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เอกสารแนบทาย ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่
/2560)
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประเภททุนสนับสนุน
ตามขอ 7
1. ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการ

หลักเกณฑ
1) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
2) ประเภททุนและจํานวนเงิน

3) หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน

แนวปฏิบัต/ิ เงื่อนไข
เปนบุคลากรสายผูสอน หรือบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
2.1) สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรคณะ เปนเงินไมเกิน 100,000 บาท/โครงการ
2.2) ทุนสนับสนุนสําหรับกลุมวิจัยเฉพาะทาง เปนเงินไมเกิน 300,000 บาท/โครงการ
2.3) ทุนสนับสนุนสําหรับการดําเนินการเพื่อจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง เปนเงินไมเกิน 30,000 บาท/โครงการ
2.4) สนับสนุนการบริการวิชาการสําหรับบุคลากรคณะ เปนเงินไมเกิน 35,000 บาท/โครงการ
3.1) ผูขอรับทุนจะสมัครขอรับทุนในคราวเดียวกันไดไมเกินประเภทละ 1 โครงการ
3.2) โครงการวิจัยทุกโครงการตองผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒภิ ายในหรือภายนอกแลวแตกรณีเพื่อ
พิจารณา ทั้งนี้ การไดมาซึ่งรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะ โดยมีคาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้
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) ผูขอรับทุนตองไมไดรับทุนจากแหลงทุนอื่นในงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการเรื่องเดียวกัน
ยกเวนกรณีที่เปนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินสมทบจากแหลงทุนภายนอก (Matching Fund)
3.4) กรณีการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตองมีเงื่อนไขดังนี้
(1) ตองเปนงานวิจัยที่มีประเด็นวิจัยซึ่งตอบสนองตามกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ หรือเปนงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม หรือเปนงานวิจัยของ
นักวิจัยหนาใหมที่ดําเนินการโดยคณะ
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แนวปฏิบัต/ิ เงื่อนไข
(2) บุคลากรคณะที่คางสงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ตั้งแต 2 ปขึ้นไป ไมมีสิทธิ์สมัครขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยตามประกาศฉบับนี้ จนกวาจะสงผลงานวิจัยที่คางสงนั้นแลว
(3) หากเปนงานวิจัยซึ่งดําเนินการรวมกับบุคคลภายนอก บุคลากรคณะตองมีสวนรวมในงานวิจัยนั้น
ไมนอยกวารอยละ 80 ของงาน
(4) หัวขอ/เคาโครงการวิจัยไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว
(5) กรณีเปนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินสมทบจากแหลงทุนภายนอก (Matching Fund) การพิจารณา
ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
3.5) กรณีการขอรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ ตองเปนงานบริการวิชาการแกสังคม หรืองานบริการ
วิชาการเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งดําเนินการในนามคณะโดยบุคลากรคณะ

4) กําหนดการยื่นขอรับทุนและพิจารณา
คัดเลือกทุน
5) เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

6) เงื่อนไขสําหรับผูไดรับทุน

รายการ
ยื่นขอรับทุน
พิจารณาคัดเลือกทุน

ระยะเวลา
ภายในสัปดาหที่ 1 ของทุกเดือน
ภายในสัปดาหที่ 3 ของทุกเดือน

5.1) แบบเสนอโครงการวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร (แบบ สถ.กวบ. 001) สําหรับการเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
5.2) แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร (แบบ สถ.กวบ. 002) สําหรับการเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
6.1) ผูรับทุนตองยินยอมใหคณะกรรมการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ และรายงานการปฏิบัติงาน
และการใชจายเงินทุน ภายในเวลาที่กําหนดตามสัญญา และเมื่อดําเนินการวิจัยหรือการบริการวิชาการ
เสร็จสมบูรณตามโครงการแลว จะตองนําสงเอกสารดังตอไปนี้
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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7) การจายทุนสนับสนุน

แนวปฏิบัต/ิ เงื่อนไข
(3) บทความวิจัย (Manuscript) เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่ไดรับการตอบรับให
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ
(Peer Review) หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรับการตอบรับใหตีพิมพในสิ่งตีพิมพ
ในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งเปนเอกสารสิ่งพิมพ หรือสิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกส (Compact Disc) ที่มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานกอน
ตีพิมพ (Peer Review) จํานวน 1 ชุด และในการตีพิมพเผยแพร ผูรับทุนตองลงขอความ
แสดงกิตติกรรมประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหทุน
สนับสนุนการวิจัยนี้ โดยบทความตองผานการพิจารณาการตีพิมพในระดับ TCI ฐานที่ 2
ขึ้นไป
6.1.2 กรณีเปนโครงการบริการวิชาการเอกสารประกอบดวย
(1) รายงานสรุปการใชจายเงิน จํานวน 2 ชุด
(2) รายงานสรุปผลโครงการและผลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ จํานวน 2 ชุด
ใหจายทุนสนับสนุนแกผูรับทุน ดังนี้
7.1) ทุนสนับสนุนการวิจัยแบงจายเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่
1

วงเงินที่จาย
รอยละ 40

2

รอยละ 30

3

รอยละ 30

รายละเอียด
เมื่อขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบและลงนาม
ในสัญญารับทุน
ผานการรายงานความกาวหนา โดยตองมีการดําเนินการใน
ระดับการทบทวนวรรณกรรม เก็บขอมูล หรือ ผลการศึกษา
การวิจัยบางสวน ตอผูทรงคุณวุฒ/ิ กรรมการ
เมื่อสงผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณตามโครงการแลวโดยผานความ
เห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ/กรรมการ และบทความตองผานการ
พิจารณาการตีพิมพในระดับ TCI ฐานที่ 2 ขึ้นไป
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แนวปฏิบัต/ิ เงื่อนไข
7.2) ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ ใหจายงวดเดียว เมื่อสงผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณตามโครงการแลว

8) การเบิกจายเงิน

2. ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย 1) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
เพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติ
2) การสนับสนุนและจํานวนเงิน

3) หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน

8.1) ใหผูรับทุนสงเอกสารการขออนุมัติเบิกจายเงินตอประธานคณะกรรมการพรอมแนบหลักฐาน
ประกอบดวย
(1) สําเนาสัญญารับทุนและแบบเสนอโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว
(2) ใบสําคัญรับเงิน
(3) สําเนาบัตรประจําตัว
(4) หลักฐานการสงผลงานตามขอ 7.1) หรือ ขอ 7.2)
8.2) ใหคณะกรรมการเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารายงานผลงานฉบับสมบูรณ กอนเสนอขออนุมัติ
เบิกจายเงินตอคณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
1.1) เปนบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
1.2) เปนผูเขียนบทความชื่อแรก (First Author) หรือผูเขียนที่ติดตอกับวารสาร (Corresponding Author)
หรือผูเขียนที่เปนผูเขียนบทความชื่อแรกซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาในสังกัดคณะ
สนับสนุนเพื่อเปนคาตอบแทนแกผูเชี่ยวชาญทางภาษาในการแปลบทความ หนากระดาษละ 500 บาท
แตไมเกินวงเงิน 4,000 บาทตอบทความ โดยนับตามหนาของวารสารเฉพาะหนาที่เปนภาษาตางประเทศ
เศษที่เกินครึ่งหนาใหนับเปนหนึ่งหนา ทั้งนี้ไมรวมหนาแรก หนาที่เปนภาพประกอบ และหนาเอกสารอางอิง
3.1) เปนบทความที่ระบุชื่อผูเขียนและหนวยงานที่สังกัด เปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และระบุในกิตติกรรมประกาศ
3.3) เปนบทความที่จะตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI (Institute of Scientific
Information) หรือ JCR (Journal Citation Reports) หรือ Scopus หรืออยูในฐานขอมูลที่สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับรอง หรืออยูในฐานขอมูลที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ
3.3) บทความที่ขอรับการสนับสนุน ใหเสนอขอไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น และสามารถขอรับรางวัลเพิ่มเติมจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดอีกแมวาจะขอรับรางวัลจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว
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4) กําหนดการยื่นขอรับทุน และ
เอกสารประกอบการขอรับทุน

3. ทุนสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป 1) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
ทั้งในและตางประเทศ

2) การสนับสนุนและจํานวนเงิน

แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
4.1) ยื่นขอรับทุนสนับสนุนไดตลอดทั้งป โดยผานการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการประจําทุกเดือน
4.2) ใหยื่นคํารองตอประธานคณะกรรมการ โดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด พรอมแนบหลักฐาน ประกอบดวย
(1) สําเนาหลักฐานการติดตอกับวารสารเพื่อนําสงบทความตนฉบับเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
(2) สําเนาบทความตนฉบับ (Manuscript)
(3) ใบสําคัญรับเงินจากผูเชี่ยวชาญทางภาษา พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport)
1.1) เปนบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
1.2) ไมอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือลาศึกษาตอ หรือลาฝกอบรม
1.3) ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด ในการเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือระดับชาติ และนําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral Presentation)
1.4) เปนผูเขียนบทความชื่อแรก (First Author)
1.5) ตองยื่นขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนลําดับแรก โดยตองมีหลักฐานการเสนอขอรับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือจากแหลงทุนอื่น ๆ แตไดรับการสนับสนุนไมเต็มจํานวน หรือ
ไมไดรับการสนับสนุน
2.1) สนับสนุนเปนคาตั๋วเครื่องบินหรือคาพาหนะไป-กลับ ชั้นประหยัดจากจังหวัดขอนแกนถึงเมืองซึ่งเปนสถานที่
จัดประชุมสัมมนา คาที่พัก และคาลงทะเบียนเขารวมประชุมสัมมนา ตามอัตราที่จายจริงและตามระเบียบ
ราชการ ภายในวงเงิน ดังนี้
(1) เขตพื้นที่แถบลุมน้ําโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต วงเงินไมเกิน 25,000 บาท
(2) เขตพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง
เอเชียใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และใกลเคียง วงเงินไมเกิน 40,000 บาท
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3) หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน

4) กําหนดการยื่นขอรับทุน และ
เอกสารประกอบการขอรับทุน

แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
(3) เขตพื้นที่ประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และแอฟริกา
วงเงินไมเกิน 60,000 บาท
2.2) กรณีบุคลากรคณะหลายคนเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาเดียวกัน คณะกรรมการอาจใชดุลย
พินิจในการสนับสนุนทุนตามหลักเกณฑขอ 2.1) หรือตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
2.3) กรณีผูขอรับทุนไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือแหลงทุนอื่นดวย ใหสนับสนุนทุนตาม
ประกาศนี้ สมทบไมเกินครึ่งหนึ่งของวงเงินตามขอ 2.1) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนหรือแหลงทุนอื่นแลว ตองไมเกินคาใชจายตามจายจริงและตามระเบียบราชการ
3.1) บทความตองไดรับการตีพิมพในเอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) โดยระบุชื่อผูเขียนและ
หนวยงานที่สังกัด เปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.2) ตองดําเนินการยื่นขอรับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการเขารวมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในตางประเทศจากมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือจากแหลงทุนอื่นกอน เวนแตกรณีซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลอันควรพิจารณา
3.3) ใหขอรับการสนับสนุนไดไมเกิน 1 ครั้ง ตอปงบประมาณ
3.4) ผูไมเคยไดรับทุนสนับสนุนประเภทนี้ หรือเคยไดรับทุนสนับสนุนประเภทนี้ ในวงเงินจํานวนไมมาก ใหมีสิทธิ์
ไดรับการพิจารณากอนเปนลําดับแรก
3.5) กรณีการเสนอขอรับทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดและมีขอควรพิจารณา ใหประธานคณะกรรมการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สิ้นสุด
4.1) ยื่นขอรับทุนสนับสนุนไดตลอดทั้งป โดยผานการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการประจําทุกเดือน
4.2) ใหยื่นคํารองตอประธานคณะกรรมการตามแบบ สถ. กวบ. 003 โดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด พรอมแนบ
หลักฐาน ประกอบดวย
(1) บทความฉบับสมบูรณที่จะนําเสนอตอที่ประชุมสัมนาวิชาการ
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แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

5) เงื่อนไขสําหรับผูไดรับทุน

6) การเบิกจายเงิน
4. รางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

1) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ขอรับรางวัล
2) ประเภทรางวัลและจํานวนเงิน

สําเนาการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ
หนังสือตอบรับจากคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
หลักฐานการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
ประมาณการคาใชจายในการเดินทาง
หลักฐานการใหทุนหรือออกคาใชจายใหเปนบางสวน (กรณีไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
หรือแหลงทุนอื่น)
5.1) ผูร ับทุนตองสงรายงานสรุปการไปเสนอผลงาน จํานวน 1 ชุด ตอคณะกรรมการภายใน 30 วัน นับตั้งแตวัน
สิ้นสุดของการไปเสนอผลงาน
5.2) กรณีผรู ับทุนตองการสละสิทธิ์ หรือไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑในประกาศนี้ได ใหแจงการสละสิทธิต์ อ
คณะกรรมการ เปนลายลักษณอักษร
5.3) หากตรวจพบวาผูรับทุนรายใด ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือแหลงทุนอื่น แตไมแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหคณะกรรมการทราบ ใหงดหรือเรียกคืนเงินสนับสนุนทั้งหมดที่ไดรับจากกองทุนตาม
ประกาศนี้
ใหผูรับทุนสงเอกสารการขออนุมัติเบิกจายเงินตอประธานคณะกรรมการพรอมแนบหลักฐานรายงานสรุปการไป
เสนอผลงาน ตามขอ 5.1)
1.1) เปนบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
1.2) เปนผูเขียนหรือรวมเขียนบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือเอกสารการประชุมวิชาการ
2.1) บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI (Institute of
Scientific Information) หรือ Scopus และมีปจจัยกระทบ (Impact Factor)
บทความละ 30,000 บาท
2.2) บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus
แตไมมีปจจัยกระทบ บทความละ 15,000 บาท
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แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
2.3) บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับรอง บทความละ 10,000 บาท
2.4) บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในเกณฑ ขอ 2.1), 2.2) และ 2.3)บทความ
ละ 7,500 บาท
2.5) บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับชาติ ที่มีการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิประจํา
วารสาร (Peer Review) และอยูในฐานขอมูลที่ สกว. หรือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับรอง บทความละ 5,000 บาท
2.6) บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับชาติ ที่มีการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิประจํา
วารสาร และมีปจจัยกระทบ บทความละ 4,000 บาท
2.7) บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับสถาบัน ซึ่งไมมีปจจัยกระทบ แตอยูในฐานขอมูลของ
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai –Journal Citation Index Center) (TCI)
บทความละ 2,500 บาท
2.8) บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International
Conference) บทความละ 4,000 บาท
2.9) บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
บทความละ 2,000 บาท
2.10) กรณีผูขอรับรางวัลเปนผูเขียนชื่อแรก (First Author) หรือเปนผูเขียนที่ติดตอกับวารสาร
(Corresponding Author) เงินรางวัลที่ไดรับจะไดรับเต็มจํานวน
2.11) กรณีผูขอรับรางวัลไมไดเปนผูเขียนชื่อแรก เงินรางวัลที่ไดรับจะลดลงตามสัดสวนของจํานวนผูเขียน
บทความ
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3) หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัล

4) กําหนดการยื่นขอรับรางวัล และ
เอกสารประกอบการขอรับรางวัล

แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
2.12) กรณีบทความอยูในเกณฑที่สามารถยื่นขอรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแกนได ใหผูขอรับรางวัลยื่น
ขอรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแกนกอน หากจํานวนเงินรางวัลที่ไดรับจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนนอยกวาจํานวนเงินรางวัลตามประกาศนี้ ใหไดรับเงินรางวัลตามประกาศนีส้ มทบ
เพิ่มในสวนที่เหลือใหไดเต็มจํานวนวงเงินตามประกาศนี้
3.1) เปนบทความที่เขียนจากงานวิจัยหรือนวัตกรรม โดยไมนับรวมบทความที่เปนขอกําหนดของการทํา
วิทยานิพนธ หรือเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธของผูขอรับรางวัล หรือนักศึกษาที่อยูภายใตการให
คําปรึกษาของอาจารย
3.2) เปนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับตางๆ ตามขอ 2
3.3) เปนบทความใหมที่ไมเคยตีพิมพมากอน
3.4) เปนบทความที่ตองระบุชื่อผูเขียนและหนวยงานที่สังกัด เปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.5) เปนบทความที่ลงตีพิมพมาแลวไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันที่ลงตีพิมพของบทความนั้น จนถึงวันที่ยื่นขอรับเงิน
รางวัล
3.6) บทความที่ขอรับรางวัล ใหขอรับรางวัลไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น
4.1) ยื่นขอรับรางวัลไดตลอดทั้งป โดยผานการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ประจําทุกเดือน
4.2) ใหยื่นคํารองตอประธานคณะกรรมการ ตามแบบ สถ. กวบ. 004 โดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด พรอม
แนบหลักฐานประกอบดวย
(1) สําเนาบทความที่ไดรับการตีพิมพลงในวารสารแลว
(2) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน หนาปก หนาสารบัญของวารสารที่ปรากฏชื่อบทความของผูขอรับ
รางวัล จํานวน 1 ชุด พรอมสําเนาบทความในรูปของ PDF File หรือ Word File
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5. ทุนสนับสนุนสําหรับกลุมวิจัยเฉพาะทาง 1) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2) การสนับสนุนและจํานวนเงิน

3) หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน

4) การเบิกจาย

แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
4.3) กรณีมีจํานวนผูเขียนบทความที่เปนบุคลากรสังกัดคณะมากกวา 1 คน และไมไดเปนผูเขียนชื่อแรก ให
ผูเขียนที่มีชื่อลําดับตนที่สุดเปนผูขอรับรางวัล
4.4) กรณีผูขอรับรางวัลเปนผูเขียนที่ติดตอกับวารสาร และไมไดเปนผูเขียนชื่อแรก ตองยื่นเอกสารที่
เกี่ยวของ เชน หลักฐานการติดตอระหวางผูเขียนกับวารสาร
1.1) เปนหัวหนากลุมวิจัยเฉพาะทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
สนับสนุนเพื่อเปนคาดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง อาทิ การจัด
ประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุมวิจัยเฉพาะทาง การเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
เพื่อใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆเพื่อนําไปสูการจัดทําขอเสนอโครงการของกลุมวิจัยเฉพาะทาง
จํานวนไมเกินวงเงิน 30,000 บาท/โครงการ
3.1) เปนกลุมวิจัยเฉพาะทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.2) หัวหนากลุมวิจัยเฉพาะทางจัดทําขอเสนอโครงการ แผนการดําเนินงาน พรอมทั้งรายละเอียดคาใชจาย
เสนอตอคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพิจารณา
4.1) ใหผูรับทุนสงเอกสารการขออนุมัติเบิกจายเงินตอประธานคณะกรรมการพรอมแนบหลักฐานรายงานสรุป
การดําเนินงาน
4.2) เบิกจายตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของแตไมเกินวงเงินที่ไดรับการสนับสนุน
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ตามขอ 7
6. ทุนสนับสนุนสําหรับการดําเนินการ
เพื่อจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง
ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

หลักเกณฑ
1) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ขอรับทุน

2) การสนับสนุนและจํานวนเงิน
3) หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน

แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
1.1 ) เปนบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
1.2) เปนหัวหนากลุมวิจัยเฉพาะทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
1.3) มีประสบการณดานการวิจัยอยางตอเนื่อง และจะตองไมอยูในระหวางลาศึกษาตอ และไมเคยถูกยกเลิก
ทุนวิจัยใด ๆ จากกองทุนภายใน 2 ปที่ผานมา
สนับสนุนเพื่อเปนคาดําเนินการสําหรับกลุมวิจัยเฉพาะทาง จํานวนไมเกินวงเงิน 300,000 บาท/โครงการ ทั้งนี้
จํานวนกลุมวิจัยที่จะไดรับการสนับสนุนขึ้นอยูกับวงเงินของกองทุนที่รับจัดสรรในปงบประมาณนั้น ๆ
3.1) มีขอเสนอโครงการวิจัยเฉพาะทางตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุมวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ/หรือ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการเห็นชอบ
3.2 ) รายละเอียดของกลุมวิจัยใหม
3.2.1) ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 2 ป
3.2.2) มีเปาหมายสงเสริมการผลิตบัณฑิตในะดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกทําวิทยานิพนธในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอเสนอโครงการ
3.2.3) ไมมีคาตอบแทนใหแกผูวิจัย แตสามารถใหคาตอบแทนแกผูชวยวิจัยได
3.2.4) สมาชิกกลุมวิจัย สามารถเปนสมาชิกกลุมวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนไดเพียง 1 กลุม
เทานั้น
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หลักเกณฑ

4) กําหนดการยื่นขอรับทุน เอกสาร
ประกอบการขอรับทุน และหลักการ
จัดสรรทุนสนับสนุน

แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
3.2.5) มีกําหนดสงผลงานตีพิมพ ดังนี้
3.2.5.1) บทความที่เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI (Institute of Scientific Information) หรือ
Scopus และมีปจจัยกระทบ (Impact Factor) จํานวน 1 บทความ หรือ หนังสือ
วิชาการ/ตํารา จํานวน 1 รายการ ที่ผานกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยกรรมการ
วิจัยหรือ
3.2.5.2) บทความที่เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ (Peer
Review) และอยูในระดับ TCI จํานวน 3 บทความ หรือ
3.2.5.3) ผลงานสรางสรรคที่มีการจดลิขสิทธิ์จํานวน 10 รายการ หรือ อนุสิทธิบัตรจํานวน 2
รายการ หรือ สิทธิบัตร จํานวน 2 รายการ
3.2.5.4) ชื่อผูเขียนบทความตองเปนผูเขียนชื่อแรก (First Author) หรือเปนผูรับผิดชอบ
บทความ (Corresponding Author)ในกรณีที่เปนผลงานสรางสรรคตามขอ 3.2.5.3 ผู
ยื่นขอตองเปนชื่อแรก
3.2.5.5) ตองระบุในกิตติกรรมประกาศวาไดรับการสนับสนุนจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย
3.2.5.6) ผลงานจะตองไมเคยถูกนับหรือนําไปนับเปนผลงานของทุนที่ไดรับจากแหลงอื่น และ
จะตองมีชื่อผูเขียนที่เปนสมาชิกในกลุมวิจัย อยางนอย 2 คน
4.1) ยื่นขอรับทุนสนับสนุนไดตลอดทั้งป โดยผานการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการประจําทุกเดือน
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หลักเกณฑ

5) การเบิกจาย

6) การขอขยายระยะเวลาสิ้นสุด
การดําเนินงานกลุมวิจัย
7) การขอยกเลิกกลุมวิจัย

แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
4.2) ใหยื่นคํารองตอประธานคณะกรรมการตามแบบ สถ. กวบ. 005 โดยผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด
4.3) หากเคยไดรับการสนับสนุนทุนนี้มาแลวจะตองสงผลงานกลุมวิจัยเดิมใหแลวเสร็จกอนยื่นการสนับสนุน
ครั้งตอไป
4.4) หากกลุมวิจัยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนอยางตอเนื่อง งบประมาณสวนที่เหลือสามารถนําไปรวมกับ
งบประมาณในปถัดไปได และตองเก็บหลักฐานทางการเงินไวตรวจสอบอยางนอย 10 ป
5.1) ทุนสนับสนุนกลุมวิจัยแบงจายเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่
1

วงเงินที่จาย
รอยละ 50

2
3

รอยละ 25
รอยละ 25

รายละเอียด
เมื่อขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบและลงนาม
ในสัญญารับทุน
เมื่อสงผลงานของกลุมวิจัย ตามขอ 3.2.5
เมื่อสงผลงานครบถวน

การขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงานกลุมวิจัยในกรณีที่จําเปน ใหหัวหนากลุมวิจัยขออนุมัติประธาน
คณะกรรมการเพื่อขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินงานกลุมวิจัยออกไปไดไมเกิน 1 ป
7.1) กลุมวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนแสดงความประสงคขอยกเลิกทุน โดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
7.2) การเปลี่ยนแปลงหัวหนากลุมวิจัย หรือ มีการดําเนินงานวิจัยที่แตกตางไปจากแผนงานวิจัยที่เสนอไว โดย
ไมแจงใหคณะกรรมการทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง หรือการดําเนินการ
ดังกลาว
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แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข
7.3) ในกรณีที่กลุมวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา คณะกรรมการมีสิทธิ์ยกเลิกการ
ใหทุน โดยแจงกลุมวิจัยที่ไดรับทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน
7.4) กลุมวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกกลุมวิจัยจะตองสงเงินคืนตามสัดสวนของผลงานที่เกิดขึ้นใหแกกองทุน
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการ

