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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา ความจ าเป็น และความส าคัญ 

 
กองบริหารงานวิจัย เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ การ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนบริหารงานวิจัยและท าค าขอ
งบประมาณการวิจัย ประสานงานกับแหล่งทุน ประสานงานในการพิจารณาให้ทุนวิจัย จัดท าสัญญารับทุนวิจัย 
ติดตามผลการวิจัยทั้งภายในและภายนอก ประสานและสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
งานวิจัย การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศการวิจัย วารสารวิจัย การให้รางวัลเชิดชู
เกียรติผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น การฝึกอบรมบุคลากร และนักวิจัย เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ นานาชาติ  

งานส่งเสริมการวิจัย มีหน้าที ่หลักในการ ประสานการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น 
นิทรรศการวันนักประดิษฐ์ นิทรรศการ Thailand Research Expo กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย (การมอบ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักกิจัยเกียรติคุณสารสิน รวมทั้ง รางวัลนักวิจัยใหม่ดีเด่น รางวัลหน่วยงานด้านการ
วิจัย รางวัลด้านการบริการวิชาการ) สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(โครงการ publication clinic การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์) จัดท าวารสารด้านการวิจัย (Asia-Pacific 
Journal of Science and Technology วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
วารสารวิจัยสถาบัน) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัย (ทุนวิจัย ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) การ
สร้างเครือข่ายด้านการวิจัย การให้บริการเครื่องมือวิจัย ตลอดจน สนับสนุนทุนเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการการสนับสนุนทุนเพ่ือการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ เพ่ือ 
ส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และ
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักและจดจ าของนานาประเทศ ตลอดจนเป็นโอกาสในการ
พบปะกับนักวิจัยชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวจิัย
ชาวต่างชาติ มีส่วนช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (QS University 
Ranking)  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงประกาศในการสนับสนุนทุนเพื่อเข้า
ร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1788/2559) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการ
สนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานฯ ในต่างประเทศ เป็นการให้ทุนแบบเหมาจ่าย (ให้ผู้รับทุนเบิกจ่าย
โดยใช้ใบส าคัญรับเงิน) และมอบให้ผู้รับทุนเก็บเอกสารทางการเงินไว้เป็นเวลา 10 ปี เพ่ือรอการตรวจสอบ ซึ่ง
มีผลท าให้ผู้ประสานงานระดับคณะ ผู้ขอรับทุน รวมถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง จะต้องท าความ
เข้าใจ ศึกษาระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ขอรับทุน เจ้ าหน้าที่
ประสานงานระดับคณะ รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ผู้จัดท าคู่มือเล่มนี้ ซึ่งด ารงต าแหน่ง นักจัดการงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารขอรับคุณ การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ประสานงานในการประชุมพิจารณาทุนฯ จนกระทั่งประกาศผล และตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุน รวมทั้ง ติดตามรายงานการเดินทางไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ จึงได้
รวบรวม ระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมทั้ง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ
ปฏิบัติ รวมทั้ง เป็นแหล่งศึกษาแนวทางในการขอรับทุน และการจัดเก็บหลักฐานในการใช้จ่ายเงินส าหรับผู้รับ
ทุนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 
1.2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนทุนเพื่อเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง

วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุม
วิชาการนานาชาติในต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

1.2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนทุนเพื่อเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุม
วิชาการนานาชาติในต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินงาน 

1.2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความถูกต้อง 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี ่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
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1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินงาน สามารถปฏิบัติงาน
ด้วยความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัย 
และผู้ขอรับทุน 

1.3.3 ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการ
น าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ให้กับบุคคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
1.5 ค าจ ากัดความของคู่มือ 
 

1.5.1 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.5.2 คณะ หมายความถึง ส่วนงานตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 9 (4) 

และ (5) 
1.5.3 คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติทุนไปเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
1.5.4 ทุน หมายความถึง ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ

แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ 

1.5.5 ผลงาน หมายความถึง ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

1.5.6 ผู้สมัครรับทุน หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุน ซึ่ง
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.5. 7 ผู้ได้รับทุน หมายความถึง ผู้สมัครรับทุนที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติทุนในแต่ละงวด 
1.5.8 การประชุมวิชาการนานาชาติ หมายความถึง การประชุมเพื่อน าเสนอผลงาน ที่จัดโดยองค์การ

หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือในแวดวงวิชาการของสาขาเชี่ยวชาญของผู้สมัครรับทุน ที่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมและเสนอผลงานจากหลายประเทศ และต้องเป็นการจัดประชุม ณ ต่างประเทศ 



| 4 

 

 

บทท่ี 2 
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
2.1 ประวัติกองบริหารงานวิจัย 
 

ปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้ง “ส านักบริหารการวิจัย” สังกัดส านักงานอธิการบดี ภายใต้
การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ 1. การก าหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ และระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. พัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง จัดตั้ง
เครือข่าย ประสานและเชื่อมโยงแหล่งทุน 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย 4. ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 6. 
ขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะ 7. รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัย  

ป ี  พ.ศ.  2555 มหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น จ ัดต ั ้ ง  "กองบร ิหารงานว ิจ ัย "  ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2555 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เรื่อง "การจัดตั้งหน่วยงานภายในสานักงาน
อธิการบดี" และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1830/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง "หน้าที่
และความรับผิดชอบของกองและส านักงานในสานักงานอธิการบดี" โดยก าหนดบทบาทหน้าที่กองบริหาร
งานวิจัย ได้แก่ 1. สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การประสานงานการจัดท าแผนการวิจัย โครงการวิจัย และจัดท าค าของบประมาณการวิจัย 2. บริหารจัดการ
ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย และประสานการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การประกันคุณภาพด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประสานการจัดหาแหล่งทุน และการสร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ 3. ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มี
ความสามารถในการพัฒนางานประจาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 4. ประสานงานการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และเชิงสาธารณะ 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย รวมทั้ง จัดท าวารสารการวิจัยเพ่ือให้
บริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย      
สู่วงวิชาการและสาธารณะ 6. ประสานและสนับสนุนการด าเนินภารกิจสนับสนุนการวิจัยด้านอื่น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 7. บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี 
ตามประกาศ ฉบับที่ 313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561เรื่อง “การแบ่งหน่วยงานส านักงานอธิการบดี” 
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โดย “กองบริหารงานวิจัย” มีสถานะเป็น “หน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย” และตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 737/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องการเปลี่ยน
ชื่อหน่วยงานภายในของสานักงานอธิการบดี ชื่อภาษาอังกฤษของกองบริหารงานวิจัย เรียกว่า “Research 
Administration Division”  

 
2.2 พันธกิจ  
 
 2.2.1 จัดท าแผนงานวิจัย โครงการวิจัย และจัดท าค าของบประมาณการวิจัย 

2.2.2 บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย และทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 2.2.3 ระสานงานและสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแหล่งทุน และผู้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย 

2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการ
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

2.2.5 จัดท าสารสนเทศด้านการวิจัย วารสารการวิจัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 
2.2.6 บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานร่วม หรือประสานและสนับสนุนการด าเนินภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
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2.3 โครงสร้างองค์กร  
 
2.3.1 การแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง และแผนภูมิแสดงภาระงานที่รับผิดชอบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานวิจัย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

กองบริหารงานวิจัย คณะกรรมการวิจัย มข. 

-สนับสนุนทุนวิจยั ประเภทอุดหนุนทัว่ไป 
-สนับสนุนทุนวิจยั นักวิจยัใหม ่
-สนับสนุนทุนวิจยั นักวิจยัสถาบัน 
-บริหารจัดการทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก 
-สนับสนุนทุนวิจยั ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
-สนับสนุนกลุ่มวิจยั 
-สนับสนุนศูนย์วิจยัเฉพาะทาง 
-โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจยัแหง่ชาติ (RUN) 
-จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-พัฒนาเครือข่ายเจา้หนา้ที่สนับสนุนการวิจัย 
-สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
หน่วยอ านวยการ 
-การจัดท าแผนปฏบิัติราชการกองบริหารงานวิจัย 
-การจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-การประกันคุณภาพและการประกันความเส่ียงขององค์กร 
-การพัฒนาบุคลากรของกองบริหารงานวิจัย 
-ประสานการเบิกจา่ยเงินของฝ่ายวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
-ประสานการเบิกจา่ยเงินของกองบริหารงานวิจัย 
-บริหารงานบุคคล (ฝ่ายวิจยัฯ & กองบริหารงานวิจยั) 
-สนับสนุนการจัดการระบบงานสารบรรณ  (ฝ่ายวิจยัฯ & กองบริหาร
งานวิจัย) 
 
 

-ประสานการจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยและการประชุมทางวิชาการ 
-ประสานการจัดนิทรรศการวันนกัประดษิฐ์ 
-ประสานการจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 
-ประสานการจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศและการเชิดชูเกียรติการวิจยัดีเด่น 
-จัดท าวารสารวจิัย มข. 
-สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 
-โครงการ Publication Clinic 
-สนับสนุนค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
-ประสานการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายการวจิัยทั้งภายใน
และภายนอก 
-นักวจิัยพบสื่อ 
-พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-สนับสนุนข้อมูลด้านการวิจยั 
-สืบค้นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
-ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานด้านการวิจยั 
 
 

งานทุนวิจัย งานทุนส่งเสริมงานวิจัย 
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2.3.2 โครงสร้างอัตรากาลังและการจัดวางอัตราก าลัง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 โครงสร้างอัตรากาลังกองบริหารงานวิจัย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  

กองบริหารงานวิจัย 
ผู้อ านวยการ (1) 

(รักษาการแทนผู้อ านวยการ)*** 

 

กลุ่มงานทนุวิจัย 
 (นักจัดการงานทั่วไป)*** 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน (1) 

 

กลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัย 
(นักจัดการงานทั่วไป)*** 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน (1) 

 
-  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ (1)*** 
- นักจัดการงานท่ัวไป (5)*** 
หน่วยอ านวยการ****** 
-  บุคลากรช านาญการ (1)* 
-  พนักงานธุรการ (ส.3) (1)** 
-  นักวิชาการแผนและสารสนเทศ (1)*** 
-  นักวิชาการพัสดุ(1)*** 
-  นักวิชาการเงินและบญัชี(1)******* 
-  นักจัดการงานท่ัวไป (1)*** 
-  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (2)***** 

 

-  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ (1)*** 
-  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1)*** 
-  นักวิชาการสารสนเทศ (1)*** 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (1)*** 
- นักวิทยาศาสตร์ (4)*** 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (4)**** 
-  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (1)***** 

 

หมายเหตุ:   
ตัวเลขใน   หมายถึง จ านวนของแต่ละกลุ่มและส านักฯ  
ตัวเลขใน (  )  หมายถึง จ านวนอัตราในต าแหน่งนั้น ๆ 
* หมายถึง ข้าราชการ (ขอประเมินค่างานเป็น ระดับ ช านาญการพิเศษ) 
**        หมายถึง ลูกจ้างประจ า 
***       หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ/เงินรายได้) 
***       หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ/เงินรายได้)  (ขอประเมินค่างานเป็น ระดับ ช านาญการพิเศษ และระดับ ช านาญการ) 
****     หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
*****    หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทโครงการ) 
******  หมายถึง สนับสนุนทั้ง 2 กลุ่มงาน การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการกองฯ 
******* หมายถึง (มา/ไป) ยืมตัวมาช่วยราชการ/ไปช่วยราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
********  หมายถึง อัตราว่าง (ลจ.ชัว่คราวเงนิรายได)้ อยูร่ะหวา่งประกาศรบัสมคัร 
 

30 

15 14 
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ภาพที่ 3 การจัดวางอัตราก าลังกองบริหารงานวิจัย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

กองบริหารงานวิจัย 
รักษาการแทนผู้อ านวยการฯ (1) 

(นายสมหวัง ทองน า)*** 

 

งานทุนวิจัย 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน (1) 

(นางสาวงามจิตร  กุดจอมศรี)*** 

 

งานส่งเสริมงานวิจัย 
  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน (1) 

[(นางสาวกฤติกา  แดงรัตน์)]*** 
 

 - นางสาวพัชรินทร์ พิทกัษ์เขื่อนขันธ์*** 
- นางสาวพัทธนันท์ เขินพลกรัง*** 
- นางสาวณัฐวิภา  จันโทริ***      
- นายประพันธ์  พันตาเอก*** 
- นายเศรษฐ์สิริ ภักดีปัญญา*** 
- นางสาวบรรจง  กาศแกว้*** 
หน่วยอ านวยการ ****** 
-  นางนันทพร สอนศีลพงศ์ * 
-  นายจันทร ์ปานพรม ** 
-   นายสิริชยั  กิตติก าจร *** 
-  นางสาวยพุิน โสภาราษฎร์ *** 
- นางสาวสุณิษา  แสงเหลา*** 
-  นางสาวชัญญนิษฐ์  ค าภกัดี**** 
-  นายวชิรพันธุ ์หาญชาติ**** 
-   นางสาวกุฎากรณ์ ทองจันทร์*******      

 

-  -  นายวันชัย  ปานพิมพ ์*** 
- นายธนายุทธ  สังข์อินทร์*** 
-   นายเกียรติภูม ิ กฤตเวทิน *** 
- นางสาวจินตนา  มูลตรี*** 
- นายอังกูร  นุตะศะริน**** 
- นายพงศกร  นามิสา**** 
- นางสาวภัทรภา  บ ารุงไทยชัยชาญ**** 
- นายกิตติมศักดิ์  สิทธจิันดา***** 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป**** (อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคล) 
หน่วยเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-  นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท*์** 
-  นายต้นกลา้  อินทร์สว่าง*** 
-  นางสาวกฤษณา  ตลับกลาง *** (ปฏบิัติงานศูนย์วิจยักลาง คณะแพทยศาสตร์) 
-  นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์*** 

 

หมายเหตุ:   
ตัวเลขใน   หมายถึง จ านวนอัตรารวมของกองบริหารงานวิจัยและในกลุ่มงานตัวเลขใน (  ) หมายถึง จ านวนอัตราในต าแหน่งนั้น ๆ  
เครื่องหมาย [( )] หมายถึง อัตราที่ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ  ช านาญการหมายถึง ข้าราชการ 
** หมายถึง ลูกจ้างประจ า 
***       หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ/เงินรายได้) 
****    หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
*****     หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทโครงการ 
******   หมายถึง สนับสนุนทั้ง 2 กลุ่มงาน ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
*******  หมายถึง หมายถึง (มา/ไป) ยมืตัวมาช่วยราชการ/ไปช่วยราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
     

30 

15 14 



| 9 

 

 

2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริหารงานวิจัย  
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง “การแบ่ง
หน่วยงานย่อยของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี” มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนด “บทบาทหน้าที่
รับผิดชอบของกองบริหารงานวิจัย” ได้แก่ การวางแผนและบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย การ
จัดหาและจัดสรรทุนวิจัย การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดทา ประสาน 
โครงการวิจัย จัดทาแผนบริหารงานวิจัยและทาคาของบประมาณการวิจัย ติดตามการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ประสานและสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แหล่งทุน และผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิจัย การส่งเสริม
และเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศการวิจัย วารสารวิจัย การให้รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยและ
นักวิจัยดีเด่น การฝึกอบรมบุคลากร นักวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้ 

 
2.4.1 บทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบของงานทุนวิจัย 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานทุนวิจัย ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับทุนวิจัย ตั้งแต่

การประกาศรับสมัคร การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย การจัดท าสัญญารับทุน การติดตามประเมินผล และการ
น าไปใช้ประโชน์ ประกอบด้วย ทุนวิจัยส าหรับ Research program ทุนวิจัย (สวทน.) ทุนอุดหนุนทั่วไป (วช.) 
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บูรณาการงานวิจัย (มข.) อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า -ยางนา) นักวิจัยใหม่ 
มข. นักวิจัยใหม่ มช.-มข. R2R/วิจัยสถาบัน ทุนวิจัยแสงซินโครตรอน (ส าหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้) ทุนกาญจนา
ภิเษก (คปก.) ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) การจ้าง
นักวิจัยสมรรถนะสูง 

 
2.4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานส่งเสริมการวิจัย  

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานส่งเสริมการวิจัย ได้แก่  

1) ประสานการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย เช่น การจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ การจัด
นิทรรศการ  Thailand Research Expo 

2) ประสานการจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศและการเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น และรางวัลที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการ 
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3) จัดท าวารสารวิจัย ได้แก่ Asia-Pacific Journal of Science and Technolgoy, วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวารสารวิจัยสถาบัน 

4) สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ  
5) การส่งเสริมการตีพิมพ ได้แก่ โครงการ Publication Clinic และการสนับสนุนค่าตอบแทน

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
6) ประสานการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอก  
7) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
8) สนับสนุนข้อมูลด้านการวิจัย  
9) การผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 

เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อีเมล์  
10) หน่วยเครื่องมือวิจัยเป็นหน่วยงานภายใต้ภารกิจของงานส่งเสริมการวิจัย ซึ่งมีภารกิจดังนี้  

10.1) บริหารจัดการดูแลเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
10.2) บริหารจัดการดูแลซ่อมบารุงเครื่องมือวิจัยทุกเครื่องภายใต้ศูนย์เครื่องมือวิจัย  
10.3) ดาเนินการจัดเตรียมโครงการเพ่ือสร้างและพัฒนาทั้งทางด้านบุคลากร การให้บริการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการเครื่องมือ สานความสัมพันธ์
นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และด้านอื่น ๆ  

10.4) ทาหน้าที่เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สาน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน  

 
2.5 บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 

 
ดา้นปฏิบัติการ  

(1) ปฏิบัติหน้าที่ในตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เอกสารประกอบการ
ขอรับทุน เป็นต้น  

(2) การเตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบการประชุม เชิญประชุม อ านวยความสะดวกในการประชุม 
(3) การสรุปการประชุม และผลการพิจารณา เพ่ือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบ  
(4) ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขอรับทุนเพื่อเดินทางไปน าเสนอผลงานฯ ณ ต่างประเทศ ซึ่งช่วย

อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบความคืบหน้า 
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ดา้นการวางแผน 
(1) มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนและเขียนโครงการ ก าหนด

งบประมาณประจ าปี   
(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน จัดท าและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อ

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ในปีต่อไป 
 

ดา้นการประสานงาน  
(1) มีหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ

ทุนไปเสนอผลงาน เพ่ือก าหนดวันประชุม เชิญประชุม และรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
(2) ประสารงานกับ อาจารย์และนักวิจัยผู้ขอรับทุนฯ เพื่อติดตามเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม 

รวมทั้งสอบถามข้อสงสัย หรือส่วนที่เป็นประเด็นในการพิจารณา 
(3) ประสานงานคณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประจ าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่วิจัยประจ าหน่วยงานเพ่ือแก้ไข

เอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(4) ประสานงานกับเจ้าที่การเงินของกองบริหารงานวิจัย และเจ้าหน้าที่กองคลัง เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบด้านการเงินของมหิวทยาลัย
ขอนแก่น  

 
ดา้นการบริการ 

(1)  ให้บริการตอบข้อซักถาม หรือให้ค าแนะน านักวิจัยที่มีความประสงค์ในการขอรับทุนเพ่ือเดินทาง
ไปน าเสนอผลงานฯ ณ ต่างประเทศ 

(2) ช่วยเหลือ สนับสนุน ในการสืบค้นข้อมูล การเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต่อการขอรับทุน หรือการ
เบิกจ่ายทุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับทุน 

 
2.6 ภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  

2.6.1 โครงการ publication clinic มีหน้าที่ ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงบทความในระบบ 

Publication clinic online รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ด าเนนิการขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒุิ
ประจ าโครงการ และแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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2.6.2 โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีหน้าที ่
ตรวจสอบเอกสารขอรับค่าตอบแทนฯ สบืค้นข้อมูลวารสารและบทความในฐานข้อมูล SCOPUS และ ISI สรุปรายการ
เบิกจ่ายประจ ารอบ ด าเนนิการขออนุมัติค่าตอบแทน และแจง้ผลให้นักวิจัยทราบ 
 

2.6.3 โครงการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมในการประชุมเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ในต่างประเทศ มีหน้าที่ ประชาสัมพนัธ์การให้ทุน ตรวจสอบเอกสารการขอรับทุน สรุปรวบรวมข้อมูลและประเดน็
พิจารณาเสนอต่อที่ประชุม สรุปผลการพิจารณา ประกาศผลการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ด าเนินการ
ขออนุมัติค่าตอบแทน และแจง้ผลให้นักวิจัยทราบ 
 

2.6.4 โครงการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ท าหน้าที่ วางแผนและเขียนโครงการ

เพื่อของบประมาณประจ าปี มกีารวิเคราะห์ สรุปปัญหาในการด าเนินการในปีที่ผา่นมา จัดท าร่างแนวปฏิบัติในการ

พิจารณารางวัล และน าเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณารางวัล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์และวธิีการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
3.1.1 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่ 2223/2562) ลงวันที ่ 22 สิงหาคม 2562 เรื ่อง 

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 

3.1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5095/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ
อนุมัติทุนไปเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1.3 ค าสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่ 1819/2563 เรื ่อง แก้ไขค าสั ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 
5095/2562 เป็นการเฉพาะราย 

3.1.4 มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (เพ่ิมเติม) 
3.1.5 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2524 
3.1.6 หนังสือเวียนส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การ

เดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 
 
3.2 สรุปเกณฑ์การให้ทุน 
 

3.2.1 เป็นการให้ทุนสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงาน
ทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ 

3.2.2 เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน หรือสายสนับสนุน ซึ่งสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

3.2.3 เป็นเจ้าของผลงานที่เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) หรือผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding 
author หรือHead of research project) หรือเป็นผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author หรือ Co-researcher) ที่มี
หนังสือตอบรับที่ระบุรูปแบบของการน าเสนอผลงานและให้เป็นผู้เสนอผลงาน 

3.2.4 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ลาศึกษาต่อ หรือ ลา
ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ 
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3.2.5 ในกรณีท่ีผู้สมัครรับทุนเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผลงานนั้น ๆ จะต้อง
มีข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือผลิตผลงานด้วย 

3.2.6 ผู้ที่เคยได้รับทุนนี้ ไม่สามารถขอรับทุนในปีปฏิทินติดกันได้ (นับตั้งแต่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ
ใช้) เว้นแต่  

3.2.7 ผลงานที่ได้รับทุนในครั้งก่อนนั้น ได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full 
Article) ในวารสารซึ่งสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ยกเว้น proceeding หรือ วารสารที่
เป็น special issue หรือ supplement issue 

3.2.8 ผลงานที่ขอรับทุนต้องไม่เป็นส่วนหนึ ่งของผลงานวิจ ัยที ่ใช ้ประกอบการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือผลงานในระหว่างการลาศึกษาหลังปริญญาเอก (Post-doctoral fellowship) ของผู้ขอรับ
ทุน  

3.2.9 ผลงานที่ขอรับทุนจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยน าเสนอในการประชุมอ่ืนมาก่อน 
3.2.10 ผลงานที่ขอรับทุนจะต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นทั้ง จากหน่วยงานภายใน 

และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงเวลาเดียวกัน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์
ในการขอรับทุนนี้  

3.2.11 ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและคณะกรรมการประจ าคณะในการยื่นขอรับ
ทุน 

3.2.12 พิจารณาอนุมัติทุนตามกลุ่มประเทศที่ไปน าเสนอผลงาน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนแบ่งตามกลุ่มประเทศ 

กลุ่มประเทศ วงเงินที่สนับสนุน 

7.1  กลุ่มประเทศอาเซียน 25,000 

7.2  ประเทศในทวีปเอเชีย 40,000 

7.3  ประเทศในทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 50,000 

7.4  ประเทศในทวีปยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา 70,000 
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3.3 ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
3.3.1 การขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปต่างประเทศ 
 

3.3.1.1 ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
3.3.1.2 การขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีก าหนดการให้ครอบคลุม ตั้งแต่วันที่เริ่ม

เดินทางไปจนถึงวันที่เดินทางกลับ โดยสามารถขออนุมัติเดินทางก่อนปฏิบัติราชการและกลับหลังวันที่ปฏิบัติ
ราชการเสร็จสิ้นได้ตามระเบียบ จึงจะสามารถเบิกจ่าย ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าที่พักได้
ตามระเบียบ 

3.3.1.3 หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางไปและกลับได้ในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด โดยมีเหตุผล
ส่วนตัว ให้ผู้รับทุนขออนุมัติ ลากิจ หรือลาพักผ่อน เป็นกรณี ๆไป  

3.3.1.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ลากิจ หรือลาพักผ่อนตามระเบียบแล้ว ให้ผู้รับทุนขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไป
ต่างประเทศ ให้ครอบคลุมวันลาดังกล่าวด้วย จึงจะสามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะได้ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาที่ผู้ได้รับทุนสามารถขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปต่างเทศในวันก่อนเริ่มปฏิบัติ
ราชการ และหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ 

ประเทศที่เดินทางไปราชการ ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ หลังเสร็จสิ้น 

การปฏิบัติราชการ 

ประเทศในทวีปเอเชีย ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศในทวีปยุโรป หรือ

ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 

ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ หรือ ประเทศในทวีป

แอฟริกา 

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
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3.3.2 ระเบียบการเบิกจ่ายทุนในการเดินทางไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ และการเก็บหลักฐานทาง
การเงิน 

 
(1) ค่าเดินทาง  

 
การเบิกจ่ายค่าเดินทางแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ การเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางใน

ต่างประเทศ  
การเดินทางภายในประเทศ ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ตั ้งแต่การเดินทางออกจากที่พักถึง

สนามบินขอนแก่น (แท็กซี่) การเดินทางจากสนามบินขอนแก่นจนถึงสนามบินกรุงเทพฯ (เครื่อบิน) การ
เดินทางจากสนามบินกรุงเทพฯ จนถึงที่พักในกรุงเทพฯ (กรณีมีการพักค้างคืนเพื่อรอเดินทางไปต่างประเทศ*) 
(แท็กซี่) การเดินทางจากที่พักในกรุงเทพฯ จนถึงสนามบินกรุงเทพฯ (แท็กซี่)  

การเดินทางในต่างประเทศ คือ การเดินทางจากสนามบินกรุงเทพฯ จนถึงสนามบินต่างประเทศ 
(เครื่องบิน) และการเดินทางจากสนามบินต่างประเทศ ไปจนถึงท่ีพักในต่างประเทศ (แทก็ซ่ี)  

การเบิกจ่ายค่าเดินทางสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งขาไป และขากลับ ดังแสดงในตารางที่ 3 ส าหรับการเบิกจ่าย
ค่าเดินทางโดยเครื่องบินผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้ตามจริง ซึ่งจะต้องเป็นการเดินทางโดยตั๋วเครื่องชั้น
ประหยัดเท่านั้น ยกเว้นผู้รับทุนเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในระดับ 10 ขึ้นไป ที่เดินทางโดยเครื่องบิน (ต่างประเทศ)
สามารถเดินทางโดยตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจได้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดค่าเดินทางที่ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้ 

รายการ ขาไป ขากลับ 

ที่พัก-สนามบินขอนแก่น (แท็กซ่ี) 150 บาท 150 บาท 

สนามบินขอนแก่น-สนามบินกรุงเทพฯ 

(เครื่องบิน) 

ตามจริง (ชั้นประหยัด) ตามจริง (ชั้นประหยัด) 

สนามบินกรุงเทพฯ-ที่พัก (แท็กซ่ี) 300 บาท 300 บาท 

ค่าท่ีพักในประเทศ* อัตราที่พักในประเทศ อัตราที่พักในประเทศ 

ที่พักในกรุงเทพฯ-สนามบินกรุงเทพฯ (แท็กซี่) 300 บาท 300 บาท 



| 17 

 

 

รายการ ขาไป ขากลับ 

สนามบินกรุงเทพฯ-สนามบินต่างประเทศ 

(เครื่องบิน) 

ตามอัตราที่ก าหนด ตามอัตราที่ก าหนด 

สนามบินต่างประเทศ-ที่พักต่างประเทศ (แท็กซ่ี) ตามจริง ตามจริง 

* สามารถเบิกจ่ายค่าท่ีพักกรณีพักค้างคืนเพ่ือรอเดินทางไปต่างประเทศ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดในการเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินที่ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้ 

ระดับ ในประเทศ ต่างประเทศ 

ระดับ 10 ขึ้นไป เบิกตามจริง ชั้นประหยัดเท่านั้น เครื่องบินชั้นธุรกิจ 

ระดับ 9 เบิกตามจริง ชั้นประหยัดเท่านั้น เครื่องบินชั้นประหยัด 

ระดับ 8 ลงมา เบิกตามจริง ชั้นประหยัดเท่านั้น เครื่องบินชั้นประหยัด 

 
หลักฐาน 

• หนังสืออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

• หนังสืออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการในประเทศ มข. กง. 16 (ใบชมพู) 

• ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ 2) แยกเป็น 2 ชุด คือ  
- ส าหรับค่าเดินทางในประเทศ  
- ส าหรับค่าเดินทางในต่างประเทศ  
หมายเหตุ หากเดินทางคนเดียวไม่จ าเป็นต้องใช้ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 แต่หากเดินทางเป็นคณะ
และมีการเดินทางไป-กลับ พร้อมกันจะต้องแนบ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 ด้วย 

• ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน Passenger itinerary receipt และ boarding pass 
หมายเหตุ ไม่จ าเป็นต้องเป็นการบินไทย เนื่องจากเป็นการให้ทุนแบบเหมาจ่าย สามารถพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

• เอกสารค่าแท็กซ่ีของต่างประเทศ   
- หากมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินก่อนการเดินทาง ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่มีการแลกเงิน 

โดยคิดอัตราเดียวกันตลอดการเดินทาง 
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- หากไม่มกีารแลกเปลี่ยนสกุลเงินก่อนการเดินทาง ให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันก่อนเดินทาง 1 วัน 

• แบบ บก. 111 (ค่าแท็กซ่ีในประเทศ) ถ้าไม่มีเอกสารแนบ รับรองตัวเองก็พอ 
 
(2) การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  

 
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงภายในประเทศ และค่าเบี้ยเลี้ย งต่างประเทศ 

ค่าเบี้ยงเลี้ยงภายในประเทศ ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้คนละ 240 บาท/วัน ยกเว้นผู้รับทุนที่ด ารงต าแหน่งใน
ระดับ 9 ขึ้นไป สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงภายในประเทศได้คนละ 270 บาท/วัน ส าหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยงต่างประเทศ ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้คนละ 2,100 บาท/วัน ยกเว้นผู้รับทุนที่ด ารงต าแหน่งในระดับ 9 
ขึ้นไปสามารถเบี้ยงเลี้ยงต่างประเทศได้คนละ 3,100 บาท/วัน ตามรายละเอียดในตารางที่ 5  

การนับเวลาในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง มีวิธีการนับ คือ ตั้งแต่ 12 - 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน และหากเกินกว่า 
6 ชั่วโมงขึน้ไป นับเป็นครึ่งวัน ดังแสดงในตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 5 แสดงอัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 

ระดับ ในประเทศ ต่างประเทศ 

ระดับ 9 ขึ้นไป คนละ 270 บาท/คน/วัน คนละ 3,100 บาท/คน/วัน 

ระดับ 8 ลงมา คนละ 240 บาท/คน/วัน คนละ 2,100 บาท/คน/วัน 

 
ตารางท่ี 6 แสดงวิธีการนับเวลาในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 

กรณีไม่พักแรม กรณีพักแรม 

นับ 24 ชั่วโมง = 1 วัน นับ 24 ชั่วโมง = 1 วัน 

เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน 

เกิน 6 ชั่วโมง = 1/2 วัน  
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ข้อสังเกตุ 
- แยกเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ และค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศคิดตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากที่พัก จนถึงสนามบิน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศคิดตั้งแต่วันที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยดูเวลาจาก boarding pass  
- ในกรณีที่มีการลาพักผ่อนต่อจากวันสิ้นสุดการประชุมวิชาการ ไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ เช่น 

ประชุมวิชาการ 3-8 เมษายน 2563 เดินทางไปฝรั่งเศส และลาพักผ่อน 3 วัน มีก าหนดกลับถึงที่
ท างานในวันที่ 12 เมษายน 2563 สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ตั้งแต่วันที่ 1 -8 เมษายน 2563 (แยก
เป็นเบี้ยงเลี้ยงในประเทศ และเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ) และไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ตั้งแต่วันที่ 
9-11 เมษายน 2563  

 
(3) การเบิกจ่ายค่าที่พัก  

 
การเบิกจ่ายค่าที่พักแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การเบิกจ่ายค่าที่พักภายในประเทศ และค่าที่พักในต่างประเทศ 

ซึ่งมีรายละเอียดในการเบิกจ่าย ดังนี้ 
ในกรณีที่มีการพักค้างคืนเพื่อรอเดินทางไปต่างประเทศ ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายค่าที่พักภายในประเทศ

ได้คนละ 1,500 บาท/คืน ยกเว้นผู้รับทุนที่ด ารงต าแหน่งในระดับ 9 ขึ้นไป สามารถเบิกจ่าค่าที่พักได้คนละ 
2,200 บาท/คืน  

การเบิกจ่ายค่าที่พักในต่างประเทศ ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราคนละ  7,500 บาท/คืน ส าหรับ
การพักค้างคืนในประเทศกลุ่ม ก เบิกจ่ายในอัตราคนละ 5,000 บาท/คืน ส าหรับประเทศในกลุ่ม ข และ
เบิกจ่ายในอัตราคนละ 3,100 บาท/คืน ส าหรับประเทศในกลุ่ม ค ส าหรับผู้รับทุนที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับ 9 ขึ้นไป สามารถเบิกค่าที่พักในต่างประเทศได้คนละ 10,000 บาท/คืน ส าหรับการพักค้างคืนใน
ประเทศกลุ่ม ก เบิกจ่ายในอัตราคนละ 7,000 บาท/คืน ส าหรับประเทศในกลุ่ม ข และเบิกจ่ายในอัตราคนละ 
4,500 บาท/คืน ส าหรับประเทศในกลุ่ม ค ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 แสดงอัตราค่าท่ีพักแบ่งตามกลุ่มประเทศ 
 ระดับ ในประเทศ กลุ่มประเทศ 

ก ก1 ก2 ข ค 

ระดับ 9 ขึ้นไป 2,200 10,000 เบิกเพ่ิมได้ 
ไม่เกินร้อยละ 

40 

เบิกเพ่ิมได้ 
ไม่เกินร้อยละ 

25 

7,000 4,500 
ระดับ 8 ลงมา 1,500 7,500 5,000 3,100 

หมายเหตุ   
กลุ่ม ก1 ประเทศ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รัสเซีย สวิส อิตาลี   
กลุ่ม ก2 ประเทศ เบลเยี่ยม สเปน เยอรมันนี อเมริกา บริเตนใหญ่ ไอร์แลนด์เหนือ  โปรตุเกส สิงคโปร์  

 

วิธีการเบิกจ่ายค่าที่พัก 
- แยกเบิกจ่ายค่าที่พักในประเทศ และค่าที่พักต่างประเทศ  
- ค่าท่ีพักในประเทศคิดตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากท่ีพัก จนถึงสนามบิน 
- ค่าท่ีพักต่างประเทศคิดตั้งแต่วันที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยดูเวลาจาก boarding pass  
- ในกรณีที่มีการลาพักผ่อนต่อจากวันสิ้นสุดการประชุมวิชาการ ไม่สามารถเบิกค่าที่พักในวันที่มีการลา

พักผ่อนได้ เช่น ประชุมวิชาการ 3-8 เมษายน 2563 เดินทางไปฝรั่งเศส และลาพักผ่อน 3 วัน มีก าหนดกลับถึง
ที่ท างานในวันที่ 12 เมษายน 2563 สามารถเบิกค่าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2563 (แยกเป็นค่าที่พักใน
ประเทศ และค่าที่พักในต่างประเทศ) และไม่สามารถเบิกค่าท่ีพักได้ ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2563  

 
หลักฐาน 

• ใบเสร็จค่าท่ีพัก+ folio 
 

(4) ค่าลงทะเบียน 
 

การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมวิชาการในต่างประเทศนั้น ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้
ตามจริง 

หลักฐาน 

• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน หรือ  

• Invoice + แบบ บก. 111 
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บทท่ี 4 
เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
4.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
4.1.1 มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ เป้าหมายของ

กองบริหารงานวิจัย เป้าหมายของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจน เป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานในปี
ต่อ ๆ ไป 

4.1.2 มีการก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานประจ าปี เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา ก าหนดการต่าง ๆ 
โดยเน้นก าหนดเวลาต่าง ๆ และผลงานที่ได้ต้องมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.1.3 มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการน าเสนอในที่ประชุม และก่อนการแจ้งผลการ
พิจารณาให้กับผู้ขอรับทุนทราบ  

4.1.4 มีทักษะในการประสานงาน โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล/ เอกสารที่ถูกต้อง ซึ่งมีความ
จ าเป็นในการพิจารณาสนับสนุนทุน 

4.1.5 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตีพิมพ์ (ISI/ SCOPUS) 
4.1.6 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลที่ถูก เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอรับทุน ทั้งยัง

ต้องมีความถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนทุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ 

ต่างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2223/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วม
การน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 2 ขั้นตอน
ใหญ ่ดังนี้ 

4.2.1 การรับสมัคร การตรวจสอบเอกสาร การพิจารณาทุน และการประผลการพิจารณา 
4.2.2 การเบิกจ่ายทุนและรายงานผลการเดินทางไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 
ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดการด าเนินงานในล าดับต่อไป 
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ภาพที่ 4 แสดงผังการไหลของกระบวนการการรับสมัคร การตรวจสอบเอกสาร การพิจารณาทุน และการประ

ผลการพิจารณา 
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4.2.1 การรับสมัคร การตรวจสอบเอกสาร การพิจารณาทุน และการประผลการพิจารณา 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ย่อย ได้แก่  
4.2.1.1 ประชาสัมพันธ์การให้ทุน 
4.2.1.2 รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
4.2.1.3 การประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติทุน 
4.2.1.4 การประกาศผลการพิจารณา 
ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
4.2.1.1 ประชาสัมพันธ์การให้ทุน 
การประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ

แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ นั้น มีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ได้แก่ อีเมล์ หนังสือเวียนไปยังคณะ
หน่วยงาน เฟสบุ๊คของกองบริหารงานวิจัย เว็บไซต์ของกองบริหารงานวิจัย  

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
- บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การให้ทุน 
- ประกาศหลักเกณ์การให้ทุน 
- แบบขอรับทุน 
 
4.2.1.2 รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
การรับสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2223/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้

ทุนเพื ่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ลงวันที ่ 22 
สิงหาคม 2562 

 ได้ก าหนดช่วงเวลาในการรับสมัครทุนออกเป็น 6 งวด/ปี โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
งวดที ่ 1 ส  าหรับผู ้ขอรับทุนที ่ประสงค์จะเดินทางไปน าเสนอผลงานฯ ในเดือน 

พฤศจิกายน - ธันวาคม ซึ่งมีก าหนดส่งเอกสารถึงกองบริหารงานวิจัยภายในสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนตุลาคม 
งวดที่ 2 ส าหรับผู้ขอรับทุนที่ประสงค์จะเดินทางไปน าเสนอผลงานฯ ในเดือน มกราคม - 

กุมภาพันธ์ ซึ่งมีก าหนดส่งเอกสารถึงกองบริหารงานวิจัยภายในสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนธันวาคม 
งวดที่ 3 ส าหรับผู้ขอรับทุนที่ประสงค์จะเดินทางไปน าเสนอผลงานฯ ในเดือน มีนาคม - 

เมษายน ซึ่งมีก าหนดส่งเอกสารถึงกองบริหารงานวิจัยภายในสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์ 
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งวดที่ 4 ส าหรับผู้ขอรับทุนที่ประสงค์จะเดินทางไปน าเสนอผลงานฯ ในเดือน พฤษภาคม 
- มิถุนายน ซึ่งมีก าหนดส่งเอกสารถึงกองบริหารงานวิจัยภายในสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนเมษายน 

งวดที่ 5 ส าหรับผู้ขอรับทุนที่ประสงค์จะเดินทางไปน าเสนอผลงานฯ ในเดือน กรกฎาคม 
- สิงหาคม ซึ่งมีก าหนดส่งเอกสารถึงกองบริหารงานวิจัยภายในสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนมิถุนายน 

งวดที่ 6 ส าหรับผู้ขอรับทุนที่ประสงค์จะเดินทางไปน าเสนอผลงานฯ ในเดือน กันยายน - 
ตุลาคม ซึ่งมีก าหนดส่งเอกสารถึงกองบริหารงานวิจัยภายในสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนสิงหาคม 

ส าหรับผู้ขอรับทุนซึ่งประสงค์ที่จะเดินทางไปน าเสนอผลงานฯ ในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยว
ระหว่างงวด ให้ถือเอาวันแรกของการประชุมวิชาการเป็นวันก าหนดงวดที่จะยื่นขอรับทุน  เช่น การประชุม
วิชาการที่มีก าหนดการอยู่ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 ผู้ขอรับทุนจะต้องยื่น
สมัครรับทุนในงวดที่ 1 และส่งเอกสารขอรับทุนถึงกองบริหารงานวิจัยภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 
2562  

การตรวจเอกสาร และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน เมื่อผู้ขอรับทุนเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการ
ขอรับทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน ก่อนที่จะ
ส่งเอกสารมายังกองบริหารงานวิจัย เมื่องานธุรการกองบริหารงานวิจัยรับเอกสารเข้าสู่ระบบสารบรรณ
ออนไลน์ (DMS) แล้ว จากนั้นบันทึกเลขรับกองบริหารงานวิจัย และส่งให้ผู ้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู ้ปฏิบัติงานจะ
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ดังนี้ 

 
รายงานการตรวจเอกสารประกอบการขอรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 

 
 ส่งเอกสารทันตามก าหนด 
 ผ่านกรรมการบริหารคณะ1 
 หนังสือตอบรับที่เป็นทางการจากคณะกรรมการจัดประชุมให้เป็นผู้เสนอผลงานในที่ประชุม2  
   Oral   Speaker  Poster  Art   ไม ่ระบ ุประเภท+ขอ Poster

  ไม่ระบุประเภท+ขอ Oral (ขอเอกสารเพ่ิมเติม) 
 ไม่มีชื่อในหนังสือตอบรับ+หนังสือยินยอมจากเจ้าของผลงาน  
 
 อายุราชการมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป 
 
 บทความทางวิชาการฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full Manuscript)3  
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ของผลงานที่จะน าเสนอในการประชุม3 
การมีส่วนร่วมในผลงาน4    First author     corresponding author   Co-author  
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ประเภทของบุคลากร5                       
 สายผู้สอน              สายสนับสนุน+มีผู้ร่วมนิพนธ์สายผู้สอน  

 สายสนับสนุนและไม่มีผู้ร่วมนิพนธ์สายผู้สอน 
 
กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ 
 หลักฐานหรือค าสั่งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
กรณีพนักงานใหม่ (อายุราชการไม่ถึง 1 ปี) 
 ส าเนาหน้าปก ของวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา  
 หนังสือรับรองว่าผลงานที่จะขอรับทุนเป็นผลงานของผู้ขอรับทุนเอง  
กรณีผลงานทางศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 รูปภาพพร้อมรายละเอียดผลงาน  
ประวัติการขอรับทุน6  
 รับทุนปีติดกัน  
 หลักฐานการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI7  

 หลักฐานการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ที่อยู่ใน Q18 
 หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนกลุ่มวิจัยเฉพาะทางหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติในการแสดงผลงานทางศิลปะ 
หลักฐานอ่ืนๆ 
 เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/ในสัตว์ทดลอง (ถ้ามี) 
 หนังสือรับรองผลงานผลงานที่จะขอรับทุน ไม่เคยไปน าเสนอที่ใดมาก่อน 
หมายเหตุ  

1หากผู้ขอรับทุนไม่สามารถน าเอกสารขอรับทุนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ขอรับทุนสามารถขอเสนอเอกสารให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาโดยการแจ้ง
เวียนทางหนังสือ หรืออีเมล์ได้ 
2การตรวจสอบหนังสือตอบรับจากผู้จัดการประชุมวิชาการ มีรายละเอียดในข้อ 1) 
3สามารถส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได ้
4การมีส่วนร่วมในผลงานสามารถตรวจสอบได้ ดังรายละเอียดในข้อ 2) 
5ประเภทของบุคลากรสามารถตรวจสอบได้ ดังรายละเอียดในข้อ 3) 
6การตรวจสอบประวัติการรับทุน ดังรายละเอียดในข้อ 4) 
7การตรวจสอบบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI มี
รายละเอียดการตรวจสอบในข้อ 4.1) 
8การตรวจสอบบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ที่อยู่ใน 
Q1 มีรายละเอียดการตรวจสอบในข้อ 4.2) 
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1) ตรวจสอบหนังสือตอบรับจากผู้จัดการประชุมวิชาการในส่วนชื่อการประชุมวิชาการ วันเวลา

สถานที่ที่จัดประชุมวิชาการ และชื่อผู้น าเสนอ จากนั้น ตรวจสอบว่ามีการตอบรับให้ไปน าเสนอผลงานประเภท
ใด ซึ่งลักษณะของเอกสารตอบรับจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) Oral presentation ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 5 (2) Invites speaker ดังตัวอย่างในภาพที่ 6 (3) Poster presentation ดังตัวอย่างในภาพที่ 7 (4) 
ผลงานทางศิลปะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 8 และ (5) เอกสารตอบรับให้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน โดยไม่มีการระบุ
ประเภทการน าเสนอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 9 จากนั้นจะท าการตรวจสอบประเภทการน าเสนอในเอกสารตอบ
รับตรงกับที่ระบุไว้ในแบบขอรับทุนฯ หรือไม่ หากไม่ตรงกัน เช่น ขอรับทุนระบุว่าขอรับทุนประเภท oral 
presentation แต่เอกสารตอบรับไม่ได้ระบุประเภทการน าเสนอ จะต้องขอเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ขอรับทุน แต่
ขอเป็นในกรณีขอรับทุนประเภท poster presentation แต่เอกสารตอบรับไม่ได้ระบุประเภทการน าเสนอ ไม่
จ าเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจาก ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณท่ีผู้รับทุนจะได้รับ  

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่สามารถขอเอกสารตอบรับที่ระบุประเภทการน าเสนอ สามารถใช้
เอกสารอื่นแทนได้ เช่น ตารางการน าเสนอที่จัดท าโดยผู้จัดการประชุมวิชาการ โดยตารางนั้นจะต้องระบุวัน
เวลา หรือช่วงเวลาในการน าเสนอ ชื่อเรื่องท่ีจะน าเสนอ และชื่อผู้น าเสนอท่ีชัดเจน ดังตัวอย่างในภาพที่ 9 หรือ
มีก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอ 15 นาที ดังตัวอย่างในภาพที่ 10 เป็นต้น 
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างหนังสือตอบรับประเภท Oral presentation 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างหนังสือตอบรับประเภท Invited speaker 
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ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างหนังสือตอบรับประเภท Poster presentation 
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ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างหนังสือตอบรับประเภทการแสดงผลงานทางศิลปะ 
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ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างหนังสือตอบรับประเภทให้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน แต่ไม่ระบุประเภทการน าเสนอ 
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ภาพที่ 10 แสดงตารางการน าเสนอที่ระบุวันเวลา ชื่อผู้น าเสนอ และชื่อผลงานที่น าเสนอ 
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ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างหนังสือตอบที่ก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอผลงาน 
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2) ตรวจสอบบทคัดย่อ (abstract) หรือบทความทางวิชาการฉบับเต็มภาษาอังกฤษ  (full 
manuscript) โดยตรวจสอบชื่อเรื ่องที่น าเสนอ ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย การเป็นชื่อแรก (first author) หรือ 
ผู ้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) โดยผู ้ขอรับทุนจะต้องเป็นชื ่อแรก (First author) หรือ
ผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) หรือเป็นผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author หรือ Co-researcher ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 11 

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครรับทุนเป็นผู้มสี่วนร่วมหรือผลิตผลงาน (Co-author หรือ Co-researcher) 
จะต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของผลงานด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างบทคัดย่อ (abstract)  

ชื่อแรก  
(first author) 

ผู้รับผิดชอบบทความ *
(corresponding author) 

ชื่อเรื่องท่ีน าเสนอ 

ผู้ร่วมวิจัย 
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3) ตรวจสอบว่าผู้ขอรับทุนเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน หรือสายสนับสนุน 

ซ ึ ่ งส ั งก ัดมหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น ตรวจสอบจากฐานข ้อม ูลบ ุคคลากรมหาว ิทยาล ัยขอนแก่น 
https://www.hrd.kku.ac.th/user/ssearch.php?word= ดังภาพที่ 12 

หมายเหตุ  
หากเป็นเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผลงานนั้น ๆ จะต้องมีข้าราชการ/

พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือผลิตผลงานด้วย 
กรณีที ่ผ ู ้สมัครรับทุนเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแนบหลักฐาน หรือค าสั ่งให้เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
หากเป็นบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ผู้ขอรับทุนจะต้อแนบ

จะต้องแนบส าเนาหน้าปก ของวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ขอรับทุน และหนังสือ
รับรองว่าผลงานที่จะขอรับทุนเป็นผลงานของผู้ขอรับทุนเอง และตรวจสอบว่าผลงานที่ขอรับทุนนั้น ไม่ใช่เรื่อง
เดียวกันกับผลงานผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผลงานในระหว่างการลาศึกษา
หลังปริญญาเอก (Post-doctoral fellowship) ของผู้ขอรับทุน 
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4) ตรวจสอบประวัติการขอรับทุน โดยผู้ขอรับทุนไม่สามารถขอรับทุนในปีปฏิทินติดกันได้ เช่น ผู้
ขอรับทุนเคยขอได้รับทุนครั้งสุดท้ายในงวดที่ 5/2561 และจะขอรับทุนอีกในงวดที่ 3/2562 ไม่ได้ เนื่องจากใน
งวดที่ 5/2562 เดินทางในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 จะขอรับทุนในงวดที่ 3/2562 ซึ่งจะเดินทาง
ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2562 ไม่ได้ ซึ่งผู้ขอรับทุนจะสามารถขอรับทุนได้อีกครั้งในงวดที่ 2/2563 ซึ่งจะ
เดินทางในช่วงเดือน มกราคม-กุมพันธ์ 2563  

ข้อยกเว้น  
4.1) ผลงานที่ได้รับทุนในครั้งก่อนนั้น ได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความฉบับเต็มภาษาอังกฤษ 

(Full Article) ในวารสารซึ ่งสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ยกเว้น proceeding หรือ 
วารสารที่เป็น special issue หรือ supplement issue (ตรวจสอบจาก https://www.scopus.com/ หรือ  
https://apps.webofknowledge.com/) ชื่อผลงานจะต้องเหมือนกับการน าเสนอในครั้งก่อน เช่น ในงวดที่ 
5/2562 น  าเสนอผลงานเร ื ่อง “Comparative genomics and transcriptomics of 4 Paragonimus 
species provide insights into lung fluke parasitism and pathogenesis” ก็จะต ้องม ีผลงานต ีพ ิมพ์ 
เ ร ื ่ อ ง  “Comparative genomics and transcriptomics of 4 Paragonimus species provide insights 
into lung fluke parasitism and pathogenesis” ที่สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ซึ่งมีขั้นตอน
การตรวจสอบ ดังภาพที่ 13 ภาพที่ 14 

4.2) ผู้ขอรับทุนเป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI หรือ Scopus และได้รับการจัดคุณภาพวารสารในควอไทล์ที่ 1 (Q1) โดยนับผลงานในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน
มา (นับจนถึงวันที่ขอรับทุน) และในบทความนั้นจะต้องระบุชื่อผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก (First author) หรือ 
เป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) ซึ่งจะต้องค้นหาชื่อบทความในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI ตามรายละเอียดในข้อ 7.1) ก่อน จากนั้น ตรวจสอบการจัดคุณภาพวารสารในควอไทล์ที ่ 1 (Q1) ได้ 
https://www.scimagojr.com/ หรือ https://apps.webofknowledge.com/ ตามขั ้นตอนดังภาพที่ 15 
และ ภาพที่ 16 

4.3) ผู้ขอรับทุนขอรับทุนเป็นตัวแทนเดินทางไปน าเสนอผลงานในนามของกลุ่มวิจัยเฉพาะ
ทาง หรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (มีหนังสือรับรองจากหัวหน้ากลุ่มวิจัยเฉพาะทางหรือผู้อ านวยการศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทาง) 
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ภาพที่ 14-1 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของผู้ขอรับทุนจากฐานข้อมูล Scopus 
 

 
 
ภาพที่ 14-2 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของผู้ขอรับทุนจากฐานข้อมูล Scopus 
 
  

1. เลือก Author 
2. พิมพ์นามสกุล
ภาษาอังกฤษของ
ผู้ขอรับทุน 

3. คลิก Search 

ช่ือท่ีได้จากการค้นหา 

คลิกเลือกข้อมูลที่

ต้องการตรวจสอบ 
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ภาพที่ 14-3 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของผู้ขอรับทุนจากฐานข้อมูล Scopus 
 

 
 
ภาพที่ 14-4 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของผู้ขอรับทุนจากฐานข้อมูล Scopus 
 

คลิกท่ีช่ือบทความเพื่อดูรายละเอยีด 

ชื่อบทความ 

ชื่อผู้แต่ง 

ประเภทบทคววาม รายละเอียดวารสาร 

คลิกเพื่อดู corresponding 
author 

ชือ่วารสาร 
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ภาพที่ 15-1 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของผู้ขอรับทุนจากฐานข้อมูล ISI 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 15-2 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของผู้ขอรับทุนจากฐานข้อมูล ISI 

1. เลือก Author 

2. พิมพ์นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้
ขอรับทุน ตามด้วย “,” และตัวอักษรตัว
แรกของชื่อ 

3. คลิก Search 

คลิกท่ีช่ือบทความเพื่อดูรายละเอยีด 
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ภาพที่ 15-3 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของผู้ขอรับทุนจากฐานข้อมูล ISI 
 

 
 
ภาพที่ 16-1 แสดงวิธีการสืบค้นการจัดคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล Scimago Journal and Country 
Rank 

 

ชื่อบทความ 

ชื่อผู้แต่ง 

ประเภทบทคววาม 

รายละเอียดวารสาร 

corresponding author 

ชื่อวารสาร 

1.พิมพ์ชื่อวารสาร 
2. คลิกเพื่อค้นหา 
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ภาพที่ 16-2 แสดงวิธีการสืบค้นการจัดคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล Scimago Journal and Country 
Rank 

 

 
 
ภาพที่ 16-3 แสดงวิธีการสืบค้นการจัดคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล Scimago Journal and Country 
Rank 

คลิกที่ชื่อวารสารเพื่อดูรายละเอยีด 

ระดับคุณภาพวารสาร (มีตั้งแต่ Q1-Q4) 
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ภาพที่ 17 แสดงวิธีการสืบค้นการจัดคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล Web of Science 
 

5) บันทึกข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ ค าหน้า 
(หากมีต าแหน่งวิชาการให้ใส่ต าแหน่งทางวิชาการ หากไม่มีให้ใช้ นาย/นาง/นางสาว) สังกัด ประเภทการ
น าเสนอ (Oral/ Poster/ Art) ชื่อเรื่องที่จะน าเสนอ ชื่อการประชุมวิชาการ จัดโดย ประเทศ (อ้างอิงตามราช
กิจจานุเบกษา) เดินทางระหว่างวันที่ (ให้ระบุเฉพาะช่วงเวลาที่จัดประชุมวิชาการ) ค่าเดินทางจากขอนแก่น -
กรุงเทพฯ ค่าเดินทางจากกรุงเทพฯ - ประเทศที่น าเสนอผลงาน ค่ารถโดยสารสาธารณะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง 
รวมงบประมาณที่เสนอขอ กลุ่มประเทศ (ทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา/ ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์/ ทวีป
เอเชีย/ กลุ่มประเทศอาเซียน) และค านวณงบประมาณตามท่ีประกาศก าหนด 

วิธีการค านวณงบประมาณ 
 
ร่างอนุมัติงบประมาณ = วงเงินตามกลุ่มประเทศ x ร้อยละตามเกณฑ์พิจารณาให้ทุน 
 
ตัวอย่าง เดินทางไปทวีปยุโรป น าเสนอผลงานประเภท โปสเตอร์ 

70,000

100
× 80 = 56,000 บาท 

 
  

1. คลิกที่ชื่อวารสาร 

2. ระดับคุณภาพวารสาร (มีตั้งแต่ Q1-Q4) 
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หมายเหตุ  
วงเงินตามกลุ่มประเทศ  

กลุ่มประเทศอาเซียน = 25,000 บาท 
ทวีปเอเชีย = 40,000 บาท 
ทวีปออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด์ = 50,000 บาท 
ทวีปยุโรป/ อเมริกาน/ แอฟริกา = 70,000 บาท 

 
ตารางท่ี 8 แสดงร้อยละตามเกณฑ์พิจารณาให้ทุน 

ประเภทการน าเสนอ หนังสือตอบรับ 

จากคณะกรรมการจัดประชุม 

งบประมาณ 

Oral Presentation oral presentation ร้อยละ 100 

Oral Presentation ไม่ระบุประเภทการน าเสนอ ร้อยละ 80  

Poster Presentation poster presentation  ร้อยละ 100 

Poster Presentation poster presentation ร้อยละ 80  

การแสดงผลงานทางศิลปะ การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

การแสดงผลงานทางศ ิ ลปะ  การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

ร้อยละ 80  

หมายเหตุ   หากผู ้ขอรับทุนส่งเอกสารตอบรับที ่ระบุรูปแบบของการน าเสนอผลงานแบบ  oral 
presentation ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากการประชุม  จะได้รับการพิจารณา
งบประมาณ = ร้อยละ 100 ขอวงเงินตามกลุ่มประเทศ 

 

4.2.1.3 ประชุมพิจารณาอนุมัติทุน 
 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

นานาชาติในต่างประเทศ มีก าหนดการการประชุมในแต่ละงวด ดังนี้  
งวดที่ 1 ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคม  
งวดที่ 2  ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม  
งวดที่ 3 ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์  
งวดที่ 4 ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนเมษายน  
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งวดที่ 5 ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนายน  
งวดที่ 6 ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคม 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ประกอบด้วย 

- หนังสือเชิญประชุม 
- แบบลงทะเบียน 
- ระเบียบวาระการประชุม 
- รายงานการประชุมครั้งก่อนหน้า 
- เอกสารสรุปข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ขอรับทุน คือ จ านวนผู้ขอรับทุนแยกตามประเภทการ

น าเสนอ (ตัวอย่างในตารางที่ 8) จ านวนงบประมาณที่จะต้องใช้ประจ างวด (ตัวอย่างใน
ตารางที่ 9) จ านวนผู้ขอรับทุนแยกตามกลุ่มประเทศ (ตัวอย่างในตารางที่ 10) จ านวนผู้
ขอรับทุนแยกตามประเทศ (ตัวอย่างในตารางที่ 11) สรุปจ านวนผู้ขอรับทุนที่เอกสารและ
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ รวมถึง ข้อมูลที่เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเปน็ราย 
ๆ ไป เช่น กรณีขอรับทุนในปีปฏิทินกัน หรือมีเอกสารไม่ตรงตามที่ประกาศก าหนด ซึ่งต้อง
น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

 
ตารางท่ี 9 แสดงตัวอย่างการสรุปจ านวนผู้ขอรับทุนแยกตามประเภทการน าเสนอ 

คณะ oral poster รวม 

คณะแพทยศาสตร์ 1   1 

คณะเกษตรศาสตร์   2 2 

คณะวิทยาศาสตร์ 1 1 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1   1 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2   2 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1   1 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1   1 

รวม 7 3 10 
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ตารางท่ี 10 แสดงตัวอย่างการสรุปงบประมาณผู้ขอรับทุนแยกตามประเภทการน าเสนอ 

คณะ oral poster รวม 

คณะแพทยศาสตร์ 70,000    70,000  

คณะเกษตรศาสตร์   40,000  40,000  

คณะวิทยาศาสตร์ 50,000  32,000  82,000  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 40,000    40,000  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 100,000    100,000  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40,000    40,000  

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 70,000    70,000  

รวม 370,000  72,000  442,000  

 
ตารางท่ี 11 แสดงตัวอย่างการสรุปจ านวนผู้ขอรับทุนแยกตามกลุ่มประเทศ 

คณะ กลุ่มประเทศ

อาเซียน 

กลุ่ม

ประเทศ

ทวีปเอเชีย 

กลุ่มประเทศ

ทวีป

ออสเตรเลีย/

นิวซีแลนด์ 

กลุ่ม

ประเทศ

ทวีปยุโรป/

อเมริกา/

แอฟริกา 

คณะแพทยศาสตร์       1 

คณะเกษตรศาสตร์ 2       

คณะวิทยาศาสตร์   1 1   

คณะวิศวกรรมศาสตร์   1     

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี     2   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   1     

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น       1 

รวม 2 3 3 2 
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ตารางท่ี 12 แสดงตัวอย่างการสรุปจ านวนผู้ขอรับทุนแยกตามประเทศ 
คณะ กลุ่ม

ประเทศ

อาเซียน 

กลุ่มประเทศทวีป

เอเชีย 

กลุ่มประเทศทวีป

ออสเตรเลีย/

นิวซีแลนด ์

กลุ่มประเทศทวีป

ยุโรป/อเมริกา/

แอฟริกา 

รา
ชอ

าณ
าจ

ักร

กัม
พูช

า 

ญี่ป
ุ่น 

สา
ธา

รณ
รัฐ

อิน
เด

ีย 

เค
รือ

รัฐ

ออ
สเ

ตร
เล

ีย 

นิว
ซีแ

ลน
ด ์

สห
รัฐ

อเ
มร

ิกา
 

สา
ธา

รณ
รัฐ

ฟิน
แล

นด
 ์

คณะแพทยศาสตร ์           1   

คณะเกษตรศาสตร ์ 2             

คณะวิทยาศาสตร ์   1   1       

คณะวิศวกรรมศาสตร ์   1           

คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี       1 1     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     1         

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น             1 

รวม 2 2 1 2 1 1 1 

 
4.2.1.4 การแจ้งผลการพิจารณา 
หลังจากคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติทุนให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ตามประกาศแล้ว จะท าการแจ้ง

ผลการพิจารณา โดยในเบื้องต้นจะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล์หลังจากการประชุมไม่เกิน 24 ชั่วโมง และจะ
จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และแจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และผู้รับทุน เพ่ือให้เตรียมการ
เบิกจ่ายทุนในล าดับต่อไป โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งผลการพิจารณา ดังนี้ 

- บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา (คณะต้นสังกัด) 
- บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา (ผู้รับทุน) 
- แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่าย 
- ใบส าคัญรับเงิน 
- แบบสรุปรายงานการเดินทางไปเสนอผลงาน (รายงานออนไลน์ได้ที่ horturl.at/pACPW) 
- แนวปฏิบัติในการรับทุน* 
- ตัวอย่างในการจัดท าสื่อประกอบการน าเสนอผลงาน (Poster และ Power Point) 
- ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร 
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*แนวปฏิบัติในการรับทุน 

1. ตรวจสอบรายละเอียดในร่างประกาศ  
2. ขอให้ทุกท่านประสานงานการเจ้าหน้าท่ีของต้นสังกัดเพื่อขอเอกสารอนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปต่างประเทศ 
3. ผู้ได้รับทุนจะต้องท าหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย โดยในการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัย จะต้องใช้

สื่อการน าเสนอที่มีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่
รู้จักของนานาประเทศ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://rad.kku.ac.th/index.asp?go2=presentation) 

4. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้ผู้ได้รับทุนยืมเงินทดรองจ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้เรียบร้อย และส่งกองบริหารงานวิจัย ซึ่งไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการส่ง โดยจะได้รับการโอนเงิน
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่กองบริหารงานวิจัยได้รับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  และหากมีเหตุขัดข้องไม่
สามารถเบิกจ่ายทุนได้ก่อนวันเดินทาง ผู้ได้รับทุนจะต้องส ารองเงินไปก่อน  

5. รวบรวมเอกสารเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่  
- บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินและเบิกจา่ย (แบบฟอร์มที่แนบ)  
- ใบส าคัญรับเงิน (แบบฟอร์มที่แนบ)   
- ส าเนาบัตรประจ าตัว   
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินเดือน  
- หนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้ไปราชการต่างประเทศ (ต้นสังกัดเป็นผูด้ าเนินการให้) 

(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://rad.kku.ac.th/index.asp?go2=presentation) 
6. ส่งเอกสารผ่านคณบดีที่สังกัด มายังกองบริหารงานวิจัย 
7. หลังจากเดินทางกลับ ขอให้บันทึกข้อมูลรายงานสรุปรายงานการเดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 

ต่างประเทศ ภายใน 30 (รายงานออนไลน์ได้ท่ี horturl.at/pACPW) 
8. เอกสารทางการเงินให้ผู้รับทุนเก็บไว้ไม่ต ่ากว่า 10 ปี เพื่อรอการตรวจสอบ  

 

 
4.2.2 การเบิกจ่ายทุนและการติดตามรายงานการเดินทางไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 
4.2.2.1 รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และขออนุมัติงบประมาณ 
4.2.2.2 คุมยอด และบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ KKU-FMIS รวมถึงการโอนเงินให้กับผู้รับทุน 

(เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินกองบริหารงานวิจัย และกองคลัง) จึงไม่ได้กล่าวในรายละเอียด) 
4.2.2.3 รายงานการเดินทางไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ  
ซึ่งจะอธิรายละเอียดในการปฏิบัติงานในล าดับต่อไป 

https://rad.kku.ac.th/index.asp?go2=presentation
https://rad.kku.ac.th/index.asp?go2=presentation
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ภาพที่ 18 แสดงภาพผังการไหลของกระบวนการการเบิกจ่ายทุนและการติดตามรายงานการเดินทางไป
น าเสนอผลงานในต่างประเทศ 
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4.2.2.1 รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และขออนุมัติงบประมาณ 
เมื่อผู้รับทุนเตรียมเอกสารที่เกี ่ยวกับการเบิกจ่ายทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนจะต้องน าเสนอ

เอกสารดังกล่าวผ่านคณบดีของคณะต้นสังกัด ก่อนที่จะส่งเอกสารมายังกองบริหารงานวิจัย เมื่องานธุรการกอง
บริหารงานวิจัยรับเอกสารเข้าสู่ระบบสารบรรณออนไลน์ (DMS) แล้ว จากนั้นบันทึกเลขรับกองบริหารงานวิจัย 
และส่งใหผู้้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติงบประมาณต่อไป 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทุน ได้แก่ 

- บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่าย  
- ใบส าคัญรับเงิน  
- ส าเนาบัตรประจ าตัว   
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินเดือน  
- หนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้ไปราชการต่างประเทศ  

 
4.2.2.2 คุมยอด และบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ KKU-FMIS รวมถึงการโอนเงินให้กับผู้รับทุน 

(เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินกองบริหารงานวิจัย และกองคลัง) จึงไม่ได้กล่าวในรายละเอียด) 
 
4.2.2.3 รายงานการเดินทางไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาต ิใน

ต่างประเทศ 
หลังจากเดินทางกลับจากการน าเสนอผลงานแล้ว ไม่เกิน 30 วัน ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการ

เดินทางไปน าเสนอผลงานที่ shorturl.at/pACPW  
 

 
ภาพที่ 19 แสดงหน้าแรกของแบบฟอร์มรายงานผลการน าเสนอผลงานแบบออนไลน์  
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บทท่ี 5  
ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 
 การปฏิบัติงานการให้ทุนเพื่อสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ นั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 
การใช้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านวารสาร ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ การสืบค้นข้อมูล การจัดประชุม การ
น าเสนอข้อมูล การติดต่อประสานงาน กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุน รวมถึง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายเงินส าหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานใน
ด้านนี้จะต้องมีการพัฒนาตนเองและหารู้ความอยู่เสนอ เนื่องจากกฏระเบียบต่าง ๆ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
รวมทั้ง ฐานข้อมูลต่าง ๆ ก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 
 
5.1 ปัญหาและอุปสรรค 
 

5.1.1 เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ส่วนใหญ่จะขาดเอกสารขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการใน
ต่างประเทศ ซึ่งผู้รับทุนไม่เข้าใจว่าจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานใด และเข้าใจว่ากองบริหารงานวิจัย
จะเป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าวให้ ท าให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า 

5.1.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้นักวิจัยที่ได้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปน าเสนอ
ผลงานได้ เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องชดเชยในส่วนที ่นักวิจัยได้ใช้จ่ายไปแล้ว ซึ ่งการเตรียมเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายมีความแตกต่างจากการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายในกรณีปกติ ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า   
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงค์หลักของการให้ทุนเพ่ือเดินทางไปน าเสนอผลงานฯ ในต่างประเทศ นอกจากการเปิดโอกาส
ให้บุคคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีประสบการณ์ในการน าเสนอผลงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน 
การสอบ และการวิจัยแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่รู้จักของ
นานาประเทศ และการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับนักวิจัยชาวต่างชาติ ซึ่งผู้รับทุนอาจยังไม่ตระหนักถึง
หน้าที่ในข้อนี้ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 5.2.1 จัดท าคู่มือในการน าเสนอผลงานส าหรับผู้รับทุน ซึ่งมีเนื้อหาในการแนะน าตั้งแต่การการจัดท า
สื่อประกอบการน าเสนอ เทคนิคการในการน าเสนอ เทคนิคการในสื่อสาร เทคนิคในการสร้างความประทับ 
รวมถึง เทคนิคที่จะสร้างความจดจ าให้นักวิจัยชาวต่างชาติที่เข้าร่วมในการประชุมวิชาการเดียวกัน 

 5.2.2 จัดสรรงบประมาณอีกส่วนหนึ่งส าหรับผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่น และก าลังเป็นที่สนใจ หรือ
เป็นประเด็นส าคัญที ่ชาวโลกให้ความสนใจ โดยการเชิญให้รับทุนเพื ่อไปน าเสนอผลงาน และสนับสนุน
งบประมาณได้ตามที่ใช้จ่ายจริง  

5.2.3 การจัดท าแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่ง
ส ่งผลให ้ผ ู ้ ร ับท ุนไม ่สามารถเด ินทางไปน  าเสนอผลงานได ้  ให ้ เป ็นแนวปฏ ิบ ัต ิท ี ่ท ุกหน ่วยงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก.  

(1) ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2223/2562) ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 

 
(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4236 / 2561เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ

อนุมัติทุนไปเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 
ภาคผนวก ข.  

(1) แบบขอรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
(2) แบบขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 
(3) ใบส าคัญรับเงิน 
(4) แบบสรุปรายงานการเดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

 
ภาคผนวก ค. 

ประเภท ก.  
ประเภท ข. 
ประเภท ค. 
ประเภท ง. 
ประเภท จ. 

 
ภาคผนวก ง. 

กรณีตัวอย่างการพิจารณา  
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ภาคผนวก ก. 
  

(1) ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2223/2562) ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
 

(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4236 / 2561เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ
ทุนไปเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ข. 
 
แบบฟอร์ม 

 
(1) แบบขอรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
(2) แบบขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 
(3) ใบส าคัญรับเงิน 
(4) แบบสรุปรายงานการเดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
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แบบขอรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 

ส่วนงาน …..............................................................................................  โทร.   .....................................  
ที ่อว .....................................................  วันที ่  .................................................................. 
เร่ือง     ขอรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวชิาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ ......../.......………. 
 
เรียน     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ตามที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ น้ัน ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................... สังกัดคณะ/หนว่ยงาน  
............................. เริม่ท างานเมื่อวันท่ี ...... เดือน ..............พ.ศ. ......... ปัจจุบันต าแหน่ง ...................... ระดับ ......... โทรศัพท์ 
(มือถือ) .................... อีเมล์ ............................... เคยได้รับทุนฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ......... เดือน .................พ.ศ. ............ ใคร่
ขอยื่นแบบค าใช้ทุนฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. รายละเอียดผลงานที่จะน าเสนอในการประชุมวชิาการนานาชาติ ณ ต่างประเทศ  
ช่ือผลงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเภทการน าเสนอ (    ) Oral Presentation   (    ) Poster Presentation  (    ) Art 
ช่ือการประชุม ..................................................................................................................................................... 
จัดโดย (ช่ือหน่วยงาน / สถาบัน).......................................................................................................................... 
ณ เมือง ....................................................ประเทศ .................................................. ก าหนด ...................... วัน 
ระหว่างวันท่ี...........เดือน............................พ.ศ. .................ถึงวันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. .................... 

2. รายละเอียดด้านงบประมาณ 
2.1 ค่าเดินทางไป – กลับ เป็นเงิน  บาท 
     2.1.1 ขอนแก่น – กรุงเทพฯ เป็นเงิน  บาท 
     2.1.2 กรุงเทพฯ – ประเทศท่ีไปเสนอผลงาน เป็นเงิน  บาท 
     2.1.3 ค่าโดยสารสาธารณะ/รถรับจ้าง (ไป-กลับ) สนามบิน-ที่พัก เป็นเงิน  บาท 
2.2 ค่าที่พัก เป็นเงิน  บาท 
2.3 ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน  บาท 

รวมเป็นเงิน  บาท 
*การเดินทางไปน าเสนอผลงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นหรือไม่  
 ไม่ได้รับการสนับสนุน 
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจาก ................................................. เป็นเงิน ................... บาท  

3. หลักฐานประกอบการขอรับทุนทุนอุดหนุนคณาจารย์ เพ่ือเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชมุวิชาการ
นานาชาติฯ 
3.1 หนังสือตอบรับที่เป็นทางการจากคณะกรรมการจัดประชุมให้เป็นผู้เสนอผลงานในท่ีประชุม  
3.2 บทความทางวิชาการฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full Manuscript) /บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ของ

ผลงานท่ีจะน าเสนอในการประชุม  
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3.3 หลักฐาน/หนังสือตอบรับ ที่จะตีพิมพ์ผลงาน (ช่ือเรื่องเดียวกับท่ีใช้ขอทุนฯ) ในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยู่
ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI (ถ้ามี) 

3.4 เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/ในสัตว์ทดลอง (ถ้ามี) 
3.5 หลักฐานการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI กรณีได้รับทุนในปีติดกัน 
3.6 รูปภาพพร้อมรายละเอียดผลงาน กรณีผลงานทางศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
3.7 หนังสือยินยอมจากเจ้าของผลงาน กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเขียนหรือผลิตผลงาน (Co-author 

หรือ Co-researcher)  
3.8 หลักฐานหรือค าสั่งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ 
3.9 ส าเนาหน้าปก ของวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีพนักงานใหม่ (อายุราชการไม่ถึง 1 ปี) 
3.10 หนังสือรับรองว่าผลงานท่ีจะขอรับทุนเป็นผลงานของผู้ขอรับทุนเอง กรณีพนักงานใหม่ (อายุราชการไม่ถึง 1 ปี) 
3.11 หนังสือรับรองผลงานผลงานท่ีจะขอรับทุน ไม่เคยไปน าเสนอที่ใดมาก่อน 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (1) ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ลาศึกษาต่อ หรือ ลาฝึกอบรม ทั้ง
ในและต่างประเทศ และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว (2) ผลงานที่น ามาขอทุนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ขอรับทุน (3) ผลงานที่น ามาขอรับทุนไม่เคยน าเสนอในการประชุมวิชาการใด ๆ มาก่อน และ (4) ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2223/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

                  
ขอแสดงความนับถือ 

 
                       ลงชื่อ.................................................... ผู้ขอใช้เงินอุดหนุนฯ 
                                                                          (.....................................................) 

ส าหรับคณะ/หน่วยงาน 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้ขอรับทุนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2223/2562  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

ให้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ แล้วเห็นชอบให้ ......................................................... ใช้
ทุนอุดหนุนคณาจารย์ฯเป็นเงิน ........................... บาท (..................................................) ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะใน
คราวประชุม ครั้งที่ ...... /............. เมื่อวันที่...... เดือน ........... พ.ศ. ........ 

 ลงชื่อ .................................................................... 
  (..................................................................) 
  หัวหน้าภาควิชา/........................................... 
  ............../.................../............... 
   
 ลงชื่อ .................................................................... 
  (..................................................................) 
  คณะบดีคณะ........................................... 
  ............../.................../............... 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ................................................................................................ โทร.  ....................................... 
ที ่มข ...................................................................................... วันที่ ......................................................................   
เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวด

ท่ี .................. 
 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ........./.............) เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ผ่านหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ทุน
เพื ่อเข ้าร ่วมการเสนอผลงานในการประชุมว ิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ  างวดที ่ . . . . . . . . . . . . ประกาศ ณ ว ันท่ี 
....................................... ซึ่งข้าพเจ้า ……………………………………. เป็นผู้ผ่านการพิจารณาให้รับทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงาน ณ 
ประเทศ ................... ระหว่างวันท่ี ……………………… น้ัน  

เพื่อให้การเข้าร่วมน าเสนอผลงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงใคร่ขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายทุนเพื่อ
เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ในต่างประเทศงวดท่ี …………. จ านวน …………….. บาท (....................) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 

1) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ด้วย ……………………… ผู้ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนคณาจารย์
ไปน าเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ในต่างประเทศ 
ประจ างวดที่ …………….. ใคร่ขออนุมัติใช้เงิน จ านวน …………… 
บาท ตามประกาศที่ได้รับอนุมัติทุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

(นางสาวกฤติกา แดงรัตน์) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานวิจัย 

2) ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 

.................................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
(นางสาวยุพิน  โสภาราษฎร์) 

3) เห็นควรอนุมัติและเบิกจ่ายตามระเบียบ 
 
 

(นายสมหวัง  ทองน า) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

4) อนุมัติ 
 

(ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

(…………………………………………) 
ผู้ขอเบิก 

(…………………………………………) 
คณบดี/รองคณบดีท่ีได้รับมอบหมาย 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 

   วันที ่
ข้าพเจ้า                                             สังกัด                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
เลขที ่ 123    หมู่  16   ถนน  มิตรภาพ    ต าบล ในเมือง    อ าเภอ เมือง    จังหวัด ขอนแก่น 
 
ได้รับเงินจาก กรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระทรวงศึกษาธิการ 
ดังรายการต่อไปนี้ 

  
รายการ  จ านวนเงิน  

เงินทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง
ศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ............... งวดที่ ....../............. 

 

  
  

  
  

  

  
  

  
(-ตัวอักษร-)  

  
  

 ลงชื่อ  ..............................................  
 (                                )  
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สรุปรายงานการเดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
ภายใต้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพ่ือเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 

 
หัวข้อการจัดท าสรุปรายงาน 
1. ทุนที่ได้รับการสนับสนุน ประจ าปี................ งวดที่..................... 
2. ระยะเวลา ระหว่างวันที่……… ถึงวันที่................. 
3. ชื่อ-สกุล (ผู้รับทุน) / ต าแหน่ง/ สังกัดคณะ            
4. ชื่อเรื่อง/ หัวข้อเรื่องที่ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
5. สถานที่ประชุม/ ประเทศท่ีไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
6. รายละเอียดเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

- บทคัดย่อ 
- เนื้อหาโดยสรุป 
- ประสบการณ์/สิ่งที่ได้สังเกต รู้เห็นหรือได้รับการถ่ายทอดใหม่ ๆ 

7. จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/ งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนจ่ายจริง
ทั้งหมด 

 ที่ประมาณการ ที่จ่ายจริง 
ค่าเดินทางไป – กลับ   

ค่าท่ีพัก   

ค่าลงทะเบียน   
ค่าเบี้ยเลี้ยง   

 
8. สรุปข้อคิดเห็น / ประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
9. เครือข่ายวิชาการกับนักวิจัยหรือนักวิชาการในระดับนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณา

เชิญนักวิจัยหรือนักวิชาการในที่ประชุมวิชาการฯ ให้เป็น KKU Research Collaborative Network  
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย  

- ชื่อ-สกุล   
- สังกัด   
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
- อีเมล์   
- สาขาที่เชี่ยวชาญ  
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ภาคผนวก ค. 
ประเทศในกลุ่มประเภทต่าง ๆ 

  
ประเภท ก.  
ประเภท ข. 
ประเภท ค. 
ประเภท ง. 
ประเภท จ. 
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ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. แคนาดา 
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
๓. ไต้หวัน 
๔. เติร์กเมนิสถาน 
๕. นิวซีแลนด ์
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
๗. ปาปัวนิวกีน ี
๘. มาเลเซีย 
๙. ราชรัฐโมนาโก 
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบริ์ก 
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา 
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
๑๙. รัฐสลุต่านโอมาน 
๒๐. โรมาเนีย 
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซลิ 
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
๒๖. สาธารณรัฐชลิ ี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
๒๘. สาธารณรัฐตุรก ี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 
๓๓. สาธารณรัฐเปร ู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี 
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
๕๔. ฮ่องกง 
 
ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. เครือรัฐบาฮามาส 
๒. จอร์เจีย 
๓. จาเมกา 
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
๕. มาซิโดเนีย 
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๖. ยูเครน 
๗. รัฐกาตาร ์
๘. รัฐคูเวต 
๙. รัฐบาห์เรน 
๑๐. รัฐอิสราเอล 
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน 
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
๑๕. สหภาพพม่า 
๑๖. สหรัฐเม็กซิโก 
๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
๑๘. สาธารณรัฐกานา 
๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย 
๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส) 
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
๒๒. สาธารณรัฐคีร์กิซ 
๒๓. สาธารณรัฐเคนยา 
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
๒๖. สาธารณรัฐจิบูต ี
๒๗. สาธารณรัฐชาด 
๒๘. สาธารณรัฐซิมบับเว 
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล 
๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย 
๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส 
๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
๓๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล 
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๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์ 
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนด ี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน 
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
๔๔. สาธารณรัฐมาล ี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 
ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดในประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง. 
และประเภท จ. 
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ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. ญี่ปุ่น 
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 
๔. สมาพันธรัฐสวิส 
๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 
ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
๒. ราชอาณาจักรสเปน 
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
๔. สหรัฐอเมริกา 
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร ์
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ภาคผนวก ง. 
 

กรณีตัวอย่างการพิจารณา 
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ตัวอย่างที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย ข. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย
ประเภท poster presentation ในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศ เกาหลีใต้ โดยมีก าหนดการแต่วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 และยังไม่เคยขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม
วิชาการนานาชาติในต่างประเทศมาก่อน 

 
ผลงานที่เสนอขอรับทุน มีผู้ร่วมวิจัย จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ ก1 ข2 ค3 ง4* 
หมายเหตุ  1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2 3 และ 4 อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   * corresponding author 
**มีหนังสือตอบรับให้เข้าร่วมน าเสนอที่ระบุชื ่อผู้ขอรับทุน ซึ่งเป็น co-author หนังสือตอบรับให้เข้าร่วม
น าเสนอผลงานแต่ไม่ระบุประเภทการน าเสนอ และมีหนังสือยินยอมจาก corresponding author ให้ไป
น าเสนอผลงาน 
 
เกณฑ์ในการพิจารณา 

1) พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับทุน (ผ่าน) เนื่องจากเป็นพนักงานสายผู้สอนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็น co-author ที่มีหนังสือตอบรับจากผู้จัดการประชุมวิชาการให้เป็นผู้น าเสนอ และมีหนังสือ
ยินยอมจากเจ้าของผลงาน (First author หรือ corresponding author) ให้เป็นผู้น าเสนอผลงาน 

2) พิจารณาผลงาน (ผ่าน) เนื่องจากผลงานที่จะใช้ในการน าเสนอเป็นผลงานที่ระบุชื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่เคยน าเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน 

3) อนุมัตงิบประมาณ จ านวน 28,000 บาท เนื่องจากเป็นการน าเสนอแบบ poster จึงได้รับการอนุมัติ
เท่ากับร้อยละ 70 ของวงเงินตามกลุ่มประเทศ (กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย อนุมัติไม่เกิน 40,000 
บาท) 

 
ข้อสังเกต 

- เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว นักวิจัยจะต้องประสานกับการเจ้าหน้าที่ของคณะ เพ่ือขออนุมัติตัวบุคคล
เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยจะต้องขออนุมัติตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 5 
มกราคม 2562 
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ตัวอย่างที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัย ก. ต าแหน่งพยาบาล ต้องการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยประเภท oral 
presentation ในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศ นิวซีแลนด์ โดยมีก าหนดการแต่วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562 
และยังไม่เคยขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศมา
ก่อน 

 
ผลงานที่เสนอขอรับทุน มีผู้ร่วมวิจัย จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ ก1 ข2 ค3 ง4* 
หมายเหตุ  1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พยาบาล) 
  2, 3 และ 4 อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   * corresponding author 
**มีหนังสือตอบรับให้เข้าร่วมน าเสนอ แต่ไม่ระบุประเภทการน าเสนอ  

 
เกณฑ์ในการพิจารณา 

1) พิจารณาคุณสมบัต ิผ ู ้ขอร ับทุน  (ผ ่าน) เน ื ่องจากเป็นพนักงานสายสายสนับสน ุนส ังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น first author และมีหนังสือตอบรับให้เข้าร่วมน าเสนอ และมีพนักงาน
สายผู้สอนเป็นผู้ร่วมวิจัย 

2) พิจารณาผลงาน (ผ ่าน) เน ื ่องจากผลงานที ่จะใช ้ในการน  าเสนอเป ็นผลงานที ่ระบ ุชื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่เคยน าเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน 

3) อนุมัติงบประมาณ กรณีที ่ 1 หากน าส่งแบบตอบรับที ่ระบุประเภทการน าเสนอแบบ oral 
presentation หรือก าหนดการในการน าเสนอที่มีชื่อผู้ขอรับทุน หรือ หลักฐานอื่นที่สามารถแสดง
ว่าเป็นการไปน าเสนอผลงานแบบ oral presentation ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่วัน
ประชุมคณะกรรมการฯ จะได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 50,000 บาท เนื่องจากเป็นการ
น าเสนอแบบ oral จึงได้รับการอนุมัติเท่ากับวงเงินตามกลุ ่มประเทศ (กลุ ่มประเทศในทวีป
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อนุมัติไม่เกิน 50,000 บาท) กรณีท่ี 2 หากไม่สามารถส่งเอกสาร/หลักฐาน
ที่แสดงว่าเป็นการน าเสนอผลงานแบบ oral presentation ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะได้รับ
อนุมัติงบประมาณ จ านวน 35,000 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติเท่ากับร้อยละ 70 ของวงเงินตาม
กลุ่มประเทศ (กลุ่มประเทศในทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อนุมัติไม่เกิน 50,000 บาท) 

 
ข้อสังเกต 

- เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว นักวิจัยจะต้องประสานกับการเจ้าหน้าที่ของคณะ เพ่ือขออนุมัติตัวบุคคล
เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยจะต้องขออนุมัติตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 
2562 
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ตัวอย่างที่ 3 พนักงานมหาวิทยาลัย ง. รองศาสตราจารย์ ต้องการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยประเภท oral 
presentation ในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีก าหนดการแต่วันที่ 13 -15 
กรกฎาคม 2562 โดยได้รับทุนครั้งสุดท้ายเมื่องวดที่ 2/2561 เดินทางระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 

 
ผลงานที่เสนอขอรับทุน มีผู้ร่วมวิจัย จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ ก1 ข2 ค3 ง4* 
หมายเหตุ  1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2, 3 และ 4 อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   * corresponding author 
**มีหนังสือตอบรับให้เข้าร่วมน าเสนอ ที่ระบุประเภทการน าเสนอเป็น oral presentation   

 
เกณฑ์ในการพิจารณา 

1) พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับทุน (ผ่าน) เนื่องจากเป็นพนักงานผู้สอนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็น corresponding author และมีหนังสือตอบรับให้เข้าร่วมน าเสนอที่ระบุประเภทการน าเสนอ
เป็น oral presentation  

2) เป็นการขอรับทุนปีปฏิทินติดกัน เนื่องจากได้รับทุนครั้งสุดท้ายเมื่องวดที่ 2/2561 เดินทางระหว่าง
วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 (ผ่าน) เนื่องจากมีหลักฐานการตีพิมพ์ผลงานที่น าเสนอในครั้งก่อน 
(งวดที่ 2/2561) ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน scopus (ไม่ใช่ proceeding/ special issue/ 
supplement issue) 

3) พิจารณาผลงาน (ผ ่าน) เน ื ่องจากผลงานที ่จะใช ้ในการน  าเสนอเป ็นผลงานที ่ระบ ุชื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่เคยน าเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน 

4) อนุมัติงบประมาณ จ านวน 70,000 บาท เนื่องจากเป็นการน าเสนอแบบ oral จึงได้รับการอนุมัติ
เท่ากับวงเงินตามกลุ่มประเทศ (กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา อนุมัติไม่เกิน 70,000 
บาท) 

 
ข้อสังเกต 

- เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว นักวิจัยจะต้องประสานกับการเจ้าหน้าที่ของคณะ เพ่ือขออนุมัติตัวบุคคล
เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยจะต้องขออนุมัติตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2562 
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ตัวอย่างที่ 4 อาจารย์ ง. ได้รับการอนุมัติทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องด าเนินการอย่างไร 

 
แนวปฏิบัติ 

1) หากยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ขอสละสิทธิ์การรับทุนเป็นลายลักอักษร ถึงรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

2) หากมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ให้ขอสละสิทธิ์การรับทุนเป็นลายลักอักษร ถึงรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคืนเงินที่ได้รับโดยน าส่งเงินที่กองคลัง 

 
ข้อสังเกต 

 กรณีที่ผ ู ้ได้รับทุนได้เบิกจ่ายงบประมาณ และได้จ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว (ค่าเดินทาง ค่าที ่พัก 
ค่าลงทะเบียน ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยง) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในกรณีการประชุมยกเลิก หรือเกิดการ
จลาจลในประเทศที่จัดการประชุมวิชาการ หากนอกเหนือจากนี้จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปแล้ว ไม่ว่าจะมีการ
ใช้จ่ายไปแล้วหรือไม่  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวกฤติกา   แดงรัตน์      
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย   
สังกัด  ส านักบริหารการวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ 043-202416 โทรสาร 043-202416 E-mail : 

ckriti@kku.ac.th 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ สถาบัน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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