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ค ำน ำ 

 งานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีภารกิจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลิตผลงานวิจัยออกเผยแพร่                        
สู่สังคม น าไปใช้ประโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม อีกท้ัง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยใช้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นฐาน เป็นการ
เตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถท างานวิจัยอิสระได้ในอนาคต เพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการ
สนับสนุนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ขึ้น 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุนเงินรางวัล
ผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ ได้น า
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในการด าเนินงานด้านการขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการ
สนับสนุนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล น าแนวคิด ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการจัดท า 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่จะศึกษา                     
เพ่ือบูรณาการความรู้ที่ได้รับการปฏิบัติงานจริงเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท า ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานด้านการขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานด้าน                 
การวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย                   
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้ท าการวิจัยและมีผลงานทางวิชาการมากขึ้น อันจะท าให้มีการพัฒนา
ในด้านคุณภาพบัณฑิต ความเป็นเลิศทางวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ และความเป็นสากล โดยมี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลิตผลงานวิจัยออก
เผยแพร่สู่สังคม น าไปใช้ประโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้ง
เป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม อีกทั้ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ                    
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยใช้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นฐาน เป็นการเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการท่ีสามารถท างานวิจัยอิสระได้ในอนาคต 

กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สนับสนุนการท างานวิจัย 
นวัตกรรม และบริการวิชาการ สมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก สนับสนุน
เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก สนับสนุนเพ่ือเป็นค่าตอบแทน   
ในการด าเนินงานวิจัย โดยผ่านบัณฑิตศึกษา สนับสนุนและ/หรือรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง                    
ได้อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ประหยัดเวลาและเกิดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

1.2   วัตถุประสงค ์

1)  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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1.3   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1)  ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2)  การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

การปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุน                    
เงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                             
ซึ่งประกอบด้วย 1. การขอรับทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 2. การขอรับ
ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 3. การขอรับทุนสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วม
การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 4. การขอรับสนับสนุน                   
เงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์ 5. การขอรับสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัย    
ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 6. การขอรับสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                   
ที่น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 7. การขอรับสนับสนุนเงินรางวัลสนับสนุนการจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท าเอกสารประกอบการยื่นขอรับ
ทุน/เงินรางวัล การตรวจสอบคุณสมบัติ การน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ การแจ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติ การเบิกจ่ายเงินตามค าอนุมัติ การเก็บข้อมูล คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นส าหรับใช้ในหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีแนวทางการปฏิบัติ งานใกล้ เคียงกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และท่านอื่นท่ีสนใจ ซึ่งสามารถน าไปใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

1.5   ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

 มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 คณะ หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองคณบดี หมายถึง รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลงานด้านวิจัยของคณะ 
 กองทุน หมายถึง กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะกรรมกำร หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 บุคลำกร  หมายถึ ง  ข้ าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างที่ สั งกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 แหล่งทุนภำยนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมจากภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 ทุน หมายถึง ทุนสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ               
ทั้งในและต่างประเทศ 
 บทควำม หมายถึง บทความที่เขียนจากงานวิจัยเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ                    
โดยไม่นับรวมบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ                         
ผู้ขอรับทุน 
 กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ หมายถึง การประชุมเพ่ือน าเสนอผลงาน ที่จัดโดยองค์การหรือ
สถาบันที่เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือในแวดวงวิชาการของสาขาเชี่ยวชาญของผู้ขอรับทุน ที่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมและเสนอผลงานจากหลายประเทศ 
 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
 อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่มี
เทคนิคไม่สูงมากนักตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงาน                         
ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าข้ึนตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายก าหนด (จากต าราและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น) 
 รัฐ หมายถึง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (กรณีประเทศไทย) หน่วยงานที่รัฐบาล
ของประเทศนั้น ๆ ได้มอบหมายให้ดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กรณีต่างประเทศ) 
 ผลงำนวิจัย หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่เป็นของบุคลากรคณะ ทั้งท่ีได้รับ
ทุนสนับสนุนหรือไม่ได้รับทุนสนับสนุน 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า ออกแบบ พัฒนา ทางด้านวิศวกรรม 
เทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
 หลักฐำนแสดงกำรใช้ประโยชน์  หมายถึง หนังสือรับรอง หนังสือขอบคุณ หรืออ่ืน ๆ                      
ที่ระบุชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ระยะเวลา และการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ กรณีน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเป็น 1 หลักฐาน ยกเว้นใน
กรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 ข้อเสนอโครงกำร หมายถึง ข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ หรือนวัตกรรม จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม จากภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 



 
  

บทที่ 2  

โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

เมื่อวันที่  22 มกราคม พ.ศ. 2505 คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี                   
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้จัดตั้ งสถาบันการศึกษาขั้นสูงด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น และให้ชื่อสถาบันแห่งนี้
ว่า “Khon Kaen Institute of Technology” ใช้อักษรย่อว่า “K.I.T.” ต่อมาเพ่ือให้สอดคล้องกับการ                   
ขอความช่วยเหลือเงินทุนพิเศษสหประชาชาติ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ จึงมอบให้สภาการศึกษาแห่งชาติ
เป็นเจ้าของโครงการและให้ชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ.  2506 Mr.D.J.Rohner จาก Swiss Federal Institute of Technology ผู้ แทนของ UNESCO          
ได้ส ารวจและเขียนรายงานถึงความจ าเป็นทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อมาในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2506 รัฐบาลแคนาดาได้ส่ง ศาสตราจารย์ 
R.M.Dillan จาก University of Western Ontario ร่ วมส ารวจ เ พ่ือจัดตั้ งคณะวิศวกร รมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507 เริ่มรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์รุ่นแรกจ านวน 58 คน โดย                 
ฝากเรียนกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) โดยมี 
ดร.วิทยา เพียรวิจิตร เป็นคณบดีคนแรก 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตั้งคณะกรรมการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีพจน์ สารสิน เป็นประธานกรรมการ ได้รับนักศึกษา รุ่นที่ 2 โดยจัดการสอนเอง                       
แต่อาศัยสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชื่อใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตามชื่อเมืองที่ตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

2.1   โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนี้ 

2.1.1 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.1  ผังโครงสร้างหน่วยงาน ระดับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.2  ผังโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ระดับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ฝ่ำยวิจัยและบัณฑิตศึกษำ 

งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

หน่วยส่งเสริมวิจัยและบริกำรวิชำกำร หน่วยปฏิบัติกำร หน่วยบัณฑิตศึกษำ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบัณฑิตศึกษำ 

หัวหน้ำงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

หัวหน้ำหน่วยส่งเสริมวิจัย           
และบริกำรวิชำกำร 

หัวหน้ำหน่วย
ปฏิบัติกำร 

หัวหน้ำหน่วย
บัณฑิตศึกษำ 



7 

 

2.1.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

* หมำยถึง ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งช ำนำญกำร 
 

 
 

 

รูปที่ 2.4  ผังโครงสร้างการปฏิบัติงาน ระดับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศำสตรำจำรย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธรำธิวัตร 
คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร. กำนดำ สำยแก้ว 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบัณฑิตศึกษำ 

นำงสำวสุกัญญำ วรรณสิทธิ์ * 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร 
หัวหน้ำงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

นำงสำวจตุพร พิทักษ์พลรัตน์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัตกิาร 

หัวหน้าหน่วยส่งเสรมิวิจัยและบรกิารวิชาการ 

นำงไพศรี วรรณแสงทอง 
นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพเิศษ 

หัวหน้าหน่วยปฏิบตัิการ 

นำงสำวพัชรำภรณ์ เสนำศูนย์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัตกิาร 

หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา 

- นายสุพนต์ สีหาราช  
   เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป ช านาญการ 
- นางสาวสุกฤตา มหาหิง  
   เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป ปฏิบัตกิาร 
- นางสาวนันทวรรณ ชาญวิชา   
   เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป ปฏิบัตกิาร 

- นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 1 ต าแหน่ง 
- นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ 2 ต าแหน่ง 
- นักวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการ 4 ต าแหนง่ 
- ครู ช านาญการ 1 ต าแหน่ง 
- ครู ปฏบิัติงการ 3 ต าแหน่ง 
- ช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช านาญงาน 3 ต าแหน่ง 
- นายช่างเทคนิค ช านาญงาน 1 ต าแหนง 
- นายช่างเทคนิค ปฏิบัติการ 1 ต าแหนง่ 
- ช่างเทคนิค ช านาญงาน 5 ต าแหน่ง 
- ช่างเทคนิค ปฏิบัติการ 4 ต าแหน่ง 
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ช านาญงานพิเศษ 2 ต าแหน่ง 
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ช านาญงาน 2 ต าแหน่ง 

- พนักงานผลิตทดลอง ช านาญงาน 2 ต าแหน่ง 
- พนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 ต าแหน่ง 
- พนกังานห้องปฏิบัติการ ช านาญงาน 1 ต าแหน่ง 

- พนักงานห้องปฏบิัติการ (ส3) 4 ต าแหน่ง 

- นางธรธัญญา ธารเลิศ  
   นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 
- นางสาวเสาวนา เสียงสนัน  
   นกัวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
- นางสาวณัฎฐา ศักดิ์ศิลาพร   
   นกัวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
- นางเสาวรภย์ เจริญกุล 
   เจา้หน้าที่บรหิารงานบุคคล ช านาญการ 
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2.1.4 ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 
 2.1.4.1  งำนคลังและพัสดุ ประกอบด้วย หน่วยกำรเงินและบัญชี หน่วยพัสดุ มีหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1)   บริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ  
 (2) การบริหารงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และงบประมาณ 
อ่ืน ๆ) 
 (3) การรายงานผลการตรวจสอบภาครัฐ การบริหารจัดการทรัพย์สินและ
รายได้ของคณะ รายงานการใช้จ่ายประจ าเดือน ประจ าปี   
 (4) คุมยอดเงิน โอนเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายเงินเดือน เงิน
ประกันสังคม เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินตกเบิก เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 (5) ท าบัญชี บันทึกบัญชี ตรวจสอบบัญชี รวบรวมข้อมูลรายรับ รายจ่าย เงิน
โอน ท างบกระทบยอดบัญชี เงินฝากธนาคาร ตรวจสอบข้อมูลการรับช าระเงิน 
 (6) บริหารจัดการสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาค้ าประกันและ
สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 (7) การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมา การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ 
การเบิกจ่ายวัสดุ โดยวิธีต่าง ๆ  
 (8) จัดท า รวบรวมและตรวจสอบการใช้และเบิกจ่ายเงิน และเอกสารด้าน
การเงินอ่ืน ๆ  
 (9) การรับบริจาคและบริจาคพัสดุ ครุภัณฑ์ การตัดโอนทรัพย์สินให้หน่วยงาน 
 (10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.1.4.2  งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร ประกอบด้วย หน่วยสำรบรรณ หน่วยกำร

เจ้ำหน้ำที่ หน่วยสื่อสำรองค์กร หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) บริหารจัดการด้านงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานสื่อสารองค์กร 
และงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-ส่งและติดตามหนังสือราชการ 
พัสดุภัณฑ์  
 (3) จัดท า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล เอกสารหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านสารบรรณ 
 (4) จัดท าหรือผลิตเอกสารประกอบการสอบ หนังสือ หรือต ารา   
 (5) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 
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 (6) ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารอัตราก าลัง ความก้าวหน้าของบุคลากร การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น การปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย การโอนย้าย  
 (7) ด าเนินการเกี่ยวกับเงินเดือน อัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการของ
บุคลากร 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านจรรยาบรรณ งานด้านวินัย การอุทธรณ์                      
ร้องทุกข์ ร้องเรียนของบุคลากร 
 (9) งานด้านทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูลและสารสนเทศของบุคลาการ   
 (10) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
 (11) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลิตข่าว อัพเดทข้อมูลข่าวสารบน
เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 (12) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือความ
ร่วมมือระหว่างคณะ ฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานนั้น ๆ   
 (13) บริหารจัดการเรื่องทุนการศึกษาของนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 
 (14) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายองค์ระหว่างประเทศ 
 (15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.1.4.3 งำนบริหำรโครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วย หน่วยซ่อมบ ำรุง หน่วยอำคำร

สถำนที่และยำนพำหนะ หน่วยภูมิทัศน์ ควำมปลอดภัยและจรำจร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) บริหารจัดการด้านระบบกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
 (2) บริหารงานจัดการ บ ารุง ดูแล รักษา ซ่อมแซมและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ไฟฟ้า ประปา ความสะอาด  
 (3) บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง การก ากับติดตาม ตรวจสอบโครงการ
ก่อสร้างภายในคณะ 
 (4) การซ่อมแซม บ ารุง รักษาระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ภายในห้องเรียน ห้องประชุม  ห้องสัมมนา ระบบโทรศัพท์ IP PHONE เสียงตามสาย  
 (5) การบริหารจัดการพ้ืนที่ การให้พ้ืนที่ การใช้พ้ืนที่ และการบริการพ้ืนที่                    
อ่ืน ๆ  
 (6) การบริหารจัด การซ่อมแซม บ ารุง รักษายานพาหนะ 
 (7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.1.4.4 งำนพัฒนำวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำ ประกอบด้วย หน่วยหลักสูตรและ

มำตรฐำนคุณภำพ หน่วยพัฒนำนักศึกษำ และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา งานรับรองผลการศึกษา การ
เทียบโอนรายวิชา งานตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษา การรับรองปริญญาเสนอสภาวิศวกร งานจัดตาราง
เรียน ตารางสอน (มข.30) ระดับปริญญาตรี 
 2) ด าเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมรายวิชา  
 3) งานพัฒนา และหรือ ปรับปรุงหลักสูตร ตรวจสอบการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 SAR)   
 4) งานประกวดโครงการนักศึกษา งานรายวิชาการฝึกงาน งานการจัดสอบ 
งานสหกิจ 
 5) เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนโครงการพิเศษ เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณสาขา
ขาดแคลน เบิกจ่าย ค่าตอบแทนของคณาจารย์  
 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.1.4.5 งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษำ หน่วย

ส่งเสริมวิจัยและบริกำรวิชำกำร หน่วยปฏิบัติกำร มีภำรกิจและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) การให้ทุนวิจัยและเงินรางวัลด้านการวิจัยประเภทต่าง ๆ ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ในกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทุนวิจัยสถาบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2) การขอรับทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ และการส่งเสริมและสนับสนุนผลงาน
ด้านการวิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  3) ประสานงานและด าเนินการจัดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสถานศึกษา 
  4) การเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจัย เงินสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ เงินใน
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ   
  5) ประสานงานและด าเนินการให้ผลงานวิจัย นวัตกรรมของคณาจารย์ได้ยื่นจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์) 
  6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินบทความ จัดท ารูปเล่มวารสาร รวบรวม
ข้อมูลส่ง TCI  
  7) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (SAR มคอ.7) และการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา 
  8) ตรวจหลักสูตรการศึกษาเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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  9) งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  10) จัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  11) ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  12) การบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการของห้องปฏิบัติการสาขาวิชา           
ต่าง ๆ  
  13) การช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ การควบคุม การทดสอบตัวอย่างในการ
บริการวิชาการ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ น้ ามันเชื้อเพลิง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชาต่าง ๆ  
  14) การบ ารุง ดูแล รักษา ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรของ
ห้องห้องปฏิบัติการ 
  15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 2.1.4.6 งำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย หน่วยแผน 

งบประมำณ และประกันคุณภำพ หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท านโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ แผนอัตราก าลัง แผนการบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนการ
รับนักศึกษา  และแผนอื่น ๆ ของคณะ 
 2) ด าเนินการวิจัย การวิ เคราะห์ สังเคราะห์  จัดท าข้อมูล สถิติ  และ
สารสนเทศในงานที่เก่ียวข้อง 
 3) จัดท าค าขอและงบประมาณการ งบประมาณเงินรายได้  สรุปรายงาน
ประจ าปีงบประมาณ 
 4) บันทึกรายการรายจ่ายงบประมาณในระบบ KKUFMIS (งบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้) 
 5) จัดท าและสรุปการ SWOT และรายงานประจ าปี  
 6) เปลี่ยนแปลงโอนย้ายรายการจ่ายงบประมาณในระบบ KKUFMIS 
 7) การตรวจประเมินคุณภาพภายในและการจัดท าคู่มือ ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 8) จัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดของ QS Word University Ranking และรายงาน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 9) จัดท าภาระงานขั้นต่ า และภาระงานต าแหน่งทางวิชาการของสายผู้สอน  
 10) วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ และพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ที่มีลักษณะทั่วไป 
หรือลักษณะเฉพาะ  
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 11) ติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย                 
ที่ติดตั้งตามหน่วยงานต่าง ๆ    
 12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 2.2.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานบริหารงานทั่วไป ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่                       
21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานบริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 (1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งาน
จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 (2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 
 (3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 (4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 
 (5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                      
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้ำนกำรบริกำร 
 (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
 3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
 
 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และระดับสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ระดับ 3 คือ 
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.2.2 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวสุกัญญา วรรณสิทธิ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
 ภาระงานหลัก 
  1)  การให้ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย และเงินรางวัลด้านการวิจัย
ประเภทต่าง ๆ ตามประกาศหลักเกณฑ์ในกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
  - ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 
  - ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
  - ทุนสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติทั้งใน
และต่างประเทศ 
  - เงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์ 
  - เงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 
  - เงินรางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้
สู่สังคม 
  - เงินรางวัลสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม 
 2) การขอรับทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ และการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานด้านการวิจัย                           
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
  - ทุนอุดหนุนทั่วไป (วช.) 
  - ทุนอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า – ยางนา) 
  - ทุนนักวิจัยใหม่ มข. 
  - ทุนแสงซินโครตรอน 
  - ทุนกาญจนาภิเษก (คปก.) 
  - การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  - ทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง
ศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ 
  - ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย 
 3) การรับทุนวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4) ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการไฟฟ้า               
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 
 5) จัดท ารายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ตามภารกิจด้านการวิจัย 
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 6) รวบรวมและรายงานข้อมูลตัวชี้วัดด้านการวิจัยของคณะฯ (ทุนวิจัยภายในและภายนอก 
ผลงานตีพิมพ์ จ านวนการ Citation ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์) 
 7) รายงานผลการปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี                      
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 8) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนวิจัยประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 9) บันทึกข้อมูลผลงานด้านการวิจัยและบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
 10) ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในภาระงานที่รับผิดชอบ 
 11) ร่างพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอก 
 12) ศึกษาและค้นหาข้อมูล หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ภาระงานรอง 
  1) ควบคุมการเบิกพัสดุภายในฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 2) ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือสรุป วิเคราะห์และจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3) ติดต่อประสานงาน ให้ค าแนะน าระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ หรือดูแลผู้มา
ติดต่อหน่วยงาน 
 4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอา งานการสนับสนุนทุน
วิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
 1. การขอรับทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก  
 2. การขอรับทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 3. การขอรับทุนสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 
 4. การขอรับสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์ 
 5. การขอรับสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
 6. การขอรับสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
 7. การขอรับสนับสนุนเงินรางวัลสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ 
และนวัตกรรม 
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1.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอรับทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภำพกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำเอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรประกอบกำรสมัครขอรับทุน : 
1. แบบฟอร์มขอรับทุน 
2. ข้อเสนอโครงการวิจยั 

คณะกรรมการบรหิารกองทุน
วิจัยฯ พิจารณาอนุมัติทุน 

เอกสำรประกอบกำรแจ้งผลอนมุติัทุน : 
1. บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา 
2. สัญญารับทุน จ านวน 3 ฉบับ 
3. ใบส าคัญรับเงิน เพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 1 

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย : 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. ส าเนาสญัญารับทุน จ านวน 1 ชุด 
4. ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

เร่ิมต้น 

ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน เสนอผ่านหัวหน้า
สาขาวิชาและส่งเอกสารไปท่ี งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบตัิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และสรุปเพื่อน าเสนอพจิารณาในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารกองทุนวิจัยฯ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผูไ้ด้รับทุน  
พร้อมส่งสญัญารับทุนและใบส าคญัรับเงินเพื่อเบิกจา่ย

เงินทุนงวดที่ 1 

ผู้รับทุนส่งสัญญารับทุนและใบส าคัญรับเงินที่ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว มาที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ 

เสนอสญัญารับทุนให้ผู้เกีย่วข้องลงนามให้ครบถ้วน 
แล้วด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุน งวดที่ 1 

จัดส่งคู่ฉบับสัญญารับทุนให้ผูร้ับทนุ 2 ฉบับ 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนแต่ละงวด  
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญารับทุน 

สิ้นสุด 

บันทึกในฐานข้อมูล 

ผ่าน 

แจ้งผลการพิจารณา
ไปยังผู้ขอรับทุน  

ไม่ผา่น 
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2.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอรับทุนสมทบโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

เอกสำรประกอบกำรสมัครขอรับทุน : 
1. แบบฟอร์มขอรับทุน 
2. ข้อเสนอโครงการวิจยั 

คณะกรรมการบรหิารกองทุน
วิจัยฯ พิจารณาอนุมัติทุน 

เอกสำรประกอบกำรแจ้งผลอนมุติัทุน : 
1. บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา 
2. สัญญารับทุน จ านวน 3 ฉบับ 
3. ใบส าคัญรับเงิน เพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 1 

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย : 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. ส าเนาสญัญารับทุน จ านวน 1 ชุด 
4. ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน เสนอผ่านหัวหน้า
สาขาวิชาและส่งเอกสารไปท่ี งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบตัิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และสรุปเพื่อน าเสนอพจิารณาในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารกองทุนวิจัยฯ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผูไ้ด้รับทุน  
พร้อมส่งสญัญารับทุนและใบส าคญัรับเงินเพื่อเบิกจา่ย

เงินทุนงวดที่ 1 

ผู้รับทุนส่งสัญญารับทุนและใบส าคัญรับเงินที่ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว มาที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ 

เสนอสญัญารับทุนให้ผู้เกีย่วข้องลงนามให้ครบถ้วน 
แล้วด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุน งวดที่ 1 

จัดส่งคู่ฉบับสัญญารับทุนให้ผูร้ับทนุ 2 ฉบับ 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนแต่ละงวด  
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญารับทุน 

สิ้นสุด 

บันทึกในฐานข้อมูล 

แจ้งผลการพิจารณา
ไปยังผู้ขอรับทุน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 
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3.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอรับทุนสนับสนุนเพื่อเข้ำร่วมกำรเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรประกอบกำรสมัครขอรับทุน : 
1. แบบฟอร์มขอรับทุน 
2. บทความฉบับสมบรูณ์  
3. หนังสือตอบรับให้น าเสนอผลงาน 
4. หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบรหิารกองทุน
วิจัยฯ พิจารณาอนุมัติทุน 

เอกสำรประกอบกำรแจ้งผลอนมุติัทุน : 
1. บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา 
2. แบบค าอนุมัติทุน 
3. ขั้นตอนการขอใช้และเบิกจ่ายเงินทุน 
4. แบบสรุปรายงานการเดินทาง 

เร่ิมต้น 

ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน เสนอผ่านหัวหน้า
สาขาวิชาและส่งเอกสารไปท่ี งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบตัิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และสรุปเพื่อน าเสนอพจิารณาในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารกองทุนวิจัยฯ 

แจง้ผลการพิจารณาไปยังผูไ้ด้รับทุน 

เสนอแบบค าอนุมตัิทุนให้ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรล์งนาม 

บันทึกในฐานข้อมูล 

สิ้นสุด 

ผู้รับทุนจัดส่งสรุปรายงานการเดินทางไปน าเสนอ
ผลงานวิจัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสดุการไป

เสนอผลงาน 

แจง้ผลการพิจารณา
ไปยังผู้ขอรับทุน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 
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4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอรับสนับสนุนเงินรำงวัลกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยตำมระบบควอร์ไทล์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอรับสนับสนุน : 
1. แบบฟอร์มขอรับสนับสนุน 
2. บทความฉบับสมบรูณ์  
3. หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบรหิารกองทุน
วิจัยฯ พิจารณาอนุมัตเิงินรางวัล 

เอกสำรประกอบกำรแจ้งผล : 
1. บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา 
2. ใบส าคัญรับเงิน 

เร่ิมต้น 

ผู้ขอรับสนับสนุนยื่นแบบฟอรม์พรอ้มหลักฐานประกอบ 

เสนอผ่านหัวหน้าสาขาวิชาและส่งเอกสารไปท่ี       
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบตัิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และสรุปเพื่อน าเสนอพจิารณาในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารกองทุนวิจัยฯ 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมตัิ  
หลังจากได้รับใบส าคัญรับเงินจากผู้ไดร้ับสนับสนุน 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผูไ้ด้รับสนับสนุน 
พร้อมส่งใบส าคญัรับเงินให้ลงนาม เพื่อใช้ประกอบ 

การเบิกจ่าย 

บันทึกในฐานข้อมูล 

สิ้นสุด 

กรณีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
และสามารถขอรับการสนับสนุนจาก มข. ได้ 

ให้จัดท าแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาส่งให้ผู้ขอรบัสนับสนุน
ลงนาม และท าหนังสือน าส่งไปยัง มข. ต่อไป 

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย : 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. ส าเนาหน้าแรกของบทความ 
4. ค าอนุมัติเงินรางวัลฯ 
5. ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

แจ้งผลการพิจารณา 
ไปยังผู้ขอรับสนับสนุน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 
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5.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอรับสนับสนุนเงินรำงวัลผลงำนวิจัยท่ีได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอรับสนับสนุน : 
1. แบบฟอร์มขอรับสนับสนุน 
2. ส าเนาใบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  
3. หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบรหิารกองทุน
วิจัยฯ พิจารณาอนุมัตเิงินรางวัล 

เอกสำรประกอบกำรแจ้งผล : 
1. บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา 
2. ใบส าคัญรับเงิน 

เร่ิมต้น 

ผู้ขอรับสนับสนุนยื่นแบบฟอรม์พรอ้มหลักฐานประกอบ 

เสนอผ่านหัวหน้าสาขาวิชาและส่งเอกสารไปท่ี       
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบตัิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และสรุปเพื่อน าเสนอพจิารณาในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารกองทุนวิจัยฯ 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมตัิ  
หลังจากได้รับใบส าคัญรับเงินจากผู้ไดร้ับสนับสนุน 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผูไ้ด้รับสนับสนุน 
พร้อมส่งใบส าคญัรับเงินให้ลงนาม เพื่อใช้ประกอบการ

เบิกจ่าย 

บันทึกในฐานข้อมูล 

สิ้นสุด 

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย : 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. ส าเนาใบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ ์
4. ค าอนุมัติเงินรางวัลฯ 
5. ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

แจ้งผลการพิจารณา        
ไปยังผู้ขอรับสนับสนุน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 
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6.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอรับสนับสนุนเงินรำงวัลผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

และกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอรับสนับสนุน : 
1. แบบฟอร์มขอรับสนับสนุน 
2. ส าเนาหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์/การ

เผยแพร่  
3. หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบรหิารกองทุน
วิจัยฯ พิจารณาอนุมัตเิงินรางวัล 

เอกสำรประกอบกำรแจ้งผล : 
1. บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา 
2. ใบส าคัญรับเงิน 

เร่ิมต้น 

ผู้ขอรับสนับสนุนยื่นแบบฟอรม์พรอ้มหลักฐานประกอบ 

เสนอผ่านหัวหน้าสาขาวิชาและส่งเอกสารไปท่ี       
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบตัิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และสรุปเพื่อน าเสนอพจิารณาในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารกองทุนวิจัยฯ 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมตัิ  
หลังจากได้รับใบส าคัญรับเงินจากผู้ไดร้ับสนับสนุน 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผูไ้ด้รับสนับสนุน 
พร้อมส่งใบส าคญัรับเงินให้ลงนาม เพื่อใช้ประกอบการ

เบิกจ่าย 

บันทึกในฐานข้อมูล 

สิ้นสุด 

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย : 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. ส าเนาหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์/การ

เผยแพร ่
4. ค าอนุมัติเงินรางวัลฯ 
5. ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

แจ้งผลการพิจารณา 
ไปยังผู้ขอรับสนับสนุน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 
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7.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอรับเงินรำงวัลสนับสนุนกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร 
และนวัตกรรม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอรับสนับสนุน : 
1. แบบฟอร์มขอรับสนับสนุน 
2. ข้อเสนอโครงการ 
3. ส าเนาหลักฐานการน าส่งข้อเสนอโครงการ 

ไปยังแหล่งทุน  
4. ส าเนาสัญญารับทุน (กรณีได้รับอนุมัติทุน

แล้ว) 

คณะกรรมการบรหิารกองทุน
วิจัยฯ พิจารณาอนุมัตเิงินรางวัล 

เอกสำรประกอบกำรแจ้งผล : 
1. บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา 
2. ใบส าคัญรับเงิน (ส าหรับเบิกเงนิงวดที่ 1) 

เร่ิมต้น 

ผู้ขอรับสนับสนุนยื่นแบบฟอรม์พรอ้มหลักฐานประกอบ 

เสนอผ่านหัวหน้าสาขาวิชาและส่งเอกสารไปท่ี       
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบตัิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และสรุปเพื่อน าเสนอพจิารณาในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารกองทุนวิจัยฯ 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1  
หลังจากได้รับใบส าคัญรับเงินจากผู้ไดร้ับสนับสนุน 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผูไ้ด้รับสนับสนุน 
พร้อมส่งใบส าคญัรับเงินให้ลงนาม เพื่อใช้ประกอบการ

เบิกจ่าย 

บันทึกในฐานข้อมูล 

สิ้นสุด 

เมื่อไดร้ับแจ้งจากผู้ได้รับสนับสนุนว่าข้อโครงการ
ดังกล่าวได้รับอนุมตัิทุนจากแหล่งทุนแล้ว ด าเนินการ

เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 

บันทึกในฐานข้อมูล 

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย : 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. ใบส าคัญรับเงิน งวดที่ 1 
3. ส าเนาหน้าแรกข้อเสนอโครงการ 
4. ส าเนาค าอนุมตัิเงินรางวัลฯ 
5. ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย : 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. ใบส าคัญรับเงิน งวดที่ 2 
3. ส าเนาหน้าแรกข้อเสนอโครงการ 
4. ค าอนุมัติเงินรางวัลฯ 
5. ส าเนาประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

แจ้งผลการพิจารณา 
ไปยังผู้ขอรับสนับสนุน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 



 
  

บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงำน 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กำรขอรับทุนวิจัย ทุนน ำเสนอผลงำน และกำรสนับสนุนเงินรำงวัล
ผลงำนด้ำนกำรวิจัย จำกเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  มีหลักเกณฑ์               
กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องดังนี้ 

3.1 หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

 3.1.1  หลักเกณฑ์กำรขอทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภำพกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำเอก 
 3.1.1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 

  คุณสมบัติของอาจารย์ 
  (1) เป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้และมีภาระ
งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                       
ที่ประกาศใช้ในปีปัจจุบัน 
  (2) อาจารย์ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาคนนั้น 
  (3) อาจารย์จะมีนักศึกษาที่รับทุนนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 คน จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนครั้งต่อไป 
  (4) อาจารย์ต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ                   
และสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล SCI ที่มี Impact Factor หรือฐานข้อมูล Scopus ที่มีค่า Snip                           
อย่างน้อย 1 เรื่อง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นผู้เขียนชื่อแรกหรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ 
(Corresponding Author) 
  คุณสมบัติของนักศึกษา 
  (1) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนอยู่แล้ว 
  (2) เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (3) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา 
  (4) เป็นผู้ไม่เคยได้รับโทษหรืออยู่ระหว่างพิจารณาให้รับโทษทางวินัยนักศึกษา
หรือโทษทางวิชาการ 

 3.1.1.2 ลักษณะของทุน 
  สนับสนุนทุนเป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน ที่เป็นนักศึกษา เป็น
เงิน 37,500 บาท ทุก 6 เดือน ภายในระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินไม่เกิน 225,000 บาท 
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 3.1.1.3 กำรขอรับสนับสนุนทุน 
  ให้ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนยื่นความจ านงต่อประธานคณะกรรมการตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่ตนสังกัด 

 3.1.1.4 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้ทุนเบื้องต้น 
  (1) อาจารย์ต้องเขียนโครงการวิจัยที่ชัดเจน ตามหลักการของการเขียนเค้า
โครงวิจัย และมีแผนการด าเนินการที่แน่นอน และแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของการที่จะต้องมีนักศึกษา
ไปท าวิจัยร่วมในโครงการ 
  (2) นักศึกษาที่ได้รับทุน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพสูง
และมีโอกาสที่จะท าวิจัย ให้เป็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานให้สามารถ
น าไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 3.1.1.5 เงื่อนไขกำรรับทุน 
  (1) นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องพยายามส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีกลไกในการติดตามการศึกษาของนักศึกษา 
  (2) นักศึกษาที่ ได้รับทุนต้องระบุชื่อทุน แหล่งทุน ปีที่ ได้รับทุน ไว้ ใน
กิตติกรรมประกาศในเล่มวิทยานิพนธ์ และผลงานอื่น เช่น บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงาน
การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
  (3) นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาภายใน 30 
วัน หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษานั้น ๆ โดยรายงานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  (4) ในการปิดโครงการ นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCI ที่มี Impact อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานนั้นต้องระบุ
ชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกของผลงาน 

 3.1.1.6 กำรเบิกจ่ำยทุน 
  (1) จ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 37,500 บาท หลังจากท าสัญญารับทุน
แล้ว 
  (2) จ่ายเงินงวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 37,500 บาท หลังจากท าสัญญารับทุน
แล้ว 6 เดือน 
  (3) จ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นจ านวนเงิน 37,500 บาท หลังจากท าสัญญารับทุน
แล้ว 12 เดือน และส่งรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ครั้งที่ 1 แล้ว 
  (4) จ่ายเงินงวดที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 37,500 บาท หลังจากท าสัญญารับทุน
แล้ว 18 เดือน 
  (5) จ่ายเงินงวดที่ 5 เป็นจ านวนเงิน 37,500 บาท หลังจากท าสัญญารับทุน
แล้ว 24 เดือน และส่งรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ครั้งที่ 2 แล้ว 
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  (6) จ่ายเงินงวดที่ 6 เป็นจ านวนเงิน 37,500 บาท หลังจากปิดโครงการและ/
หรือส่งผลงานตามข้อก าหนดครบถ้วนแล้ว 

 3.1.2  หลักเกณฑ์กำรขอทุนสมทบโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก 
 3.1.2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 

  (1) เป็นหัวหน้าโครงการและเป็นบุคลากรของคณะ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระหว่าง
การลาศึกษาต่อหรือลาเพิ่มพูนทางวิชาการ 
  (2) ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยขาด
เหตุผลอันสมควร 
  (3) ไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ผิดสัญญารับทุนจากโครงการอ่ืน ๆ กล่าวคือ การ
ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (4) ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย 
  (5) ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ที่มีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท 

 3.1.2.2 ลักษณะของทุน 
  สนับสนุนทุนสมทบการท าวิจัย ส าหรับผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน ที่เป็นนักศึกษา                         
ในวงเงินไม่เกิน 120,000 บาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย 

 3.1.2.3 กำรขอรับสนับสนุนทุน 
  ให้ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนยื่นความจ านงต่อประธานคณะกรรมการตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่ตนสังกัด 

 3.1.2.4 เงื่อนไขกำรให้กำรสนับสนุนทุน 
  (1) โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกจะต้องได้รับ
อนุมัติและจัดท าสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว และจะต้องมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วยในการด าเนินการวิจัยตลอดจน
เสร็จสิ้นโครงการ 
  (2) กรณีท่ีโครงการวิจัยเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/คณะให้พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัล จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในส่วนของ
แหล่งทุนภายนอก 
  (3) ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ และส่งผลงานตาม
ข้อก าหนดในสัญญาจากแหล่งทุนภายนอกครบถ้วน จึงจะสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนทุนนี้ใหม่ได้ 
  (4) ใช้บังคับส าหรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการ
วิจัย จากแหล่งทุนภายนอกที่ผ่านคณะ/มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้บังคับส าหรับ
โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก หรือทุนประเภทอ่ืนได้ 
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 3.1.2.5 กำรเบิกจ่ำยทุน 
  (1) จ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท หลังจากท าสัญญารับทุน
แล้ว 
  (2) จ่ายเงินงวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท หลังจากท าสัญญารับทุน
แล้ว 6 เดือน 
  (3) จ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท หลังจากท าสัญญารับทุน
แล้ว 12 เดือน 
  (4) จ่ายเงินงวดที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท หลังจากปิดโครงการและ/
หรือส่งผลงานตามข้อก าหนดในสัญญาจากแหล่งทุนภายนอกครบถ้วนแล้ว 

 3.1.3  หลักเกณฑ์กำรขอทุนสนับสนุนเพื่อเข้ำร่วมกำรเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 3.1.3.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 
  (1) เป็นบุคลากรของคณะ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือ             
ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ 
  (2) เป็นผู้เขียนบทความชื่อแรก (First author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ 
(Corresponding author) ที่มีหนังสือตอบรับและให้เป็นผู้น าเสนอบทความ โดยในบทความต้องระบุ
หน่วยงานที่สังกัดเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3.1.3.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้ทุน 
  (1) หากผู้ขอรับทุนมีสิทธิ์ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีงบประมาณ
นั้น ให้ยื่นขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนเท่านั้น 
  (2) ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้น าเสนอผลงานด้วยตัวเองและเป็นการน าเสนอ
แบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
  (3) ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับการสนับสนุนได้ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
  (4) ผู้ขอรับทุนจะต้องเคยมีผลงานที่ตี พิมพ์แล้ว โดยเป็นผู้ เขียนชื่อแรก                    
(First author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) ในวารสารระดับนานาชาติ                    
ที่ปรากฏและสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus ภายหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนครั้งล่าสุดในการไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ 
ผลงานนี้สามารถน ามาใช้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น และต้องไม่ใช่บทความที่เคยขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน 
  (5) กรณีผู้ขอรับทุนยื่นขอรับทุนจากกองทุนเป็นครั้งแรก จะต้องมีผลงานที่เป็น 
Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษที่ได้จัดส่งไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCI 
หรือ Scopus หรือเคยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารนานาชาติ ที่ปรากฏและสามารถสืบค้นได้
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ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus โดยผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นผู้ เขียนชื่อแรก (First author) หรือเป็น
ผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) และระบุหน่วยงานที่สังกัดเป็นคณะ ผลงานนี้สามารถ
น ามาใช้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น และต้องไม่ใช่บทความที่ขอรับการสนับสนุนในครั้งนี้ 
  (6) ผลงานที่ระบุในข้อ 4 และข้อ 5 จะต้องไม่ใช่ผลงานที่เคยได้รับทุนเพ่ือเข้า
ร่วมในการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (7) บทความที่จะยื่นขอรับการสนับสนุนไปเสนอผลงานสามารถน ามาขอรับได้
เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
  (8) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานเฉพาะรายการต่อไปนี้ 
   - ค่าตั๋วเครื่องบินและ/หรือค่าพาหนะไป-กลับ ชั้นประหยัด จากจังหวัด
ขอนแก่นถึงเมืองซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม 
   - ค่าที่พัก ตามอัตราที่จ่ายจริง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด) 
   - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย                  
ในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด) 
    ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายในข้อ (1) - (4) จะต้องไม่เกินวงเงินตามที่ระบุไว้                  
ในข้อ 9 
  9) ค่าใช้จ่ายต่อคนให้ได้รับการสนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
   - เขตพ้ืนที่ในแถบลุ่มน้ าโขง พ้ืนที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วงเงิน                
ไม่เกิน 40,000 บาท 
   - เขตพ้ืนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ไต้หวัน มองโกเลีย 
ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และพ้ืนที่ในแถบเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และใกล้เคียง วงเงิน                   
ไม่เกิน 50,000 บาท 
   - เขตพ้ืนที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ วงเงินไม่เกิน 55,000 
บาท 
   - เขตพ้ืนที่ประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
พ้ืนที่ในแถบทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา วงเงินไม่เกิน 65,000 บาท 

 3.1.3.3 กำรยื่นขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอรับทุน 
  1) ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนยื่นค าร้องตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด เสนอ
ขอต่อประธานคณะกรรมการโดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่ตนสังกัด โดยให้ยื่นก่อนก าหนดการเดินทางอย่าง
น้อย 1 เดือน 
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  2) บทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะน าเสนอในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 
  3) ผู้หนังสือตอบรับที่เป็นทางการจากหน่วยงานจัดการประชุม โดยระบุ                
ชื่อผู้ขอรับทุนเป็นผู้ไปน าเสนอบทความ 
  4) ส าเนาการลงทะเบียนที่เป็นชื่อของผู้ขอรับการสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ  
  5) หลักฐานการจัดประชุมทางวิชาการ (ก าหนดการ/รายละเอียดการประชุม) 

 3.1.3.4 เงื่อนไขส ำหรับผู้ได้รับทุน 
  (1) กรณีผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับเงินสนับสนุนต้องการสละสิทธิ์ หรือ                   
ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องคืนเงินทั้งหมด                   
ที่ได้รับการสนับสนุน 
  (2) ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานสรุปรายงานการเดินทางไปน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติให้คณะกรรมการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการไปเสนอผลงาน 

 3.1.4  หลักเกณฑ์กำรขอรับสนับสนุนเงินรำงวัลกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยตำมระบบ                   
ควอร์ไทล ์

 3.1.4.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 
  เป็นบุคลากรสังกัดคณะ และเป็นผู้เขียนหรือร่วมเขียนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเอกสารการประชุมวิชาการ 

 3.1.4.2 ลักษณะของบทควำมที่มีสิทธิ์ขอรับเงินรำงวัล 
  (1) เป็นบทความที่เขียนจากงานวิจัยหรือนวัตกรรม โดยไม่นับรวมบทความที่
เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรผู้ขอรับรางวัล 
  (2) เป็นบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับต่าง ๆ ตามข้อ 3.1.4.3 
  (3) เป็นบทความใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน 
  (4) เป็นบทความที่ ระบุชื่ อผู้ เ ขี ยนและหน่ วยงานที่ สั งกั ด เป็น  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (5) เป็นบทความที่ลงตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่บทความนั้น
ถูกเผยแพร่และ/หรือปรากฏและสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล 
  (6) เป็นบทความที่ ไม่ เคยได้รับเงินรางวัลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 3.1.4.3 เกณฑ์กำรให้เงินรำงวัล 
  (1) ส าหรับผู้เขียนบทความที่เป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding 
Author) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏและสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล SCI 
(Science Citation Index)  ไม่ เกิน  6 บทความนับตั้ งแต่บรรจุ เป็นข้ าราชการหรือพนักงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนับรวมบทความตามข้อก าหนดข้างต้นที่ยื่นมาในครั้งนี้ด้วย ให้จัดสรรเงินรางวัล
ตามระดับควอร์ไทล์ (Quartile) ดังนี้ 

ควอร์ไทล์ (Quartile) เงินรางวัล (บาท) 

1 80,000 
2 65,000 

3 50,000 
4 35,000 

  (2) ส าหรับผู้ เขียนบทความที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ                          
ที่ปรากฏและสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ (1) 
ให้จัดสรรเงินรางวัลตามระดับควอร์ไทล์ (Quartile) ดังนี้ 

ควอร์ไทล์ (Quartile) เงินรางวัล (บาท) 
1 45,000 

2 40000 

3 35,000 

4 30,000 

  (3) กรณีบทความตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่สามารถจัดอยู่ได้ในหลายสาขาวิชา 
(Category) และในแต่ละสาขาวิชา (Category) มีระดับควอไทล์ (Quartile) ที่แตกต่างกัน จะพิจารณาเงิน
รางวัลตามระดับควอร์ไทล์ (Quartile) ที่ดีที่สุด และให้สืบค้นระดับควอร์ไทล์จากฐานข้อมูล SCI (Science 
Citation Index) เท่านั้น 
  (4) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏและ
สามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus และมีค่า Snip ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอรับเงินรางวัลจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ บทความละ 3,000 บาท 
  (5) บทความที่เข้าเกณฑ์ตามข้อ (1) – (4) ที่เป็นผลงานตามข้อก าหนดจาก
โครงการวิ จัยที่ ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุน  ให้ ได้ รั บ เ งินรางวัลการตี พิม พ์ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (6) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสาร Engineering and Applied 
Science Research (EASR) บทความละ 5,000 บาท ไม่นับรวมบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร                       
ที่เป็นฉบับพิเศษ ที่ตีพิมพ์บทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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  (7) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับชาติ ที่มีการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร (Peer Review) และอยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation 
Index Centre) กลุ่มที่ 1 บทความละ 3,000 บาท ไม่นับรวมบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น
ฉบับพิเศษ ทีต่ีพิมพ์บทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
  (8) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในเอกสาร (Proceedings) การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (International Conference) ที่มีการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) และผู้ขอรับรางวัลไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานจาก
กองทุน บทความละ 2,000 บาท หากได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานจาก
กองทุน ให้ลดลงครึ่งหนึ่งของทุกบทความที่น าเสนอในการประชุมนั้น 

 3.1.4.4 เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  (1) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือ
ผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เงินรางวัลที่ได้รับจะได้เต็มจ านวน 
  (2) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลไม่ได้เป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) 
หรือผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เงินรางวัลที่ได้รับจะลดลงตามสัดส่วนของจ านวน
ผู้เขียนบทความทั้งหมด 
  (3) บทความที่ขอรับเงินรางวัลจากกองทุนและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอรับ
เงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ งานวิจัยและบริการวิชาการ จะด าเนินการยื่นแบบฟอร์ม  
ที่ผู้มีสิทธิ์กรอกพร้อมเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้  หากจ านวนเงินที่ได้รับตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้อยกว่าหลักเกณฑข์องคณะ คณะจะจ่ายเพ่ิมในส่วนที่เหลือของเกณฑ์ของคณะ 
  (4) ในกรณีที่บทความอยู่ ในเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอรับเงินรางวัลจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ และผู้มีสิทธิ์ยื่นขอเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบ
บทคว าม  ( Corresponding Author)  ห รื อ เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม เ ขี ย นที่ มี สิ ท ธิ์ ต า มล า ดั บ ต าม ปร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นบุคลากรในหน่วยงานภายนอกคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บุคคล
ที่มีสิทธิ์นั้นยื่นขอและรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรง โดยบทความนี้จะไม่ได้รับเงินรางวัล
จากกองทุน 

 3.1.4.5 กำรเสนอและเอกสำรเพื่อขอรับเงินรำงวัล 
  (1) ให้ผู้มีสิทธิ์กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับเงินรางวัล และเสนอขอ
ต่อประธานคณะกรรมการ โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่ตนสังกัด 
  (2) ในกรณีที่มีจ านวนผู้เขียนบทความที่เป็นบุคลากรภายในคณะมากกว่า 1 
คน และไม่ได้เป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author)                      
ให้ผู้เขียนที่มีชื่อล าดับต้นที่สุด ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ตามล าดับตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ขอรับเงิน
รางวัล 
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  (3) ให้ส่งส าเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแล้ว พร้อมเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน้าปก หน้าสารบัญที่ปรากฏชื่อบทความของผู้ขอรับรางวัล จ านวน 1 ชุด พร้อมส าเนา
บทความในรูปของ PDF file 
  (4) ในกรณีที่เป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) และไม่ได้เป็น
ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) ต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารที่เป็นการติดต่อระหว่างวารสารที่
ได้รับตีพิมพ์ 
  (5) บทความที่ขอรับรางวัลจะน ามาขอรับได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 

 3.1.5  หลักเกณฑ์กำรขอรับสนับสนุนเงินรำงวัลเงินรำงวัลผลงำนวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร                          
อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 

 3.1.5.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินรำงวัล 
  เป็นบุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3.1.5.2 ลักษณะของผลงำนที่มีสิทธิ์ขอรับรำงวัล 
  (1) เป็นผลงานที่ได้รับใบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ แล้ว 
  (2) เป็นผลงานที่ต้องระบุชื่อผู้ขอรับรางวัลเป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานเป็นชื่อแรกใน                  
ใบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือระบุชื่อผู้ขอรับรางวัลเป็นชื่อแรกในค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โดยรัฐออกฉบับนี้
ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (3) เป็นผลงานที่มาจากงานวิจัยหรือนวัตกรรม โดยไม่นับรวมผลงานที่เป็น
ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้มีสิทธิ์ขอรับรางวัล 
  (4) ผลงานที่น ามาขอรับเงินรางวัลจะสามารถน ามาขอรับได้เพียง 1 ครั้ง 
เท่านั้น 
  (5) ผลงานที่น ามาขอรับเงินรางวัลจะต้องได้รับใบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ์ ไม่เกิน 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศใบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ แล้ว 

 3.1.5.3 เกณฑ์กำรให้เงินรำงวัล 
  (1) ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผลงานละ 30,000 บาท 
  (2) ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร ผลงานละ 10,000 บาท 
  (3) ผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ ผลงานละ 5,000 บาท 
  (4) ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงานละ 5,000 บาท 
 3.1.5.4 กำรเสนอและเอกสำรเพื่อขอรับเงินรำงวัล 
  1) ให้ผู้มีสิทธิ์กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับเงินรางวัล และเสนอขอ
ต่อประธานคณะกรรมการ โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่ตนสังกัด 
  2) ให้ จั ดส่ งหลักฐานคือ  ส า เนาใบสิทธิบั ตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์                          
จ านวน 1 ชุด 



32 

 

 3.1.6  หลักเกณฑ์กำรขอรับสนับสนุนเงินรำงวัลผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้
ประโยชน์ และกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคม 

 3.1.6.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินรำงวัล 
  เป็นบุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็น
หัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการหรือผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ศึกษาหรือร่วมศึกษา ค้นคว้า ออกแบบ พัฒนา
ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ
ผลงาน 

 3.1.6.2 ลักษณะของผลงำนที่มีสิทธิ์ขอรับรำงวัล 
  (1) เป็นผลงานที่มีการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และต้องระบุ
ชื่อเจ้าของผลงานและหน่วยงานที่สังกัดเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (2) ผลงานที่มีการเผยแพร่ตามข้อ 1) จะต้องเป็นผลงานที่เกิดจากงานวิจัยหรือ
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม หรือเป็นผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ผลงานที่ท าในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (3) เป็นผลงานที่น าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และมี
หลักฐานแสดงการใช้ประโยชน์ 
  (4) ผลงานตามข้อ (1) – (3) ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับ
รางวัล แต่สามารถเป็นผลงานที่เกิดจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมโครงงาน (Project) หรือ
วิทยานิพนธ์ 

 3.1.6.3 เกณฑ์กำรให้เงินรำงวัล 
  (1) ผลงานที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ และมีหลักฐานแสดงการใช้ประโยชน์                  
จะได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท 
  (2) ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ จะได้รับเงินรางวัลตามเกณฑ์                     
ที่ระบุในข้อ 3.1.6.6 
  (3) ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ จะได้รับเงินรางวัลตามเกณฑ์
ที่ระบุในข้อ 3.1.6.6 
  (4) ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทางวิทยุ จะได้รับเงินรางวัลตามเกณฑ์ที่ระบุ                     
ในข้อ 3.1.6.6 

 3.1.6.4 กำรเสนอขอรับเงินรำงวัล 
  (1) ให้ผู้มีสิทธิ์กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับเงินรางวัล และเสนอขอ
ต่อประธานคณะกรรมการ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาหรือสาขาวิชาที่ตนสังกัด 
  (2) ให้จัดส่งเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ และการ
เผยแพร่ผลงาน จ านวน 1 ชุด 
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 3.1.6.5 เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  (1) ผลงานที่น ามาขอรับรางวัลจะสามารถขอรับได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในรอบ
ปีงบประมาณ 
  (2) การขอรับรางวัลต้องท าภายใน 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐาน
แสดงการใช้ประโยชน์หรือได้รับการเผยแพร่ 

 3.1.6.6 เกณฑ์กำรให้รำงวัลในแต่ละประเภทของกำรเผยแพร่ 

ส่ือกำรเผยแพร่ 
ระยะเวลำที่ออกอำกำศ (นำที) 

0.1 - 3 >3 – 10 >10  
โทรทัศน์    

ระดับนานาชาติ 
- ระดับสากล 
- ระดับอาเซียน 

 
10,000 
5,000 

 
20,000 
10,000 

 
30,000 
15,000 

ระดับชาติ 3,000 5,000 7,000 

ระดับภูมิภาค 2,000 3,000 4,000 

วิทยุ    
ระดับนานาชาติ 3,000 5,000 7,000 

ระดับชาติ 2,000 3,000 4,000 

ระดับภูมิภาค 1,000 1,500 2,000 

สื่อสิ่งพิมพ์    

ระดับนานาชาติ 
- ระดับสากล 
- ระดับอาเซียน 

 
10,000 
5,000 

 
20,000 
10,000 

 
30,000 
15,000 

ระดับชาติ 3,000 5,000 7,000 

ระดับภูมิภาค 1,500 2,000 3,000 

หน่วย : บาท 
หมายเหตุ : X คือ เนื้อที่ของการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ หน่วยเป็นหน้า 
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 3.1.7  หลักเกณฑ์กำรขอรับเงินรำงวัลสนับสนุนกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และนวัตกรรม 

 3.1.7.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินรำงวัล 
  (1) เป็นหัวหน้าโครงการและเป็นบุคลากรของคณะ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระหว่าง
การลาศึกษาต่อหรือลาเพิ่มพูนทางวิชาการ หรือลาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ 
  (2) ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยขาด
เหตุผลอันสมควร 
  (3) ไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ผิดสัญญารับทุนจากโครงการอ่ืน ๆ กล่าวคือ    
การค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (4) ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย 

 3.1.7.2 กำรเสนอขอรับเงินรำงวัล 
  ให้ผู้มีสิทธิ์ขอรับรางวัลสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยยื่นความจ านง
ต่อประธานคณะกรรมการ โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่ตนสังกัด ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 3.1.7.3 เงื่อนไขกำรให้รำงวัล 
  (1) ต้องเป็นข้อเสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะในการส่งข้อเสนอ
โครงการไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น/แหล่งทุนภายนอก หรือตามข้อก าหนดของแหล่งทุนภายนอก 
  (2) ต้องเป็นข้อเสนอโครงการที่ไม่เคยได้รับรางวัลสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอ
โครงการมาก่อน 

 3.1.7.4 เกณฑ์กำรให้เงินรำงวัล 
  (1) ข้อเสนอโครงการที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ให้ได้รับ
รางวัลเป็นเงิน 5,000 บาท 
  (2) ข้อเสนอโครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 500,001 – 5,000,000 บาท                  
ให้ได้รับรางวัลเป็นเงิน 10,000 บาท 
  (3) ข้อเสนอโครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป                      
ให้ได้รับรางวัลเป็นเงิน 15,000 บาท  
  (4) กรณีท่ีโครงการวิจัยเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/คณะ ให้พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ข้อ (1) – (3) จากงบประมาณ                  
ที่เสนอขอในส่วนของแหล่งทุนภายนอก 
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 3.1.7.5 กำรจ่ำยเงิน 
  1) จ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับสนับสนุน
หลังจากส่งข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนภายนอกแล้ว 
  2) จ่ายเงินงวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับสนับสนุน 
หลังจากข้อเสนอโครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติและท าสัญญารับทุนแล้ว 
  3) กรณีที่ข้อเสนอโครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติและท าสัญญารับทุนแล้ว                  
ให้จ่ายเงินพร้อมกันทั้งงวดที่ 1 และงวดที่ 2  

 3.1.7.6 เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  ประกาศนี้ใช้บังคับส าหรับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการ
วิจัย บริการวิชาการ หรือนวัตกรรม จากแหล่งทุนภายนอกที่ผ่านคณะ/มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือตาม
ข้อก าหนดของแหล่งทุนภายนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้บังคับส าหรับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัย
เพ่ือการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก หรือทุนประเภทอ่ืนได้ 
 

3.2  ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน 

 เนื่องจากกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุนด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ ด้วยกันหลายประกาศ โดยมีเกณฑ์ ข้อก าหนด คุณสมบัติแตกต่างกันไป อีกทั้ง บางหลักเกณฑ์
สามารถขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติ งานจะต้องศึกษา                
ท าความเข้าใจข้อก าหนดของแต่ละประกาศอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้การตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้อง 
และส่งผลให้การอนุมัติให้การสนับสนุนเป็นได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
  

บทที่ 4 

เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 หลังจากที่ผู้เขียนได้อธิบายความเป็นมาและความส าคัญของการจัดท าคู่มือ ตลอดจนหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติงานพร้อมกับรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้องมาให้ทราบแล้วนั้น 
เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือองค์กร ผู้เขียนจึงได้รวบรวมกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
เทคนิคการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน “กำรขอรับทุนวิจัย ทุนน ำเสนอผลงำน 
และกำรสนับสนุนเงินรำงวัลผลงำนด้ำนกำรวิจัย จำกเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น” ไว้ดังนี้ 

4.1  กิจกรรม/แผนกำรปฏิบัติงำน 

 ผู้เขียนมีแผนปฏิบัติงาน การขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุนเงินรางวัลผลงาน
ด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยแบ่งตามประเภททุน 
และเงินรางวัล ดังนี้ 

1. การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก  
2. การสนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
3.  การสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ                   

ทั้งในและต่างประเทศ 
4. การใหร้างวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์ 
5. การใหร้างวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
6. การใหร้างวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
7. การใหร้างวัลสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม 
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 4.1.1 การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารสมัครขอรับทุน อาจารย์จัดท าและยืน่แบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานการขอรับทุน เสนอผ่าน
หัวหน้าสาขาวิชา มายังประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ 
โดยส่งมาที่ งานวิจยัและบริการวิชาการ 

อาจารย์ ยื่นขอทุนได้
ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. แบบฟอร์มขอรับทุน 
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเพื่อน าเสนอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ตรวจคุณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบการขอรับทุน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเตรียม
ข้อมูลน าเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 5 วันท า
การ ก่อนการ
ประชุมแต่ละคร้ัง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1670/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจยั
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิต
บัณฑิตระดบัปริญญาเอก โดยใช้
เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
2. สรุปรายการขอทุน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาอนุมัติทนุ 
 
 
 
 

น าเสนอเอกสารรายการสรปุการขอทุน
ที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะ 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง วันอังคาร
ในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1670/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจยั
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิต
บัณฑิตระดบัปริญญาเอก  
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กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ประชุมพิจารณาอนุมัตทิุนเดือนละ 1 

คร้ัง 
  โดยใช้เงินกองทนุวิจัยคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ เพื่อ
ด าเนินการจัดท าสัญญารบัทุน และใบส าคัญรับ
เงินเพื่อเบิกจ่ายเงินทุน งวดที่ 1 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ เพื่อ
ด าเนินการจัดท าสัญญารบัทุน จ านวน 
3 ฉบับ และใบส าคัญรบัเงินเพื่อ
เบิกจ่ายเงินทนุ งวดที่ 1  

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วันท า
การหลังจาก
ประชุม 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
2. สัญญารับทนุ จ านวน 3 ฉบบั 
3. ใบส าคัญรับเงิน งวดที่ 1 

ผู้รับทุนส่งสัญญารับทุนและใบส าคัญรับเงินที่
ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาที่ งานวิจัยและบริการ
วิชาการ  

ผู้รับทุนและผู้เกี่ยวข้อง ลงนามใน
สัญญารับทุน จ านวน 3 ฉบับ และ
ใบส าคัญรับเงนิเพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 1 
แล้วส่งมาที่ งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ผู้รับทุน ภายใน 1 
สัปดาห์ หลังจาก
ได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา 

1. สัญญารับทนุที่ลงนามครบถ้วน 
จ านวน 3 ฉบับ 
2. ใบส าคัญรับเงิน งวดที่ 1 ที่ลง
นามแล้ว 

เสนอสัญญารับทุนให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามให้
ครบถ้วน แล้วด าเนินการเบิกจา่ยเงินทุน         
งวดที่ 1 

เสนอสัญญารับทุนให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในฐานะผู้ให้
ทุน และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ลงนาม
ในฐานะพยานผู้ให้ทุน และด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วัน 
หลังจากได้รับ
เอกสารจากผู้
ได้รับทนุ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทนุ 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. ส าเนาสัญญารับทุน 
4. ส าเนาประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่ 
1670/2561) 
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กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
จัดส่งคู่ฉบบัสัญญารับทนุให้ผู้รับทุน 2 ฉบบั จัดส่งคู่ฉบบัสัญญารับทนุให้ผู้รับทุน 2 

ฉบับ (อาจารย์ผู้รับทุน 1 ฉบบั และ
นักศึกษาผู้รับทนุ 1 ฉบบั) และแจ้ง 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วัน
หลังจากสัญญา
รับทุนได้ลงนาม
ครบถ้วน 

คู่ฉบับสัญญารับทนุ 2 ฉบับ 

ด าเนินการเบิกจา่ยเงินทนุแต่ละงวด ให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดในสัญญารับทนุ 

ด าเนินการเบิกจา่ยเงินทนุแต่ละงวด 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญารับทนุ 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญา
รับทุน 

 

บันทึกในฐานข้อมูล  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วัน  
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 4.1.2 การสนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารสมัครขอรับทุน อาจารย์จัดท าและยืน่แบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานการขอรับทุน เสนอผ่าน
หัวหน้าสาขาวิชา มายังประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ 
โดยส่งมาที่ งานวิจยัและบริการวิชาการ 

อาจารย์ ยื่นขอทุนได้
ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. แบบฟอร์มขอรับทุน 
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเพื่อน าเสนอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ตรวจคุณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบการขอรับทุน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเตรียม
ข้อมูลน าเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 5 วันท า
การ ก่อนการ
ประชุมแต่ละคร้ัง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1671/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน
สมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนนุจากแหล่งทนุภายนอก 
โดยใช้เงินกองทนุวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
2. สรุปรายการขอทุน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาอนุมัติทนุ 

น าเสนอเอกสารรายการสรปุการขอทุน
ที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะ 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง วันอังคาร
ในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1671/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน
สมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนนุจากแหล่งทนุภายนอก  
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กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ประชุมพิจารณาอนุมัตทิุนเดือนละ 1 

คร้ัง 
  โดยใช้เงินกองทนุวิจัยคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ เพื่อ
ด าเนินการจัดท าสัญญารบัทุน และใบส าคัญรับ
เงินเพื่อเบิกจ่ายเงินทุน งวดที่ 1 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ เพื่อ
ด าเนินการจัดท าสัญญารบัทุน จ านวน 
3 ฉบับ และใบส าคัญรบัเงินเพื่อ
เบิกจ่ายเงินทนุ งวดที่ 1  

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วันท า
การหลังจาก
ประชุม 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
2. สัญญารับทนุ จ านวน 3 ฉบบั 
3. ใบส าคัญรับเงิน งวดที่ 1 

ผู้รับทุนส่งสัญญารับทุนและใบส าคัญรับเงินที่
ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาที่ งานวิจัยและบริการ
วิชาการ  

ผู้รับทุนและผู้เกี่ยวข้อง ลงนามใน
สัญญารับทุน จ านวน 3 ฉบับ และ
ใบส าคัญรับเงนิเพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 1 
แล้วส่งมาที่ งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ผู้รับทุน ภายใน 1 
สัปดาห์ หลังจาก
ได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา 

1. สัญญารับทนุที่ลงนามครบถ้วน 
จ านวน 3 ฉบับ 
2. ใบส าคัญรับเงิน งวดที่ 1 ที่ลง
นามแล้ว 

เสนอสัญญารับทุนให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามให้
ครบถ้วน แล้วด าเนินการเบิกจา่ยเงินทุน         
งวดที่ 1 

เสนอสัญญารับทุนให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในฐานะผู้ให้
ทุน และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ลงนาม
ในฐานะพยานผู้ให้ทุน และด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วัน 
หลังจากได้รับ
เอกสารจากผู้
ได้รับทนุ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทนุ 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. ส าเนาสัญญารับทุน 
4. ส าเนาประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่ 
1671/2561) 
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กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
จัดส่งคู่ฉบบัสัญญารับทนุให้ผู้รับทุน 2 ฉบบั จัดส่งคู่ฉบบัสัญญารับทนุให้ผู้รับทุน 2 

ฉบับ (อาจารย์ผู้รับทุน 1 ฉบบั และ
นักศึกษาผู้รับทนุ 1 ฉบบั) และแจ้ง 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วัน
หลังจากสัญญา
รับทุนได้ลงนาม
ครบถ้วน 

คู่ฉบับสัญญารับทนุ 2 ฉบับ 

ด าเนินการเบิกจา่ยเงินทนุแต่ละงวด ให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดในสัญญารับทนุ 

ด าเนินการเบิกจา่ยเงินทนุแต่ละงวด 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญารับทนุ 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ระยะเวลาตามที่
ก าหนดในสัญญา
รับทุน 

 

บันทึกในฐานข้อมูล  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วัน  
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 4.1.3 การสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ 
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารสมัครขอรับทุน อาจารย์จัดท าและยืน่แบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานการขอรับทุน เสนอผ่าน
หัวหน้าสาขาวิชา มายังประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ 
โดยส่งมาที่ งานวิจยัและบริการวิชาการ 

อาจารย์ ยื่นขอทุนได้
ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. แบบฟอร์มขอรับทุน 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ 
3. หนังสือตอบรับให้น าเสนอ
ผลงาน 
4. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง     
(ถ้ามี) 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเพื่อน าเสนอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ตรวจคุณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบการขอรับทุน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเตรียม
ข้อมูลน าเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 5 วันท า
การ ก่อนการ
ประชุมแต่ละคร้ัง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1679/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วม
การน าเสนอผลงานวิจัย ในการ
ประชุมวชิาการนานาชาติ ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยใช้
เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
2. สรุปรายการขอทุน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาอนุมัติทนุ 

น าเสนอเอกสารรายการสรปุการขอทุน
ที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการประชุม 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง วันอังคาร
ในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1679/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วม  
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กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย

ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะ
ประชุมพิจารณาอนุมัตทิุนเดือนละ 1 
คร้ัง 

  การน าเสนอผลงานวิจัย ในการ
ประชุมวชิาการนานาชาติ ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยใช้
เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

เสนอแบบค าอนุมตัิทุนให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

เสนอแบบค าอนุมตัิทุนให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วันท า
การ หลังจาก
ประชุม 

แบบค าอนุมัตทิุน 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วันท า
การหลังจาก
ประชุม 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
2. แบบค าอนุมัติทนุ 
3. ขั้นตอนการขอใช้และเบิกจ่าย
เงินทุน 
4. แบบสรุปรายงานการเดินทาง 

ผู้รับทุนส่งสรปุรายงานการเดินทางไปน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

อาจารย์จัดส่งสรุปรายงานการเดินทาง
ไปน าเสนอผลงานวิจัย 

อาจารย ์ ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วนั
สิ้นสุดการไป
เสนอผลงาน 

รายงานการเดินทางไปน าเสนอ
ผลงานวิจัย 1 ชุด 

บันทึกในฐานข้อมูล  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วัน  
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 4.1.4 การใหร้างวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์ 
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารการขอรับเงินรางวัลฯ อาจารย์จัดท าและยืน่แบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานการขอรับเงินรางวลัฯ เสนอ
ผ่านหัวหนา้สาขาวิชา มายังประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ 
โดยส่งมาที่ งานวิจยัและบริการวิชาการ 

อาจารย์ ยื่นขอรับเงิน
รางวัลฯ ได้ตลอด
ทั้งปีงบประมาณ 

1. แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลฯ 
2. เอกสารบทความฉบับตีพิมพ์  
3. ไฟล์บทความฉบับตีพิมพ์ โดย
ส่งเข้าเมล์ eninter@kku.ac.th 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเพื่อน าเสนอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ตรวจคุณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบการขอรับทุน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเตรียม
ข้อมูลน าเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 5 วันท า
การ ก่อนการ
ประชุมแต่ละคร้ัง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1675/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัลการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัตาม
ระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงนิกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. สรุปรายการขอรับเงินรางวัลฯ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาอนุมัติเงิน
รางวัลฯ 

น าเสนอเอกสารรายการสรปุการขอทุน
ที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะ
ประชุมพิจารณาอนุมัตทิุนเดือนละ 1 
คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง วันอังคาร
ในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1675/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัลการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัตาม
ระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงนิกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร ์
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กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
เสนอแบบค าอนุมตัิเงินรางวัลฯ ให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

เสนอแบบค าอนุมตัิเงินรางวัลฯ ให้
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วันท า
การ หลังจาก
ประชุม 

แบบค าอนุมัติเงนิรางวลัฯ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ แจ้งผลการพิจารณาไปยังอาจารย์  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วันท า
การหลังจาก
ประชุม 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
2. ใบส าคัญรับเงิน 

อาจารย์ส่งใบส าคัญรบัเงินทีล่งนามเรียบร้อย
แล้ว มาที่ งานวจิัยและบริการวชิาการ  

อาจารย์ลงนามใบส าคัญรบัเงิน แล้วส่ง
มาที่ งานวิจัยและบริการวชิาการ 

อาจารย ์ ภายใน 1 
สัปดาห์ หลังจาก
ได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา 

ใบส าคัญรับเงนิที่ลงนามแล้ว 

จัดท าและส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ด าเนินการเบิกจา่ยเงินงวดที่ 1 น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วัน 
หลังจากได้รับ
เอกสารจากผู้
อาจารย ์

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทนุ 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. แบบค าอนุมัติเงินรางวัลฯ 
4. ส าเนาประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่ 
1675/2561) 

บันทึกในฐานข้อมูล  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วัน  
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 4.1.5 การใหร้างวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารการขอรับเงินรางวัลฯ อาจารย์จัดท าและยืน่แบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานการขอรับเงินรางวลัฯ เสนอ
ผ่านหัวหนา้สาขาวิชา มายังประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ 
โดยส่งมาที่ งานวิจยัและบริการวิชาการ 

อาจารย์ ยื่นขอรับเงิน
รางวัลฯ ได้ตลอด
ทั้งปีงบประมาณ 

1. แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลฯ 
2. ส าเนาใบสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเพื่อน าเสนอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ตรวจคุณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบการขอรับทุน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเตรียม
ข้อมูลน าเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 5 วันท า
การ ก่อนการ
ประชุมแต่ละคร้ัง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1676/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธบิัตร/อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ โดยใช้
เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
2. สรุปรายการขอรับเงินรางวัลฯ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาอนุมัติเงิน
รางวัลฯ 

น าเสนอเอกสารรายการสรปุการขอทุน
ที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะ 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง วันอังคาร
ในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1676/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธบิัตร/อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  
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กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ประชุมพิจารณาอนุมัตทิุนเดือนละ 1 

คร้ัง 
  โดยใช้เงินกองทนุวิจัยคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
เสนอแบบค าอนุมตัิเงินรางวัลฯ ให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

เสนอแบบค าอนุมตัิเงินรางวัลฯ ให้
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วันท า
การ หลังจาก
ประชุม 

แบบค าอนุมัติเงนิรางวลัฯ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ แจ้งผลการพิจารณาไปยังอาจารย์  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วันท า
การหลังจาก
ประชุม 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
2. ใบส าคัญรับเงิน 

อาจารย์ส่งใบส าคัญรบัเงินทีล่งนามเรียบร้อย
แล้ว มาที่ งานวจิัยและบริการวชิาการ  

อาจารย์ลงนามใบส าคัญรบัเงิน แล้วส่ง
มาที่ งานวิจัยและบริการวชิาการ 

อาจารย ์ ภายใน 1 
สัปดาห์ หลังจาก
ได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา 

ใบส าคัญรับเงนิที่ลงนามแล้ว 

จัดท าและส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ด าเนินการเบิกจา่ยเงินงวดที่ 1 น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วัน 
หลังจากได้รับ
เอกสารจากผู้
อาจารย ์

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทนุ 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. แบบค าอนุมัติเงินรางวัลฯ 
4. ส าเนาประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่ 
1676/2561) 

บันทึกในฐานข้อมูล  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วัน  
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 4.1.6 การใหร้างวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารการขอรับเงินรางวัลฯ อาจารย์จัดท าและยืน่แบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานการขอรับเงินรางวลัฯ เสนอ
ผ่านหัวหนา้สาขาวิชา มายังประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ 
โดยส่งมาที่ งานวิจยัและบริการวิชาการ 

อาจารย์ ยื่นขอรับเงิน
รางวัลฯ ได้ตลอด
ทั้งปีงบประมาณ 

1. แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลฯ 
2. หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม  

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเพื่อน าเสนอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ตรวจคุณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบการขอรับทุน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเตรียม
ข้อมูลน าเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 5 วันท า
การ ก่อนการ
ประชุมแต่ละคร้ัง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1677/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัล
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน์ และการ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยใช้
เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
2. สรุปรายการขอรับเงินรางวัลฯ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาอนุมัติเงิน
รางวัลฯ 

น าเสนอเอกสารรายการสรปุการขอทุน
ที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะ 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง วันอังคาร
ในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1677/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัล
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน์ และการ 
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กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ประชุมพิจารณาอนุมัตทิุนเดือนละ 1 

คร้ัง 
  เผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยใช้

เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

เสนอแบบค าอนุมตัิเงินรางวัลฯ ให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

เสนอแบบค าอนุมตัิเงินรางวัลฯ ให้
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วันท า
การ หลังจาก
ประชุม 

แบบค าอนุมัติเงนิรางวลัฯ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ แจ้งผลการพิจารณาไปยังอาจารย์  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วันท า
การหลังจาก
ประชุม 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
2. ใบส าคัญรับเงิน 

อาจารย์ส่งใบส าคัญรบัเงินทีล่งนามเรียบร้อย
แล้ว มาที่ งานวจิัยและบริการวชิาการ  

อาจารย์ลงนามใบส าคัญรบัเงิน แล้วส่ง
มาที่ งานวิจัยและบริการวชิาการ 

อาจารย ์ ภายใน 1 
สัปดาห์ หลังจาก
ได้รับแจ้งผล 

ใบส าคัญรับเงนิที่ลงนามแล้ว 

จัดท าและส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ด าเนินการเบิกจา่ยเงินงวดที่ 1 น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วัน 
หลังจากได้รับ
เอกสารจากผู้
อาจารย ์

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทนุ 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. แบบค าอนุมัติเงินรางวัลฯ 
4. ส าเนาประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่ 
1677/2561) 

บันทึกในฐานข้อมูล  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วัน  
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 4.1.7 การใหร้างวัลสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม 
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารการขอรับเงินรางวัลฯ อาจารย์จัดท าและยืน่แบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานการขอรับเงินรางวลัฯ เสนอ
ผ่านหัวหนา้สาขาวิชา มายังประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ 
โดยส่งมาที่ งานวิจยัและบริการวิชาการ 

อาจารย์ ยื่นขอรับเงิน
รางวัลฯ ได้ตลอด
ทั้งปีงบประมาณ 

1. แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลฯ 
2. หลักฐานการน าส่งข้อเสนอ
โครงการ 
3. ข้อเสนอโครงการ 
4. ส าเนาสัญญารับทุน (กรณี
ได้รับอนุมัติทนุแล้ว  

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเพื่อน าเสนอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ตรวจคุณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบการขอรับทุน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสรปุเตรียม
ข้อมูลน าเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 5 วันท า
การ ก่อนการ
ประชุมแต่ละคร้ัง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1678/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนนุ
การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
บริการวิชาการ และนวัตกรรม 
โดยใช้เงินกองทนุวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
2. สรุปรายการขอรับเงินรางวัลฯ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาอนุมัติเงิน
รางวัลฯ 

น าเสนอเอกสารรายการสรปุการขอทุน
ที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะ 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยฯ 

ประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง วันอังคาร
ในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1678/2561) เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนนุ
การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
บริการวิชาการ และนวัตกรรม  
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กิจกรรม รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ประชุมพิจารณาอนุมัตทิุนเดือนละ 1 

คร้ัง 
  โดยใช้เงินกองทนุวิจัยคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
เสนอแบบค าอนุมตัิเงินรางวัลฯ ให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

เสนอแบบค าอนุมตัิเงินรางวัลฯ ให้
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม 

น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วันท า
การ หลังจาก
ประชุม 

แบบค าอนุมัติเงนิรางวลัฯ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับทนุ แจ้งผลการพิจารณาไปยังอาจารย์  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วันท า
การหลังจาก
ประชุม 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
2. ใบส าคัญรับเงิน 

อาจารย์ส่งใบส าคัญรบัเงินทีล่งนามเรียบร้อย
แล้ว มาที่ งานวจิัยและบริการวชิาการ  

อาจารย์ลงนามใบส าคัญรบัเงิน แล้วส่ง
มาที่ งานวิจัยและบริการวชิาการ 

อาจารย ์ ภายใน 1 
สัปดาห์ หลังจาก
ได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา 

ใบส าคัญรับเงนิที่ลงนามแล้ว 

จัดท าและส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ด าเนินการเบิกจา่ยเงินงวดที่ 1 น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 3 วัน 
หลังจากได้รับ
เอกสารจากผู้
อาจารย ์

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทนุ 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. แบบค าอนุมัติเงินรางวัลฯ 
4. ส าเนาประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่ 
1677/2561) 

บันทึกในฐานข้อมูล  น.ส.สุกัญญา วรรณสทิธิ ์ ภายใน 1 วัน  
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4.2  เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 ผู้เขียนได้ใช้เทคนิคการตั้งค าถาม – ค าตอบ ดังนี้ 
 4.2.1 การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 

ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 
1. วงเงินทุนที่
สนับสนุนมีจ านวน
เท่าใด 

- สนับสนุนทุนเป็นค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน ที่เป็น
นักศึกษา เป็นเงิน 37,500 บาท 
ทุก 6 เดือน ภายในระยะเวลา 3 ปี 
ในวงเงินไม่เกิน 225,000 บาท  

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1670/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก โดย
ใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน้าที่ 2 ข้อ 5 

2. อาจารย์ที่จะขอรับ
ทุนได้ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างไร 

อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้และมีภาระงาน  ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่
ประกาศใช้ในปีปัจจุบัน   
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักของนักศึกษาคนนั้น 
- มีนักศึกษาท่ีรับทุนนี้ได้ครั้งละไม่
เกิน 1 คน จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุน
ครั้งต่อไป 
- อาจารย์ต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏและสามารถสืบค้นได้ใน
ฐานข้อมูล SCI ที่มี Impact 
Factor หรือฐานข้อมูล Scopus ที่
มีค่า Snip อย่างน้อย 1 เรื่อง ใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยเป็น
ผู้เขียนชื่อแรกหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1670/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก โดย
ใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน้าที่ 2 ข้อ 6 
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บทความ (Corresponding 
Author) 

 

3. นักศึกษาที่จะขอรับ
ทุนได้ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างไร 

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ชั้นปีที่ 1 และต้องไม่ได้รับ
ทุนการศึกษาอ่ืนอยู่แล้ว   
- เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
- เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการลาพัก
การศึกษา 
- เป็นผู้ไม่เคยได้รับโทษหรืออยู่
ระหว่างพิจารณาให้รับโทษทางวินัย
นักศึกษาหรือโทษทางวิชาการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1670/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก โดย
ใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน้าที่ 2 ข้อ 7 

4. อาจารย์ 1 ท่าน มี
นักศึกษาระดับปริญญา
เอกในสังกดั 2 คน 
สามารถยื่นขอรับทุน
ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 
คน ได้หรือไม่ 

- ไม่ได้ เนื่องจากตามประกาศ
ก าหนดว่า อาจารย์จะมีนักศึกษาที่
รับทุนนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 คน 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา จึงจะมี
สิทธิ์ขอรับทุนครั้งต่อไป 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1670/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก โดย
ใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน้าที่ 2 ข้อ 6 

5. หากได้รับอนุมัติทุน
แล้ว มีการเบิกจ่าย
เงินทุนอย่างไรบ้าง 

- เบิกจ่ายเงินทุน 6 งวด ดังนี้ 
1) จ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นจ านวน

เงิน 37,500 บาท หลังจากท า
สัญญารับทุนแล้ว 

2) จ่ายเงินงวดที่ 2 เป็นจ านวน
เงิน 37,500 บาท หลังจากท า
สัญญารับทุนแล้ว 6 เดือน 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1670/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก โดย
ใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน้าที่ 3 ข้อ 11 
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3) จ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นจ านวน
เงิน 37,500 บาท หลังจากท า
สัญญารับทุนแล้ว 12 เดือน และส่ง
รายงานความก้าวหน้าของ
การศึกษา ครั้งที่ 1 แล้ว 

4) จ่ายเงินงวดที่ 4 เป็นจ านวน
เงิน 37,500 บาท หลังจากท า
สัญญารับทุนแล้ว 18 เดือน 

5) จ่ายเงินงวดที่ 5 เป็นจ านวน
เงิน 37,500 บาท หลังจากท า
สัญญารับทุนแล้ว 24 เดือน และส่ง
รายงานความก้าวหน้าของ
การศึกษา ครั้งที่ 2 แล้ว 
6) จ่ายเงินงวดที่ 6 เป็นจ านวนเงิน 
37,500 บาท หลังจากปิดโครงการ
และ/หรือส่งผลงานตามข้อก าหนด
ครบถ้วนแล้ว 

 

6. ปิดทุนด้วยผลงาน
อะไร 

- ในการปิดโครงการ นักศึกษาที่
ได้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล SCI ที่มี 
Impact อย่างน้อย 1 เรื่อง และ
ผลงานนั้นต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็น
ชื่อแรกของผลงาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1670/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก โดย
ใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน้าที่ 3 ข้อ 10 (10.4) 
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 4.2.2 การสนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 
1. วงเงินทุนที่
สนับสนุนมีจ านวน
เท่าใด 

- สนับสนุนทุนสมทบการท าวิจัย 
ส าหรับผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน ที่เป็น
นักศึกษา ในวงเงินไม่เกิน 120,000 
บาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
โดยให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วย
นักวิจัย  

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1671/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 8 

2. อาจารย์จะต้อง
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกในวงเงิน
เท่าใด จึงจะสามารถ
ยื่นขอรับทุนนี้ได้ 

- ต้องได้รับจัดสรรทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก ที่มีวงเงินตั้งแต่ 
500,000 บาท  

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1671/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 5 (5.5) 

3. ในปีงบประมาณ  
2562 อาจารย์ ก. 
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก ที่มีวงเงิน
เกิน 500,000 บาท 
จ านวน 2 โครงการ 
สามารถน ามายื่นขอรับ
ทุนนี้ได้พร้อมกันทั้ง 2 
โครงการ ได้หรือไม่ 

- ไม่ได้ เนื่องจากตามประกาศ
ก าหนดไว้ว่า ผู้ขอรับการสนับสนุน
จะต้องด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ 
และส่งผลงานตามข้อก าหนดใน
สัญญาจากแหล่งทุนภายนอก
ครบถ้วน จึงจะสามารถยื่นขอรับ
การสนับสนุนทุนนี้ใหม่ได้   
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1671/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 7 (7.3) 

4. หากได้รับอนุมัติทุน
แล้ว มีการเบิกจ่าย
เงินทุนอย่างไรบ้าง 

- เบิกจ่ายเงินทุน 4 งวด ดังนี้ 
1) จ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นจ านวน

เงิน 30,000 บาท หลังจากท า
สัญญารับทุนแล้ว 

2) จ่ายเงินงวดที่ 2 เป็นจ านวน
เงิน 30,000 บาท หลังจากท า
สัญญารับทุนแล้ว 6 เดือน 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1671/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 10 
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3) จ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นจ านวน
เงิน  30,000 บาท หลั งจากท า
สัญญารับทุนแล้ว 12 เดือน 
4) จ่ายเงินงวดที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 
30,000 บาท หลังจากปิดโครงการ
และ/หรือส่งผลงานตามข้อก าหนด
ในสัญญาจากแหล่งทุนภายนอก
ครบถ้วนแล้ว 

 

5. ปิดทุนด้วยผลงาน
อะไร 

- ปิดโครงการและ/หรือส่งผลงาน
ตามข้อก าหนดในสัญญาจากแหล่ง
ทุนภายนอกครบถ้วนแล้ว 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1671/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 10 
(10.4) 

6. แหล่งทุนภายนอก 
หมายถึง หน่วยงาน
ภายนอกคณะใช่
หรือไม่ 

- ไม่ใช่ แหล่งทุนภายนอก หมายถึง 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรม จากภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1671/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 4               
(ค านิยามของแหล่งทุนภายนอก) 
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 4.2.3 การสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 

1. บุคลากรใดท่ี
สามารถขอรับทุนได้ 

- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 1 ข้อ 4        
(ค านิยามของบุคลากร) 

2. กรณีเป็นผู้ร่วม
เขียน จะสามารถยื่น
ขอทุนได้หรือไม่ 

- ไม่ได้ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิ์ขอรับทุนก าหนดว่า เป็น
ผู้เขียนบทความชื่อแรก (First 
author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบ
บทความ (Corresponding 
author) ที่มีหนังสือตอบรับและให้
เป็นผู้น าเสนอบทความ โดยใน
บทความต้องระบุหน่วยงานที่สังกัด
เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 5 (5.2) 

3. กรณีในช่วงวัน
น าเสนอผลงานได้ลา
เพ่ิมพูนความรู้ จะ
สามารถยื่นขอทุนได้
หรือไม่ 

- ไม่ได้ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิ์ขอรับทุนก าหนดว่า เป็น
บุคลากรของคณะ ซึ่งจะต้องไม่อยู่
ในระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือ             
ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือ
ลาฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ   

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 5 (5.1) 

4. กรณีน าเสนอ
ผลงานแบบโปสเตอร์ 
สามารถยื่นขอทุนได้
หรือไม่ 

- ไม่ได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ก าหนด
ว่า ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้น าเสนอ
ผลงานด้วยตัวเองและเป็นการ
น าเสนอแบบ ปากเปล่า (Oral 
Presentation) 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 6 (6.2) 
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ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 

5. ในระยะเวลา 1 ปี 
สามารถยื่นขอรับทุน
ได้กี่ครั้ง 

- ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับการ
สนับสนุนได้ 1 ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ หน้าที่ 2 ข้อ 6 (6.3) 

6. กรณีได้รับอนุมัติ
ทุนเมื่อปีงบประมาณ 
2561 จะสามารถยื่น
ขอรับทุนใน
ปีงบประมาณ 2562 
ได้หรือไม่ 

- ได้ แต่มีข้อก าหนดว่า ผู้ขอรับทุน
จะต้องมีผลงานที่ตีพิมพ์แล้ว โดย
เป็นผู้เขียนชื่อแรก                    
(First author) หรือเป็น
ผู้รับผิดชอบบทความ 
(Corresponding author) ใน
วารสารระดับนานาชาติ                    
ที่ปรากฏและสามารถสืบค้นได้ใน
ฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus 
ภายหลังจากท่ีได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนครั้งล่าสุดในการไป
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการนานาชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานนี้สามารถ
น ามาใช้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
และต้องไม่ใช่บทความที่เคยขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน  

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 6 (6.4) 

7. ผลงานที่มาจาก
งานวิจัยที่ใช้ประกอบ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สามารถ
น ามาขอรับทุนได้
หรือไม่ 

- ไม่ได ้เนื่องจากหลักเกณฑ์การให้
ทุนก าหนดว่า บทความที่เขียนจาก
งานวิจัยเพื่อน าเสนอในการประชุม
วิชาการนานาชาติ โดยไม่นับรวม
บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษา
ในระดับบัณฑิตของผู้ขอรับทุน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 1 ข้อ 4         
(ค านิยามของบทความ) 
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ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 

8. กรณีที่ยังไม่เคย
ขอรับทุนนี้ จะต้องมี
ผลงานประกอบการ
ยื่นขออย่างไร 

- กรณีผู้ขอรับทุนยื่นขอรับทุนจาก
กองทุนเป็นครั้งแรก จะต้องมี
ผลงานที่เป็น Manuscript ฉบับ
ภาษาอังกฤษที่ได้จัดส่งไปตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus 
หรือเคยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
แล้วในวารสารนานาชาติ ที่ปรากฏ
และสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล 
SCI หรือ Scopus โดยผู้ขอรับการ
สนับสนุนเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First 
author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบ
บทความ (Corresponding 
author) และระบุหน่วยงานที่
สังกัดเป็นคณะ ผลงานนี้สามารถ
น ามาใช้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
และต้องไม่ใช่บทความที่ขอรับการ
สนับสนุนในครั้งนี้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 6 (6.5) 

9. วงเงินทุนที่
สนับสนุนมีจ านวน
เท่าใด 

งบประมาณท่ีสนับสนุนแบ่งออก
ตามเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. เขตพ้ืนที่ในแถบลุ่มน้ าโขง 
พ้ืนที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท 

2. เขตพ้ืนที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฮ่องกง ไต้หวัน 
มองโกเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย 
และพ้ืนที่ในแถบเอเชียตะวันออก 
ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ
ใกล้เคียง วงเงินไม่เกิน 50,000 
บาท 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 6 (6.9) 
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3. เขตพ้ืนที่ประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ วงเงินไม่เกิน 
55,000 บาท 

4. เขตพ้ืนที่ประเทศต่าง ๆ ใน
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และพ้ืนที่ในแถบทวีป
อเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา วงเงินไม่
เกิน 65,000 บาท 

 

10. กรณีได้รับอนุมัติ
ทุน สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง 

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอ
ผลงานในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
เฉพาะรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินและ/หรือค่า
พาหนะไป-กลับ ชั้นประหยัด จาก
จังหวัดขอนแก่นถึงเมืองซึ่งเป็น
สถานที่จัดการประชุม 

2. ค่าที่พัก ตามอัตราที่จ่ายจริง 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ฉบับที่
ประกาศใช้ล่าสุด) 

3. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด) 

 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 6 (6.8) 
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11. หากได้รับการ
อนุมัติทุนแล้ว มีเหตุ
จ าเป็นที่ไม่สามารถ
ไปน าเสนอผลงานได้ 
จะสละสิทธิ์รับทุนได้
หรือไม่ และต้องท า
อย่างไร 

- ได้ กรณีผู้ผ่านการพิจารณาให้
ได้รับเงินสนับสนุนต้องการสละ
สิทธิ์ หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ได้ ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการเป็นลายลักษณ์
อักษร และต้องคืนเงินทั้งหมดที่
ได้รับการสนับสนุน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 9 

12. ผู้รับทุนต้องส่ง
รายงานการเดินทาง
ไปน าเสนอผลงาน 
ภายในกี่วัน 

- ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานสรุป
รายงานการเดินทางไปน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติให้คณะกรรมการภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการไป
เสนอผลงาน ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดก าหนดการไป
เสนอผลงาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 8 

 

 4.2.4 การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์ 

ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 
1. บุคลากรใดท่ี
สามารถขอรับทุนได้ 

- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 1           
ข้อ 4 (ค านิยามของบุคลากร) 

2. กรณีบทความ
ตีพิมพ์มาแล้ว 2 ปี 
สามารถยื่นขอรับเงิน
รางวัลฯ ได้หรือไม่ 

- ไม่ได้ เนื่องจากลักษณะของ
บทความที่มีสิทธิ์ขอรับเงินรางวัล
ก าหนดว่า เป็นบทความที่ลงตีพิมพ์
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยนับตั้งแต่
วันที่บทความนั้นถูกเผยแพร่และ/
หรือปรากฏและสามารถสืบค้นได้
ในฐานข้อมูล 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2         
ข้อ 5 (5.5) 
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ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 

3. กรณีบทความ
ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ ในฐาน SCI 
มีค่า Q = 1 โดยเป็น
บทความแรกท่ีอาจารย์
เป็น Corresponding 
Author จะได้รับเงิน
รางวัลฯ เท่าไหร่ 

- ส าหรับผู้เขียนบทความที่เป็น
ผู้รับผิดชอบบทความ 
(Corresponding Author) ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏและสามารถ
สืบค้นได้ในฐานข้อมูล SCI ไม่เกิน 
6 บทความนับตั้งแต่บรรจุเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนับรวม
บทความตามข้อก าหนดข้างต้นที่
ยื่นมาในครั้งนี้ด้วย จะได้รับเงิน
รางวัลฯ ตามเกณฑ์ Q = 1 เป็นเงิน 
80,000 บาท 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2       
ข้อ 7 (7.1) 

4. เกณฑ์การให้เงิน
รางวัลส าหรับบทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่
ปรากฏในฐาน SCI 
และผู้ยื่นมีบทความที่
ตนเป็น 
Corresponding 
Author ในฐาน SCI 
แล้วจ านวน 3 เรื่อง มี
เกณฑ์ให้เงินเป็น
อย่างไร 

- ส าหรับผู้เขียนบทความที่เป็น
ผู้รับผิดชอบบทความ 
(Corresponding Author) ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏและสามารถ
สืบค้นได้ในฐานข้อมูล SCI 
(Science Citation Index) ไม่เกิน 
6 บทความนับตั้งแต่บรรจุเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนับรวม
บทความตามข้อก าหนดข้างต้นที่
ยื่นมาในครั้งนี้ด้วย จะได้รับเงิน
รางวัลตามระดับควอร์ไทล์ 
(Quartile) ดังนี้ 
Q1 เงินรางวัล 80,000 บาท 
Q2 เงินรางวัล 65,000 บาท  
Q3 เงินรางวัล 50,000 บาท 
Q4 เงินรางวัล 35,000 บาท 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2         
ข้อ 7 (7.1) 
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ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 

5. เกณฑ์การให้เงิน
รางวัลส าหรับบทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่
ปรากฏในฐาน SCI 
และผู้ยื่นขอรับเงิน
รางวัลฯ ไม่ได้เป็น 
Corresponding 
Author มีเกณฑ์ให้เงิน
เป็นอย่างไร 

- จะได้รับเงินรางวัลตามระดับ   
ควอร์ไทล์ (Quartile) ดังนี้ 
Q1 เงินรางวัล 45,000 บาท 
Q2 เงินรางวัล 40,000 บาท  
Q3 เงินรางวัล 35,000 บาท 
Q4 เงินรางวัล 30,000 บาท 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3         
ข้อ 7 (7.2) 

6. กรณีบทความที่ส่ง
เข้าร่วมน าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ และได้รับ
คัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน
วารสารที่ปรากฏใน
ฐาน Scopus และมีค่า 
Snip สามารถยื่นขอรับ
เงินรางวัลฯ ได้หรือไม่ 

- ได้ ส าหรับบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏและสามารถ
สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus 
และมีค่า Snip ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี
สามารถยื่นขอรับเงินรางวัลจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ บทความ
ละ 3,000 บาท 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3       
ข้อ 7 (7.4) 

7. กรณีบทความได้รับ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ ที่อยู่ในฐาน 
TCI กลุ่ม 2 สามารถ
ยื่นขอรับเงินรางวัลฯ 
ได้หรือไม่ 

- ไม่ได้ ส าหรับบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับชาติ ที่มี
การพิจารณาตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร (Peer 
Review) และอยู่ในฐาน TCI 
(Thai-Journal Citation Index 
Centre) กลุ่มท่ี 1 บทความละ 
3,000 บาท ไม่นับรวมบทความที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น
ฉบับพิเศษ ที่ตีพิมพ์บทความจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3         
ข้อ 7 (7.7) 
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ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 

8. กรณีบทความ
ตีพิมพ์ในเอกสารการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สามารถยื่น
ขอรับเงินรางวัลฯ ได้
หรือไม่ 

- ไม่ได้ ส าหรับบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์แล้วในเอกสาร การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
บทความฉบับเต็ม และผู้ขอรับ
รางวัลไม่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอ
ผลงานจากกองทุน บทความละ 
2,000 บาท หากได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปเสนอผลงานจากกองทุน                     
ให้ลดลงครึ่งหนึ่งของทุกบทความท่ี
น าเสนอในการประชุมนั้น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3          
ข้อ 7 (7.8) 

9. หากผู้ยื่นขอรับเงิน
รางวัลฯ เป็นผู้ร่วม
เขียนบทความ โดยผู้
แต่งท่ีเหลือเป็น
บุคคลภายนอกคณะ 
สามารถยื่นขอรับเงิน
รางวัลได้หรือไม่ และ
จะได้รับเงินรางวัล
เท่าไหร่ 

- ได้ โดยในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
รางวัลไม่ได้เป็นผู้เขียนชื่อแรก 
(First Author) หรือผู้รับผิดชอบ
บทความ (Corresponding 
Author) เงินรางวัลที่ได้รับจะลดลง
ตามสัดส่วนของจ านวนผู้เขียน
บทความทั้งหมด 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3         
ข้อ 9 

10. กรณีบทความมีผู้
แต่งท่ีเป็นบุคลากร
ภายในคณะมากกว่า 1 
คน ใครสิทธิ์สามารถ
ยื่นขอรับเงินรางวัลได้ 

- ในกรณีที่มีจ านวนผู้เขียน
บทความเป็นบุคลากรภายในคณะ
มากกว่า 1 คน และไม่ได้เป็น
ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือ
เป็นผู้รับผิดชอบบทความ 
(Corresponding Author) ให้
ผู้เขียนที่มีชื่อล าดับต้นที่สุด เป็นผู้
ขอรับเงินรางวัล 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 4          
ข้อ 12 (12.4) 
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 4.2.4.1 ขั้นตอนการสืบค้นค่า Impact Factor และค่า Quartile ของวารสารระดับ
นานาชาติ ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) 
  (1) เข้าเว็บไซต์ https://www.webofknowledge.com/  
 

 

  (2) ระบุชื่อวารสาร เช่น “Expert Systems with Applications” และคลิก
เลือก “Publication Name” คลิกเลือก “Search” 
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  (3) คลิกเลือกตรงชื่อวารสาร 
 

 
 

  (4) จากผลการสืบค้นวารสาร Expert Systems with Applications มีค่า 
Impact Factor = 4.292 (ปี 2018) และมีค่า Quartile = 1 
 

 
 
  (5) เลือกค่า Quartile ที่ดีที่สุดในปี 2018 ใน category ใดก็ได ้
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  4.2.4.2 ขั้นตอนการสืบค้นบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐาน 
SCI (Science Citation Index) 
  (1) เข้าเว็บไซต์ https://www.webofknowledge.com/  
 

 

  (2) ระบุชื่อบทความ เช่น “Structural optimization using multi-
objective modified adaptive symbiotic organisms search” และคลิกเลือก “Title” คลิกเลือก 
“Search”  
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  (3) ผลการสืบค้นจะปรากฏรายละเอียดบทความในฐาน 
 

 
 
 4.2.4.3 ขั้นตอนการสืบค้นค่า Quartile ของวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล 

Scopus (Scimago) 
  (1) เข้าเว็บไซต ์https://www.scimagojr.com/  

 

 
 
 

https://www.scimagojr.com/
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  (2) พิมพ์ชื่อวารสาร หรือ ISSN ลงในช่องสืบค้น กด Enter หรือ คลิก  
 

 
 
  (3) เมื่อแสดงผลการสืบค้น คลิกเลือกรายชื่อวารสารที่ต้องการ 
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  (4) จะแสดงผล Quartile เป็นแถบสี เมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางที่แถบสีท้ายสุดจะ
ปรากฏค่า Quartile ดังภาพ 
 

 
 

  (5) หรือ คลิกที่เครื่องหมาย + จะแสดงรายละเอียดค่า Quartile เช่นกัน 
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  (6) เลือกค่า Quartile ที่ดีที่สุดในปีที่ต้องการ หรือใน category ใดก็ได ้
 

 
 

 3.2.4.4 ขั้นตอนการสืบค้นบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐาน 
Scopus 
  (1) เข้าเว็บไซต ์https://www.scopus.com/  
 

 
 
 
 

https://www.scimagojr.com/
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  (2) ระบุ ชื่ อบทความ  เช่ น  “Self-adaptive MRPBIL-DE for 6D robot 
multiobjective trajectory planning” และคลิกเลือก “Article Title” คลิกเลือก “Search”  
 

 

 
  (3) ผลการสืบค้นจะปรากฏรายละเอียดบทความในฐาน 
 

 
 
 
 
 



 
 

75 
 

 4.2.5 การให้รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 
1. บุคลากรใดท่ี
สามารถขอรับทุนได้ 

- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1676/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 4 
(ค านิยามของบุคลากร) 

2. ลักษณะของผลงาน
ใดที่มีสิทธิ์ขอรับเงิน
รางวัลฯ  

- เป็นผลงานที่ได้รับใบสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ แล้ว 
- เป็นผลงานที่ต้องระบุชื่อผู้ขอรับ
รางวัลเป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานเป็นชื่อ
แรกในใบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
หรือระบุชื่อผู้ขอรับรางวัลเป็นชื่อ
แรกในค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โดย
รัฐออกฉบับนี้ให้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- เป็นผลงานที่มาจากงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม โดยไม่นับรวมผลงานที่
เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้
ประกอบการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของผู้มีสิทธิ์ขอรับ
รางวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งใน
และต่างประเทศ หน้าที่ 2 ข้อ 5 

3. เกณฑ์การให้เงิน
รางวัลแบ่งออกเป็น
อย่างไร 

- ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ ผลงานละ 30,000 บาท 
- ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร 
ผลงานละ 10,000 บาท 
- ผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ ผลงานละ 
5,000 บาท 
- ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงานละ 
5,000 บาท 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งใน
และต่างประเทศ หน้าที่ 2 ข้อ 7 
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4. กรณีได้รับอนุ
สิทธิบัตรมาเป็นเวลา 2 
ปี สามารถยื่นขอรับ
เงินรางวัลฯ ได้หรือไม่ 

- ไม่ได้ เนื่องจากประกาศก าหนด
ว่า ผลงานที่น ามาขอรับเงินรางวัล
จะต้องได้รับใบสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ไม่เกิน 1 ปี โดย
นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศใบ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
แล้ว 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งใน
และต่างประเทศ หน้าที่ 3 ข้อ 10 

 

 4.2.6 การให้รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้                     
สู่สังคม 

ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 

1. บุคลากรใดท่ี
สามารถขอรับทุนได้ 

- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 4 
(ค านิยามของบุคลากร) 

2. ลักษณะของผลงาน
ใดที่มีสิทธิ์ขอรับเงิน
รางวัลฯ  

- เป็นผลงานที่มีการเผยแพร่ทาง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
ต้องระบุชื่อเจ้าของผลงานและ
หน่วยงานที่สังกัดเป็นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- เป็นผลงานที่เกิดจากงานวิจัยหรือ
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม หรือเป็น
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นผลงานที่ท าในนามของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 5 
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 - เป็นผลงานที่น าไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
และมีหลักฐานแสดงการใช้
ประโยชน์ 
- ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับรางวัล แต่
สามารถเป็นผลงานที่เกิดจากการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุม
โครงงาน (Project) หรือ
วิทยานิพนธ์ 

 

3. ผลงานที่เผยแพร่
ทางสื่อใดบ้าง ที่
สามารถน ามาขอรับ
เงินรางวัลฯ ได้ 

- ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทาง
โทรทัศน์ 
- ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทาง
หนังสือพิมพ์ 
- ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทาง
วิทยุ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 7 

4. ผลงานหนึ่งสามารถ
น ามาขอรับเงินรางวัล
มากกว่า 1 ครั้งหรือไม่ 

- ได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ก าหนดว่า 
ผลงานที่น ามาขอรับรางวัลจะ
สามารถขอรับได้เพียง 1 ครั้ง
เท่านั้น ในรอบปีงบประมาณ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 9 
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 4.2.7 การให้รางวัลสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม 

ค ำถำม ค ำตอบ ประกำศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้ำงอิง 
1. บุคลากรใดท่ี
สามารถขอรับทุนได้ 

- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1678/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลรางวัลสนับสนุนการจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ
และนวัตกรรม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 4 
(ค านิยามของบุคลากร) 

2. คุณสมบัติของผู้มี
สิทธิ์ขอรับเงินรางวัลมี
อะไรบ้าง  

- เป็นหัวหน้าโครงการและเป็น
บุคลากรของคณะ ซึ่งจะต้องไม่อยู่
ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือลา
เพ่ิมพูนทางวิชาการ หรือลา
ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ 
- ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย 
จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยขาด
เหตุผลอันสมควร 
- ไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ผิด
สัญญารับทุนจากโครงการอ่ืน ๆ 
กล่าวคือ การค้างส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
- ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณ
นักวิจัย 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1678/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลรางวัลสนับสนุนการจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ
และนวัตกรรม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 5 

3. เกณฑ์การให้เงิน
รางวัลแบ่งออกเป็น
อย่างไรบ้าง 

- ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทาง
โทรทัศน์ 
- ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทาง
หนังสือพิมพ์ 
- ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทาง
วิทยุ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 7 
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4. ข้อเสนอโครงการที่
สามารถยื่นขอรับเงิน
รางวัลได้ต้องมีลักษณะ
เป็นอย่างไร 

- ข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุน
วิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย หรอื
บริการวิชาการ หรือนวัตกรรม จาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรม จากภายนอก
มหาวิทยาลัย 
- ต้องเป็นข้อเสนอโครงการที่ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะในการส่ง
ข้อเสนอโครงการไปยัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/แหล่งทุน
ภายนอก หรือตามข้อก าหนดของ
แหล่งทุนภายนอก 
- ต้องเป็นข้อเสนอโครงการที่ไม่เคย
ได้รับรางวัลสนับสนุนการจัดท า
ข้อเสนอโครงการมาก่อน 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 (ค า
นิยามของข้อเสนอโครงการ) และข้อ 7 

5. เกณฑ์การให้เงิน
รางวัลแบ่งออกเป็น
อย่างไรบ้าง 

-  ข้ อ เสนอโครงการที่ มี ว ง เ งิน
งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท 
ให้ได้รับรางวัลเป็นเงิน 5,000 บาท 
-  ข้ อ เสนอโครงการที่ มี ว ง เ งิน
งบประมาณตั้ ง แต่  500,001 – 
5,000,000 บาท ให้ได้รับรางวัล
เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ข้อเสนอโครงการที่มีวงเงิน
งบประมาณตั้งแต่ 5,000,001 บาท
ขึ้นไป ให้ได้รับรางวัลเป็นเงิน 
15,000 บาท 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 2 ข้อ 8 
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6. กรณีท่ีโครงการวิจัย
เป็นการร่วมสนับสนุน
ทุนระหว่างแหล่งทุน
ภายนอกกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
คณะ จะพิจารณาเงิน
รางวัลอย่างไร 

- กรณีท่ีโครงการวิจัยเป็นการร่วม
สนับสนุนทุนระหว่างแหล่งทุน
ภายนอกกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
/คณะ ให้พิจารณาสนับสนุนเงิน
รางวัลจากงบประมาณ                  
ที่เสนอขอในส่วนของแหล่งทุน
ภายนอก 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 8 
(8.4) 

7. กรณีโครงการวิจัย
ได้รับจัดสรรทุนและท า
สัญญารับทุนแล้ว 
สามารถยื่นขอรับเงิน
รางวัลได้หรือไม่ 

- ได้ กรณีท่ีข้อเสนอโครงการได้รับ
การพิจารณาอนุมัติและท าสัญญา
รับทุนแล้วให้จ่ายเงินพร้อมกันทั้ง
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 9 
(9.3) 

8. กรณีโครงการวิจัย
เป็นการขอรับทุนวิจัย
เพ่ือการศึกษา สามารถ
น ามาขอรับเงินรางวัล
ได้หรือไม่ 

- ไม่ได้ ใช้บังคับส าหรับข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ทุน
สนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ 
หรือนวัตกรรม จากแหล่งทุน
ภายนอกที่ผ่านคณะ/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือตาม
ข้อก าหนดของแหล่งทุนภายนอก
เท่านั้น และไม่สามารถใช้บังคับ
ส าหรับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
ทุนวิจัยเพื่อการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก หรือทุน
ประเภทอ่ืนได้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าที่ 3 ข้อ 10 
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4.3  กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 การขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จาก
เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิธีการติดตามประเมินผลดังนี้ 
 4.3.1 ด าเนินงานทุกกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกฎเกณฑ์แนว
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้  
 4.3.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุนเงินรางวัล
ผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด าเนินการตาม
ขั้นตอนปฏิบัติและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
 4.3.3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ จะต้องได้รับการประเมิน
โดยผู้บังคับบัญชาให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานการขอทุนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ กรอบระยะเวลา               
และเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ขอรับทุนดังกล่าว การปฏิบัติงานจึงต้องยึดหลักกฎระเบียบ และกรอบ
ระยะเวลาเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

บทที่ 5 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 หลังจากที่ผู้เขียนได้รวบรวมและอธิบายเทคนิคการปฏิบัติงาน ในบทที่ 4 ไปแล้วนั้น ผู้เขียนจึงได้
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงาน เรื่อง “กำรขอรับทุนวิจัย ทุนน ำเสนอ
ผลงำน และกำรสนับสนุนเงินรำงวัลผลงำนด้ำนกำรวิจัย จำกเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น” ไว้เป็นข้อพึงระวังแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

5.1  ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 

1.  การประชาสัมพันธ์
รายละเอียดในการให้ทุน 

อาจารย์บางท่านไม่ทราบว่าคณะมี
การสนับสนุนทุนวิจัย ทุนน าเสนอ
ผลงาน และการสนับสนุนเงินรางวัล
ผลงานด้านการวิจัย  

- ทุก 3 เดือน ต้องประชาสัมพันธ์
ให้อาจารย์ได้รับทราบในทุก
ช่องทางการสื่อสาร เช่น ส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ไปที่สาขาวิชา ส่ง
ข้อมูลทางอีเมล์ ลงในเว็บไซต์และ 
face book งานวิจัยและบริการ
วิชาการ เป็นต้น  
- ก่อนการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยฯ อย่างน้อย           
1-2 สัปดาห์ ควรอีเมล์แจ้งไปยัง
อาจารย์ทุกท่านที่มีความประสงค์
จะยื่นขอรับทุนและการสนับสนุน
เงินรางวัลผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ 
- ทุกครั้งที่ทราบว่าอาจารย์ท่านใด
มีผลงานที่เข้าข่ายขอรับการทุน
หรือการสนับสนุนฯ ได้ ควรแจ้งให้
เจ้าของผลงานทราบทุกครั้ง เช่น 
เมื่อทราบว่าอาจารย์ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก ควรแจ้งให้
อาจารย์ทราบว่า หลังจากส่ง 
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ขั้นตอน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 

  ข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุน
แล้ว สามารถยื่นขอรับเงินรางวัล
สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัย บริการวิชาการ และ
นวัตกรรม ได้ เป็นต้น 

2. การกรอกแบบฟอร์มใบ
สมัครขอทุน 

อาจารย์ไม่ทราบว่าจะดาวน์โหลด
ไฟล์หรือขอแบบฟอร์มได้จากที่ไหน 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือส่ง link 
เว็บไซต์กองทุนวิจัยให้อาจารย์ได้
ทราบ  

3. การตรวจสอบเอกสาร - การขอรับทุนน าเสนอผลงานฯ 
อาจารย์ผู้ขอทุนบางครั้งส่งเอกสารไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เช่น หนังสือ
ตอบรับจากงานประชุม ไม่ได้ระบุ
รูปแบบของการน าเสนอผลงาน 
 
- การขอรับสนับสนุนเงินรางวัล
เผยแพร่ผลงานวิจัยฯ กรณีท่ีบาง
บทความสามารถยื่นขอรับเงินรางวัล 
จาก มข. ได้ 

- ประสานงานแจ้งให้อาจารย์ทราบ
เพ่ืออาจารย์จะได้ส่งหนังสือหรือ
หลักฐานการตอบรับระบุรูปแบบ
ของการน าเสนอผลงาน จากงาน
ประชุมได้ทันตามก าหนดเวลาการ
ยื่นขอทุน 
- ต้องตรวจสอบคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯ ทั้งของคณะฯ และ 
มข. ให้ละเอียด ถูกต้องครบถ้วน  

4. ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ท างานทดแทนกันได้ 

ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท างาน
ทดแทนกันได้ เนื่องจาก มีบุคลากรที่
ดูแลรับผิดชอบเรื่องการขอรับทุน
วิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการ
สนับสนุนเงินรางวัลผลงานด้านการ
วิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงคนเดียว 
และอยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้
ความช านาญ และประสบการณ์
ให้กับผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน เพ่ือจักได้
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ จึงท าให้
ขาดความรู้ความช านาญและ 

ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
“การขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอ
ผลงาน และการสนับสนุนเงิน
รางวัลผลงานด้านการวิจัย จาก
เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์” ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ขั้นตอน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 

 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือ
การให้ค าแนะน า หรือการให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น 

 

 

5.2   ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

เมื่อตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และได้รับทราบกระบวนการขอทุนตั้งแต่ขั้นตอน
การจัดท าเอกสารประกอบการยื่นขอรับทุน การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน                          
การน าเสนอข้อมูล เ พ่ือผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ได้รับทุน พร้อมแจ้งขั้นตอนการ
จัดท าเอกสารและการด าเนินการหลังจากได้รับอนุมัติทุน การเบิกจ่ายเงิน การจัดเก็บข้อมูล อันเป็นผลจาก
การจัดท าคู่มือฉบับนี้ ผู้จัดท าจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และ
การสนับสนุน เ งิ นรางวั ลผลงานด้ านการวิ จั ย  จาก เ งิ นกองทุนวิ จั ยคณะวิ ศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการขอทุน ดังนี้ 
 5.2.1  ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของทุกคณะ และน ามาลงในเว็บ เช่น บอร์ด หรือ
ถาม-ตอบ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ท าให้สามารถทราบถึงปัญหา
ของแต่ละคณะ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับคณะตนเอง 
 5.2.2  ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา หารือ ให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้วิจัย ที่ต้องการสอบถาม
เกี่ยวกับกระบวนการขอทุน และตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการขอทุนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ บุคลากร 
ผู้วิจัยสงสัย ไม่เข้าใจ เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 5.2.3  จัดท าแบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการขอทุนวิจัยพร้อม
ค าอธิบายประกอบ ในรูปแบบ Flow Chart จัดส่งให้ผู้วิจัย ผู้เกี่ยวข้องผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดย
แสดงวิธีการเขียนให้ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้วิจัย ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 อย่างไรก็ตาม การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการ
สนับสนุนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ที่ผู้จัดท ายังมิได้กล่าวถึง ส าหรับการพิจารณาเลือกวิธีการแก้ไข
ปัญหา พิจารณาจากวิธีการที่ดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาด้านการขอรับทุนให้ถูกต้อง 
 ผลจากการจัดท าคู่มือการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการ
สนับสนุนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฉบับนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจ าจากงานด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถปฏิบัติงาน      
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ได้อย่างสะดวก บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้จัดท ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากคู่มือ
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ หรือเป็นแนวทางในการจัดท า
คู่มือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
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บรรณำนุกรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (2561, 3 กรกฎาคม).  ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภำพกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำเอก โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศำสตร์. 1670/2561 ประกาศ. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (2561, 3 กรกฎาคม).  ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร
สนับสนุนทุนสมทบโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศำสตร์. 1671/2561 ประกาศ. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (2561, 3 กรกฎาคม).  ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้
ทุนเพื่อเข้ำร่วมกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยใช้
เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์. 1679/2561 ประกาศ. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (2561, 3 กรกฎาคม).  ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้
รำงวัลกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยตำมระดับควอร์ไทล์ (Quartile) โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศำสตร์. 1675/2561 ประกาศ. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (2561, 3 กรกฎาคม).  ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้
รำงวัลผลงำนวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ . 
1676/2561 ประกาศ. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (2561, 3 กรกฎาคม).  ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้
รำงวัลผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ และกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคม โดยใช้
เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์. 1677/2561 ประกาศ. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (2561, 3 กรกฎาคม).  ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้
รำงวัลสนับสนุนกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และนวัตกรรม โดยใช้เงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศำสตร์. 1678/2561 ประกาศ. 
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ภำคผนวก ก 

ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1670/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมศักยภำพกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำเอก โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ข 

ใบสมัครขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภำพกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำเอก 
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ค 

แบบสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรศึกษำ 
ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภำพกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำเอก 
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ภำคผนวก ง 

ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1671/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนทุนสมทบ
โครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก จ 

แบบฟอร์มกำรขอรับกำรสนับสนุนทุนสมทบโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก 
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ฉ 

ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1679/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ทุนเพื่อเข้ำร่วมกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ทั้งในและต่ำงประเทศ  

โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ช 

แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อเข้ำร่วมกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ  
ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ซ 

ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1675/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้รำงวัลกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนวิจัยตำมระบบควอร์ไทล์ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ด 

แบบฟอร์มกำรขอรับรำงวัลกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยตำมระบบควอร์ไทล์  
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ต 

ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1676/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้รำงวัลผลงำนวิจัยที่ได้รับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ถ 

แบบฟอร์มกำรขอรับรำงวัลผลงำนวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ท 

ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1677/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้รำงวัลผลงำนวิจัย 
หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ และกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคม  

โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก น 

แบบฟอร์มกำรขอรับรำงวัลผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  
และกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคม โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก บ 

ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1678/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้รำงวัลสนับสนุน 
กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และนวัตกรรม  

โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

141 
 

 

 

 



 
 

142 
 

 

 



 
 

143 
 

 

 

 

 

 



 
 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ป 

แบบฟอร์มกำรขอรับรำงวัลสนับสนุนกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และนวัตกรรม  
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุกัญญา วรรณสิทธิ์ 
ต ำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประวัติกำรศึกษำ ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการทั่วไป 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 
ประวัติกำรรับรำชกำร วันที่ 2 เมษำยน 2552 

 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพลักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง         
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย              
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ต ำแหน่งปัจจุบัน  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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