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เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9 /2557) 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประเภททุนสนับสนุน 
ตามข้อ 7.2  ของประกาศนี ้ หลักเกณฑ ์ แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข 

1. ทุนสําหรับบุคลากรคณะ     
1.1   ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ 

วิชาการ 
1)  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน เป็นบุคลากรสายผู้สอน  หรือบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2)  ประเภททุนและจํานวนเงิน 2.1) สนับสนุนการวิจยัสําหรับบุคลากรสายผู้สอน เป็นเงินไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ   

2.2) สนับสนุนการวิจยัสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาท/โครงการ   
2.3) สนับสนุนการบริการวิชาการสําหรับบุคลากรคณะ เป็นเงินไม่เกิน 35,000 บาท/โครงการ 

3)  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน 3.1) ผู้ขอรับทุนจะสมัครขอรับทุน ในคราวเดียวกันได้ไม่เกินประเภทละ 1 โครงการ 
3.2) ผู้ขอรับทุนต้องไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นในงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการเรื่องเดียวกัน 

ยกเว้นกรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสมทบจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) 
3.3) กรณีการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ต้องเป็นงานวิจัยที่มีประเด็นวิจัยซึ่งตอบสนองตามกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  หรือเป็นงานวิจัยของ
นักวิจัยหน้าใหม่ที่ดําเนินการโดยคณะ  

(2) บุคลากรคณะที่คา้งส่งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยตามประกาศฉบับนี้ จนกว่าจะส่งผลงานวิจัยที่ค้างส่งนั้นแล้ว 

(3) หากเป็นงานวิจัยซึ่งดําเนินการร่วมกับบุคคลภายนอก บุคลากรคณะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงาน 

(4) หัวข้อ/เค้าโครงการวิจัยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 
 

(5) กรณีเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสมทบจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) การพิจารณา
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

3.4) กรณีการขอรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ  ต้องเป็นงานบริการวิชาการแก่สังคม หรืองานบริการ
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ประเภททุนสนับสนุน 
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วิชาการเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งดําเนินการในนามคณะโดยบุคลากรคณะ  
 

4)  กําหนดการยื่นขอรับทุนและพิจารณา
คัดเลือกทุน 

 

รายการ ระยะเวลา 
ยื่นขอรับทุน ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน 
พิจารณาคัดเลือกทุน ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน 

  

5)  เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน 5.1)  แบบเสนอโครงการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แบบ สถ.วจ.01)  สําหรับการเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจยั 

5.2)  แบบเสนอโครงการบริการวชิาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แบบ สถ.บก.01)  สําหรับการเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 

6)  เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับทุน 6.1)  ผู้รับทุนต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ และรายงานการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินทุน ภายในเวลาที่กําหนดตามสัญญา และเมื่อดําเนินการวิจัยหรือการบริการวิชาการ
เสร็จสมบูรณ์ตามโครงการแล้ว จะต้องนําส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
6.1.1)  กรณีเป็นโครงการวิจัย  เอกสารประกอบด้วย 

(1) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน  จํานวน 2 ชุด 
(2) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ จํานวน 3 ชุด และเป็นสิ่งพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์ (Compact Disc) จํานวน 1 ชุด 
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  (3) บทความวิจัย (Manuscript) เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ 
(Peer Review)  หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในสิ่งตีพิมพ์
ในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)  ซึ่งเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Compact Disc) ที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานกอ่น
ตีพมิพ์ (Peer Review) จํานวน 1 ชุด และในการตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้รับทุนต้องลงข้อความ
แสดงกิตติกรรมประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ทุน
สนับสนุนการวิจยันี้ 

6.1.2)   กรณีเป็นโครงการบริการวิชาการ  เอกสารประกอบด้วย 
(1) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน  จํานวน 2 ชุด 
(2) รายงานสรุปผลโครงการและผลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ จํานวน 2 ชุด 

7)  การจ่ายทุนสนับสนุน ให้จ่ายทุนสนับสนุนแก่ผู้รับทุน  ดังนี้ 
7.1)  ทุนสนับสนุนการวิจัย   แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้ 
 

งวดที่ วงเงินที่จ่าย รายละเอียด 
1 ไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบและลงนาม 

ในสัญญารับทุน 
2 วงเงินที่เหลือ เมื่อส่งผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามโครงการแล้ว 

 
 
 

7.2)  ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ  ให้จ่ายงวดเดียว เมื่อส่งผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามโครงการแล้ว 
 

8)  การเบิกจ่ายเงิน 8.1)  ให้ผู้รับทุนส่งเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต่อประธานคณะกรรมการ พร้อมแนบหลักฐาน 
ประกอบด้วย 
(1)   สําเนาสัญญารับทุน และแบบเสนอโครงการซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว   
(2)   ใบสําคัญรับเงิน   
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  (3)   สําเนาบัตรประจําตัว   
(4)   หลักฐานการส่งผลงานตามขอ้ 7.1)  หรือ ข้อ 7.2) 

8.2)  ให้คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารายงานผลงานฉบับสมบูรณ์ ก่อนเสนอขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินต่อคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1.2  ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ 

1)  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 1.1)   เป็นบุคลากรสายผู้สอน หรือบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.2)  เป็นผู้เขียนบทความชื่อแรก (First Author)  หรือผู้เขียนที่ติดต่อกับวารสาร (Corresponding Author)  

หรือผู้เขียนที่เป็นผู้เขียนบทความชื่อแรกซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาในสังกัดคณะ 
2)  การสนับสนุนและจํานวนเงิน สนับสนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาในการแปลบทความ หน้ากระดาษละ 500 บาท แต่ไม่

เกินวงเงิน 4,000 บาท ต่อบทความ  โดยนับตามหน้าของวารสารเฉพาะหน้าที่เป็นภาษาต่างประเทศ เศษที่
เกินครึ่งหน้าให้นับเป็นหนึ่งหน้า  ทั้งนี้ ไม่รวมหน้าแรก หน้าที่เป็นภาพประกอบ และหน้าเอกสารอ้างอิง 

3)  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน 3.1)  เป็นบทความที่ระบุชื่อผู้เขียนและหน่วยงานที่สังกัด เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบุในกิตติกรรมประกาศ 

3.2)  เป็นบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI (Institute of Scientific 
Information) หรือ JCR (Journal Citation Reports) หรืออยู่ในฐานข้อมูลที่ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) รับรอง หรืออยู่ในฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 

3.3)  บทความที่ขอรับการสนับสนุน  ให้เสนอขอได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
4)  กําหนดการยื่นขอรับทุน และ 
     เอกสารประกอบการขอรับทุน 

4.1) ยื่นขอรับทุนสนับสนุนได้ตลอดทั้งป ี
4.2) ให้ยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยผ่านผู้บังคับบญัชาต้นสังกัด  

พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบด้วย 
(1) สําเนาหลักฐานการติดต่อกับวารสารเพื่อนําส่งบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาต ิ
(2) สําเนาบทความต้นฉบับ (Manuscript) 

  (3) ใบสําคัญรับเงินจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษา พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (Passport) 

1.3  ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 1)  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 1.1)   เป็นบุคลากรสายผู้สอน หรือบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
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เสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา
วิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติ ใน
และต่างประเทศ 

1.2) ไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรม 
1.3) ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคบับญัชาต้นสังกัด ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

หรือระดับชาติ และนําเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
1.4) เป็นผู้เขียนบทความชื่อแรก (First Author)   

2)  การสนับสนุนและจํานวนเงิน 2.1)  สนับสนุนเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าพาหนะไป-กลับ ชั้นประหยัดจากจังหวัดขอนแก่นถึงเมืองซึ่งเป็น
สถานที่จัดประชุมสัมมนา ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามอัตราที่จ่ายจริงและ
ตามระเบียบราชการ ภายในวงเงิน ดังนี้ 
(1) เขตพื้นที่แถบลุ่มน้ําโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท 
(2) เขตพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง อินเดีย เอเชียตะวันออก 

ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และใกล้เคียง  วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท 
(3) เขตพื้นที่ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และแอฟริกา  วงเงินไม่เกิน 

50,000 บาท 
2.2)  กรณีบุคลากรคณะหลายคนเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาเดียวกัน คณะกรรมการอาจใช้

ดุลยพินิจในการสนับสนุนทุนตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1)  หรือตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ    
2.3)   กรณีผู้ขอรับทุนได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือแหล่งทุนอื่นด้วย ให้สนับสนุนทุนตาม

ประกาศนี้ สมทบไม่เกินครึ่งหนึ่งของวงเงินตามข้อ 2.1)  ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือแหล่งทุนอื่นแล้ว ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริงและตามระเบียบราชการ   

3)  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน 3.1)  บทความต้องได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings)  โดยระบุชื่อผู้เขียน
และหน่วยงานที่สังกัด เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประเภททุนสนับสนุน 
ตามข้อ 7.2 ของประกาศนี้ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข 

  3.2)  ต้องดําเนินการยื่นขอรับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือจากแหล่งทุนอื่นก่อน เว้นแต่กรณีซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลอันควรพิจารณา 

3.3)  ให้ขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 
3.4)  ผู้ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนประเภทนี้ หรือเคยได้รับทุนสนับสนุนประเภทนี้ ในวงเงินจํานวนไม่มาก ให้มี

สิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก 
3.5)  กรณีการเสนอขอรับทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและมีข้อควรพิจารณา ให้ประธาน

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
4)  กําหนดการยื่นขอรับทุน และ 
     เอกสารประกอบการขอรับทุน 

4.1)  ยื่นขอรับทุนสนับสนุนได้ตลอดทั้งปี 
4.2)  ให้ยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  พร้อม

แนบหลักฐาน ประกอบด้วย 
(1) บทความฉบับสมบูรณ์ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาวิชาการ 
(2) สําเนาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 
(3) หนังสือตอบรับจากคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 
(4) หลักฐานการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 
(5) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(6) หลักฐานการให้ทุนหรือออกค่าใช้จ่ายให้เป็นบางส่วน (กรณีได้รับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือแหล่งทุนอื่น) 
5)  เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับทุน 5.1)  ผู้รับทุนต้องส่งรายงานสรุปการไปเสนอผลงาน จํานวน 1 ชุด  ต่อคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการไปเสนอผลงาน 
5.2)  กรณีผู้รับทุนต้องการสละสิทธิ์ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ได้  ให้แจ้งการสละ

สิทธิ์ต่อคณะกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร   
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ประเภททุนสนับสนุน 
ตามข้อ 7.2 ของประกาศนี้ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข 

  5.3)  หากตรวจพบว่าผู้รับทุนรายใด ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือแหล่งทุนอื่น แต่ไม่แจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการทราบ ให้งดหรือเรียกคืนเงินสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับจากกองทุน
ตามประกาศนี้ 

6)  การเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้รับทุนส่งเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต่อประธานคณะกรรมการ พร้อมแนบหลักฐานรายงานสรุปการ
ไปเสนอผลงาน ตามข้อ 5.1) 

1.4  รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 1)  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับรางวัล 1.1)   เป็นบุคลากรสายผู้สอน หรือบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.2) เป็นผู้เขียนหรือร่วมเขียนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเอกสารการประชุมวิชาการ 

2)  ประเภทรางวัลและจํานวนเงิน 2.1)  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI  (Institute of 
Scientific Information) และมีปัจจัยกระทบ (Impact Factor)   บทความละ 30,000 บาท 

2.2)  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI แต่ไม่มีปัจจัย
กระทบ  บทความละ 15,000 บาท 

2.3)  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลวารสารที่ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับรอง  บทความละ 10,000 บาท 

2.4)  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ ข้อ 2.1), 2.2)  และ 2.3)   
บทความละ 7,500 บาท 

2.5)  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับชาติ ที่มีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
วารสาร (Peer Review) และอยู่ในฐานข้อมูลที่ สกว. หรือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง   บทความละ 5,000 บาท 

2.6)  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับชาติ ที่มีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
วารสาร และมีปัจจัยกระทบ  บทความละ 4,000 บาท 
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ประเภททุนสนับสนุน 
ตามข้อ 7.2 ของประกาศนี้ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข 

  2.7)    บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับสถาบัน ซึ่งไม่มีปัจจัยกระทบ แต่อยู่ในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Center) (TCI)  บทความละ 
2,500 บาท 

2.8)    บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International 
Conference)   บทความละ 4,000 บาท   

2.9)    บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  (National Conference)  
บทความละ 2,000 บาท  

2.10)   กรณีผู้ขอรับรางวัลเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้เขียนที่ติดต่อกับวารสาร
(Corresponding Author)  เงินรางวัลที่ได้รับจะได้รับเต็มจํานวน 

2.11)   กรณีผู้ขอรับรางวัลไม่ได้เป็นผู้เขียนชื่อแรก  เงินรางวัลที่ได้รับจะลดลงตามสัดส่วนของจํานวนผู้เขียน
บทความ 

2.12)   กรณีบทความอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้  ให้ผู้ขอรับ
รางวัลยื่นขอรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน  หากจํานวนเงินรางวัลที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้อยกว่าจํานวนเงินรางวัลตามประกาศนี้  ให้ได้รับเงินรางวัลตามประกาศนี้
สมทบเพิ่มในส่วนที่เหลือ ให้ได้เต็มจํานวนวงเงินตามประกาศนี้ 

3) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล 3.1)     เป็นบทความที่เขียนจากงานวิจัยหรือนวัตกรรม  โดยไม่นับรวมบทความที่เป็นข้อกําหนดของการทํา
วิทยานิพนธ์  หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับรางวัล หรือนักศึกษาที่อยู่ภายใต้การให้
คําปรึกษาของอาจารย์ 

3.2)     เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับต่างๆ ตามข้อ 2) 
3.3)     เป็นบทความใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน 
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ประเภททุนสนับสนุน 
ตามข้อ 7.2 ของประกาศนี้ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข 

  3.4)  เป็นบทความที่ต้องระบุชื่อผู้เขียนและหน่วยงานที่สังกัด เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์        
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.5)  เป็นบทความที่ลงตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงตีพิมพ์ของบทความนั้น จนถึงวันที่ยื่นขอรับ
เงินรางวัล 

3.6)  บทความที่ขอรับรางวัล  ให้ขอรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
4)  กําหนดการยื่นขอรับรางวัล และ 

เอกสารประกอบการขอรับรางวัล 
4.1) ยื่นขอรับรางวัลได้ตลอดทั้งปี 
4.2) ให้ยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยผ่านผู้บังคับบญัชาต้นสังกัด พร้อม

แนบหลักฐาน ประกอบด้วย 
(1) สําเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว 
(2) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้าปก หน้าสารบัญของวารสารที่ปรากฏชื่อบทความของผู้ขอรับ

รางวัล จํานวน 1 ชุด พร้อมสําเนาบทความในรูปของ PDF File หรือ Word File 
4.3) กรณีมีจํานวนผู้เขียนบทความที่เป็นบุคลากรสังกดัคณะมากกว่า 1 คน และไม่ได้เป็นผู้เขียนชื่อแรก ให้

ผู้เขียนที่มีชื่อลําดับต้นที่สุดเป็นผู้ขอรับรางวัล 
4.4) กรณีผู้ขอรับรางวัลเป็นผู้เขียนที่ติดต่อกับวารสาร และไม่ได้เป็นผู้เขียนชื่อแรก ต้องยื่นเอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการติดต่อระหว่างผู้เขียนกับวารสาร 
2. ทุนสําหรับนักศกึษา     

2.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย 1)  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับรางวัล เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกําลังศึกษาในหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2)  การสนับสนุนและจํานวนเงิน 2.1) สนับสนุนการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์  ไม่เกิน 40,000 บาท/โครงการ 
2.2) สนับสนุนการวิจยั วิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ 

3)  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน 3.1) ผู้ขอรับทุนจะสมัครขอรับทุนในคราวเดียวกันได้ไม่เกิน 1 โครงการ 
3.2) ผู้ขอรับทุนต้องไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน 



10 
 

ประเภททุนสนับสนุน 
ตามข้อ 7.2 ของประกาศนี้ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข 

  3.3) ต้องเป็นงานวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
3.4) กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสมทบจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) วงเงินในการ

สนับสนุนให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
4)  กําหนดการยื่นขอรับทุนและพิจารณา

คัดเลือกทุน 
 

รายการ ระยะเวลา 
ยื่นขอรับทุน ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน 
พิจารณาคัดเลือกทุน ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน 

  

5)  เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน แบบเสนอโครงการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แบบ สถ.วจ.01)   
6)  เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับทุน 6.1)  ผู้รับทุนต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ และรายงานการปฏิบัติงาน

และการใช้จ่ายเงินทุน ภายในเวลาที่กําหนดตามสัญญา และเมื่อดําเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตาม
โครงการแล้ว จะต้องนําส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน จํานวน 2 ชุด 
(2) รายงานผลการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์  ซึ่งเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ จํานวน 2 ชุด 

และเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Compact Disc) จํานวน 1 ชุด 
(3) บทความวิจัย (Manuscript) เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ (Peer Review) หรือ 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในสิ่งตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ซึ่งเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Compact Disc) ที่มี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ (Peer Review) จํานวน 1 ชดุ และใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้รับทุนต้องลงข้อความแสดงกิตติกรรมประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนี้ 

7)  การจ่ายทุนสนับสนุน ให้จ่ายงวดเดียว เมื่อส่งผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามโครงการแล้ว 
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ประเภททุนสนับสนุน 
ตามข้อ 7.2 ของประกาศนี้ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ / เงื่อนไข 

 8)  การเบิกจ่ายเงิน 8.1)  ให้ผู้รับทุนส่งเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต่อประธานคณะกรรมการ พร้อมแนบหลักฐาน 
ประกอบด้วย 
(1)   สําเนาสัญญารับทุน และแบบเสนอโครงการซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว   
(2)   ใบสําคัญรับเงิน   
(3)   สําเนาบัตรประจําตัว   
(4)   หลักฐานการส่งผลงานที่เสรจ็สิ้นสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

8.2)   ให้คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อพิจารณารายงานผลงานฉบับสมบูรณ์ ก่อนเสนอขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 


