ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
ฉบับที่ 4/2556
เรื่อง หลักเกณฑในการจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินกองทุนวิจัยคณะ
ดวย คณะศิลปศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญของการสนับสนุน และสงเสริมงานวิจัยตอบุคลากร
ประจําคณะ เพื่อเพิ่มพูนผลงานทางวิชาการใหมากยิ่งขึ้น อันจะเปนการสรางชื่อเสียงใหกับคณะ และเปนสราง
บุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานวิชาการ เพื่อบรรลุเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจความตามในขอ 12 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนวิจัยใน
ระดับคณะ พ.ศ. 2544 และมติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะเงินกองทุนคณะศิลปศาสตร ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2556 จึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียดตางๆ ในการใชจายกองทุนวิจัย
ไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา
“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 4/2556 เรื่อง
หลักเกณฑในการจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินกองทุนคณะศิลปศาสตร ”
ขอ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่

21 ตุลาคม 2556 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“วิทยาเขตหนองคาย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
“คณะ”
หมายถึง คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยา
เขตหนองคาย
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขตหนองคาย
“บุคลากร”
หมายถึง
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางชั่วคราว ทั้งสาย
สนับสนุนและสายผูสอน ของคณะศิลปศาสตร
“กองทุน”
หมายถึง
กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร
ขอ 4 หลักเกณฑการใชเงินกองทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากกองทุนวิจัย ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุนตอไปนี้
4.1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมนักวิจัย โครงการวิจัยที่ตอบสนองความตองการของ
วิทยาเขตหนองคายหรือสังคม และปจจัยสนับสนุนตางๆ ที่จําเปนตอการพั ฒนาการวิจัย
-2-/4.2 เพื่อสนับสนุน...

-24.2 เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันในการพัฒนาคณะ เชน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
4.3เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยที่เปนความรวมมือระหวางค
ณะและองคกรภายนอก
หรือองคกรตางประเทศ
4.4 เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยในรูปแบบเริมตนของบุคลากรภายในคณะ
4.5 เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัยของบุคลากรภายในค
ณะทั้งใน
และตางประเทศ
4.6 เพื่อสนับสนุนการสรางขวัญลกําลังใจของนักวิจัยที่ไดมีการตีพิมพเผยแพร
4.7เพื่อสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยหรือการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ
ขอ 5 หลักเกณฑการสนับสนุนการทําวิจัยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้
5.1 โครงการวิจัยเดี่ยว/ชุด โครงการละไมเกิน 100,000 บาท จักตองสามารถตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐาน ISI (Institute
of Scientific Information) และมี Impact Factor หรือ หรือฐานขอมูล SCOPUS
5.2 โครงการวิจัยเดี่ยว/ชุด โครงการละไมเกิน 50,000 บาท จักตองสามารถตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ
5.3 วิจัยสถาบัน โครงการละไมเกิน10,000 บาท จักตองสามารถตีพิมพในวารสารระดับชาติได
5.4 วิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการละไมเกิ5,000
น บาท
5.5 เปนโครงการวิจัยที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป โดยหัวหนา
โครงการตองจัดทํารายงานความกาวหนา (Progress Report) จํานวน 3 ชุด ตามรูปแบบที่คณะกรรมการได
กําหนดไว ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ไดทําสัญญารับทุนและจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ (Final
Report) จํานวน 3 ชุด และเปนอิเล็กทรอนิกสจํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสิ้นสุด
โครงการตามสัญญา
5.6 กรณีผูผานการพิจารณาใหไดรับเงินอุดหนุนตองการสละสิทธิ์ หรือไมสามารถปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ใหแจงตอคณบดี เปนลายลักษณอักษรและสงเงินคืนเต็มจํานวน พรอมทั้งจายดอกเบี้ยในอัตรา รอย
ละ 7.5 บาทตอป
5.8 ผลงานวิจัยเปนลิขสิทธิ์ของคณะ
5.9 การจายเงินงวดทุนวิจัยคณะ จายเงินงวดที่ 1 เปนจํานวนรอยละ 50 ของวงเงินที่ไดรับ
การสนับสนุนเมื่อทําสัญญารับทุนแลว จายเงินงวดที่ 2 เปนจํานวนรอยละ 30 ของวงเงินที่ไดรับการสนับสนุน
เมื่อผูไดรับทุนสงรายงานความกาวหนา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินผลแลว จายเงินงวด
ที่ 3 เปนจํานวนรอยละ 20 ของวงเงินที่ไดรับการสนับสนุนเมื่อผูไดรับทุนสงรายงานฉบับสมบูรณ โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินผล และสงบทความที่ตีพิมพแลว
ขอ 6 สนับสนุนการใหรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย ใหการสนับสนุนตามหลักเกณฑดังนี้
6.1 บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐาน ISI (Institute
of ScientificInformation) และมี Impact Factor บทความละ 30,000 บาท
6.2 บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐาน Scopus และ
ไมมี Impact Factorบทความละ 10,000 บาท
-3-/6.3 บทความ...

-36.3 บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารระดับชาติ ที่มีการพิจารณาตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิประจําวารสาร (Peer Review) และอยูในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)
บทความละ 5,000 บาท
6.4 บทความที่ไดรับการตีพิมพแลวในเอกสาร (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (InternationalConference) ที่มีการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ เปนบทความฉบับเต็ม (Full
paper) และผูขอรับรางวัลไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานจากกองทุน บทความ
ละ 2,000 บาท หากไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานจากกองทุน ใหลดลงครึ่งหนึ่ง
ของทุกบทความที่นําเสนอในการประชุมนั้น
6.5 ในกรณีที่ผูขอรับเงินรางวัลไมไดเปนผูเขียนชื่อแรก เงินรางวัลที่ไดรับจะตองลดลงตาม
สัดสวนของจํานวนผูเขียนบทความ
6.6 ในกรณีที่ผูขอรับเงินรางวัล ไมไดเปนผูเขียนชื่อแรก แตผูเขียนบทความชื่อแรกเปน
นักศึกษาในสังกัดคณะ โดยผูขอรับเงินรางวัลเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาคนดังกลาว ผูขอรับเงิน
รางวัลจะมีสิทธิ์ในการไดรับเงินรางวัลเต็มจํานวน
6.7 ในกรณีที่บทความอยูในเกณฑที่สามารถยื่นขอรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแกนได
ใหผูขอใชสิทธิ์ยื่นขอรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแกนกอน โดย งานบริการวิชาการและวิจัย จะ
ดําเนินการยื่นแบบฟอรมที่ผูขอกรอกพรอมเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกนให หากจํานวนเงินที่ไดรับจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนนอยกวาเกณฑตามขอ 6 ของประกาศฉบับนี้ คณะจะจายเพิ่มในสวนที่เหลือของเกณฑ
ตามขอ 6
ขอ 7 การสนับสนุนเพื่อเขารวมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ทั้งในและตางประเทศ
7.1 ผูขอรับการสนับสนุน จะตองดําเนินการยื่นขอรับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนคณาจารย
เพื่อเขารวมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในตางประเทศจากมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ แหลง
สนับสนุนอื่นกอน เวนแตเปนกรณีซึ่งคณะกรรมการ เห็นวามีเหตุผลอันควรใหพิจารณา
7.2 ผูขอรับการสนับสนุนจะตองเปนผูนําเสนอผลงานดวยตัวเองและเปนการนําเสนอแบบ
ปากเปลา (Oral Presentation)
7.3 ผูขอรับการสนับสนุนจะตองมีผลงาน โดยเปนผูเขียนชื่อแรก หรือเปนผูเขียนที่ติดตอกับ
วารสาร (Corresponding Author) ในบทความที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐาน ISI และ
มี Impact Factor ภายหลังจากที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนครั้งลาสุดในการไปนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติทั้งในและตางประเทศ ผลงานนี้สามารถนํามาใชไดเพียง 1 ครั้ง เทานั้น
7.4 กรณีผูขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเปนครั้งแรก ใหยื่น Manuscript ฉบับ
ภาษาอังกฤษที่ไดจัดสงไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐาน ISI และมี Impact Factor หรือเปน
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติ ที่อยูในฐาน ISI และมี Impact Factor มาแลวไมเกิน 1 ป โดยผู
ขอรับการสนับสนุนเปนผูเขียนชื่อแรก หรือเปนผูเขียนที่ติดตอกับวารสาร (Corresponding Author) ผลงานนี้
สามารถนํามาใชไดเพียง 1 ครั้ง เทานั้น
7.5 บทความที่จะยื่นขอรับการสนับสนุนไปเสนอผลงานสามารถนํามาขอรับไดเพียง 1 ครั้ง
เทานั้น
7.6 คณะกรรมการจะพิจารณาโดยใชเงินจากกองทุนเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอ
ผลงานเฉพาะรายการตอไปนี้
-4-/(1) ตั๋วเครื่องบิน...

-4(1) คาตั๋วเครื่องบินและ / หรือคาพาหนะไป-กลับ ชั้นประหยัด จากจังหวัด
หนองคายถึงเมืองซึ่งเปนสถานที่จัดการประชุม
(2) คาที่พัก ตามอัตราที่จายจริง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550)
(3) คาลงทะเบียนเขารวมประชุมทั้งนี้ เมื่อรวมคาใชจายในขอ (1) - (3) จะตองไม
เกินวงเงินตามที่ระบุไวในขอ 7.7 ดังนี้
7.7 คาใชจายตอคน ใหไดรับการสนับสนุนตามที่จายจริง แตไมเกินวงเงินตามเกณฑดังนี้
(1) เขตพื้นที่ในแถบลุมน้ําโขง พื้นที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต วงเงินไมเกิน
40,000 บาท
(2) เขตพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนฮองกง ไตหวัน มองโกเลีย ญี่ปุน เกาหลี
อินเดียและพื้นที่ในแถบเอเชียตะวันออกตะวันออกกลาง เอเชียใต และใกลเคียง วงเงินไมเกิน 50,000 บาท
(3) เขตพื้นที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด วงเงินไมเกิน 55,000 บาท
(4) เขตพื้นที่ประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และพื้นที่ใน
แถบทวีปอเมริกาใต ทวีปแอฟริกา วงเงินไมเกิน 65,000 บาท
(5)
การยื่นขอและเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุนใหยื่นกอน
กําหนดการเดินทางอยางนอย 2 เดือน
ขอ 8 การประเมิน
8.1 ผลงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ในวารสารที่เปนที่ยอมรับเพิ่มขึ้น
8.2 ผลงานวิจัยที่นําไปสูการใชประโยชน ในรูปแบบตางๆเพิ่มขึ้น
8.3 ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอกเพิ่มสูงขึ้น
8.4 มีการเชื่อมโยง หรือความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น
ขอ 9 ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเพื่อใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑนี้
ขอ
11 ใหคณบดีหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้กรณีที่มีปญหา
การตีความประกาศนี้ใหคณบดี เปนผูวินิจฉัยและถือวาเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

(ผูชวยศาสตราจารยรักชนก แสงภักดีจิต)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร

