหยื่นคํารองตอประธานคณะกรรมการตามแบบ สถ. กวบ. 005 โดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด 

4.3)  หากเคยไดรับการสนับสนุนทุนน้ีมาแลวจะตองสงผลงานกลุมวิจัยเดิมใหแลวเสร็จกอนยื่นการสนับสนุน   

 ครั้งตอไป 

4.4) หากกลุมวิจัยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนอยางตอเน่ือง งบประมาณสวนท่ีเหลือสามารถนําไปรวมกับ

งบประมาณในปถัดไปได และตองเก็บหลักฐานทางการเงินไวตรวจสอบอยางนอย 10 ป 

5) การเบิกจาย 
5.1)  ทุนสนับสนุนกลุมวิจัยแบงจายเปน 3 งวด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

งวดท่ี วงเงินท่ีจาย    รายละเอียด 

1 รอยละ 50 เมื่อขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบและลงนาม 

ในสัญญารับทุน 

2 รอยละ 25 เมื่อสงผลงานของกลุมวิจัย ตามขอ 3.2.5  

3 รอยละ 25 เมื่อสงผลงานครบถวน 
 

6) การขอขยายระยะเวลาสิ้นสุด 

    การดําเนินงานกลุมวิจัย 

การขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงานกลุมวิจัยในกรณีท่ีจําเปน  ใหหัวหนากลุมวิจัยขออนุมัติประธาน

คณะกรรมการเพ่ือขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงานกลุมวิจัยออกไปไดไมเกิน 1 ป 

7) การขอยกเลิกกลุมวิจัย 

 

 

 

7.1) กลุมวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนแสดงความประสงคขอยกเลิกทุน โดยมีเหตุผลอันสมควร ท้ังน้ี ใหข้ึนอยูกับ 

      ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

7.2) การเปลี่ยนแปลงหัวหนากลุมวิจัย หรือ มีการดําเนินงานวิจัยท่ีแตกตางไปจากแผนงานวิจัยท่ีเสนอไว โดย 

      ไมแจงใหคณะกรรมการทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง หรือการดําเนินการ 

      ดังกลาว 
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7.3) ในกรณีท่ีกลุมวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา คณะกรรมการมีสิทธ์ิยกเลิกการ 

      ใหทุน โดยแจงกลุมวิจัยท่ีไดรับทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน 

7.4) กลุมวิจัยท่ีไดรับอนุมัติใหยกเลิกกลุมวิจัยจะตองสงเงินคืนตามสัดสวนของผลงานท่ีเกิดข้ึนใหแกกองทุน  

     ภายใน 30 วัน หลังจากท่ีไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการ  
 


