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ใบสมัครเพ่ือขอใช้เงินกองทุนวิจยัคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
1. ทุนส่งเสริมการวิจัย 

 
               เขียนที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                  วันท่ี ……. เดือน ………………..พศ.  ……… 
เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 ข้าพเจ้า ........................................................................................ บรรจุเมื่อวันท่ี ................ เดือน ……...……พ.ศ. ………… 
ต าแหน่ง …………………………………………………................……………สังกัดหน่วยงาน/สาขาวิชา ……………….....………………………… 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  งวดที่ 1  ดังนี ้

ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ในวงเงินจ านวน ........….........……บาท (……………........…………….....................………) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้านทุนส่งเสริมการวิจัย 

    ทุนวิจัยทีส่อดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะ  กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

        ข้อเสนอโครงการนี้ซ้ าซ้อนกับโครงการวิจยัของนักศึกษาหรือไม่  

                    ไม่ซ้ าซ้อน             ซ้ าซ้อน 
    อธิบาย........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

  ทุนวิจัยสถาบันทุนวิจัย  ประเภทก าหนดหัวข้อ 
                     หัวข้อท่ี 1 ด้านการเรยีนการสอน  
                     หัวข้อท่ี 2 ด้านพัฒนานักศึกษา  
                   หัวข้อท่ี 3 ด้านการวิจยั  
                      หัวข้อท่ี 4 ด้านการบริหาร  

 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า (Routine to Research) 
 ทุนวิจัยในช้ันเรียน 
 ทุนสนับสนุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อการวิจัยและพัฒนา 
 ทุนสนับสนุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน 
ช่ือโครงการวิจัย  .............................................................................................................................................              
ทั้งนี้ได้แนบแบบข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด   (พร้อมไฟล์ข้อมูล) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีการค้างส่งรายงานการวิจัย และ/หรือผลงานใดๆ ในกรณีที่เคยได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน
วิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561    รวมถึงหลักเกณฑ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
                             

     ขอแสดงความนับถือ 
 
    
    (ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัครขอใช้เงิน 
     (………………………………………….) 
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แบบเสนอโครงการวิจัย  
เพ่ือขอรับทุนจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
---------------------------------- 

1. ช่ือโครงการ    (ภาษาไทย) ………………………………………………………………… 
 (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………… 

2. ประเภทของทุนส่งเสริมการวิจัย  (ทุนวิจัยที่ สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะ กลุ่มวิจัย  ศูนย์วิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ทุนวิจัยสถาบัน/ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า/ทุนวิจัยในช้ันเรียน/ทุนสนับสนุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
การวิจัยและพัฒนา/ทุนสนับสนุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน) 

3. ลักษณะของโครงการ (วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต/์วิจัยเชิงส ารวจ/วจิัยเชิงส ารวจเบื้องต้น) 
4. สาขาที่ท าการวิจัย 
5. ช่ือคณะผูด้ าเนินโครงการ  หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดส้ะดวก  (หัวหน้าโครงการ และผูร้่วมโครงการ) 

- คุณวุฒิ    - ต าแหน่งทางวิชาการ    
        - ประสบการณ์ในงานวิจัย หรือมคีวามช านาญงานด้านใด 
6. ประวัติการได้รับทุน  (3 ปีย้อนหลัง) 
ล าดับที ่ ปีท่ีได้รับทุน หน่วยงานท่ีให้ทุน ช่ือโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
     
     

     
***ขอให้ผู้สมัครรับทุนส่งเสริมการวิจัย กรอกข้อมูลประวัติการได้รับทุน 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณา*** 
7. ความส าคญัและที่มาของโครงการ 
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
9. ประโยชน์และผลส าเร็จที่คาดว่าจะไดร้ับ 
10. ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องและเอกสารอ้างอิง 
11. วิธีการด าเนินการ และสถานท่ีท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
12. ระยะเวลาด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (ระบขุั้นตอนโดยละเอียดเป็นตารางเวลารายเดือน)  
13. งบประมาณที่เสนอขอ และ รายละเอียดของงบประมาณของโครงการ  (ท าเป็นตาราง)  แยกตามหมวดเงิน ประเภทต่าง ๆ 

หมายเหตุ  
1. การของบประมาณให้ยึดหลักการประหยัดและใช้จ่ายตามที่เป็นจริง 
2. ไม่สนับสนุนเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้วิจยั 
3. งบประมาณในส่วนค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยไมค่วรเกิน 40% ของวงเงินทั้งหมด 
4. งบประมาณค่าวัสดสุ านักงาน วสัดุบันทึกข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร คา่จ้างพิมพ์รายงาน ค่าจัดท ารูปเลม่ ไม่เกิน 60% 

ของวงเงินท้ังหมด 
14. ค าช้ีแจงเพิ่มเติม (ถ้ามี-รายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ผูพ้ิจารณาเข้าใจโครงการนี้ดีขึ้น) 

 
ลงช่ือ ………………………………… 

              (….……………………………..) 
         หัวหน้าโครงการ 

       วันท่ี ……..เดือน …………. พ.ศ……… 
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ค ารับรองของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน   
………............................................................................................................................................................................ 
………............................................................................................................................................................................ 
       (ลงช่ือ) …………………………………………… 
        (………………………………………..) 
                             ต าแหน่ง …………………………………………. 
                    วันท่ี ……. เดือน …………………..พ.ศ. ………. 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เง่ือนไขส าหรับการขอทุนด้านส่งเสริมการวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ผู้ขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยต้องไม่ค้างส่งผลงานใดๆ ของกองทุนฯ 
2. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนวจิัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อการวิจัยและพัฒนา จะต้องสร้างนวัตกรรมหรือเครื่องมือเครื่องใช้หรือซอฟต์แวร์ ท่ี
ประดิษฐข์ึ้นมาใหม่ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลการทดลองอย่างมีขั้นตอน สามารถใช้งานได้จริง กรณีที่
สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ มีอยู่เดิมต้องเป็นการประดิษฐ์และพัฒนาต่อยอดใหใ้ช้ประโยชน์ไดด้ีกว่า  สะดวกกว่าประหยดักว่า หรือบ่งบอกถึง
แนวคิดที่จะพัฒนาต่อไปได้อีก โดยที่ผู้ขอรับทุนจะต้องมีผลผลิตของช้ินงานและกลุ่มเป้าหมายในการใช้สิ่งประดิษฐ์อย่างชัดเจน 
3. ผู้ขอรับทุนด้านส่งเสรมิการวิจยัที่ไม่เคยขอรับทุนจะได้รับการพิจารณาก่อน 
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                 ใบสมัครเพ่ือขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.1 ทุนน าเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ 

 
                        เขียนที ่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

        วันท่ี........... เดือน..............................พ.ศ. ................. 
 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 
 ข้าพเจ้า......................................................................................... บรรจุเมื่อวันท่ี............. เดือน.............................พ.ศ. ............ 
ต าแหน่ง.......................................หน่วยงาน/สาขาวิชา.................................................................................เคยไดร้ับทุนนี้จากกองทุนพัฒนา
และส่งเสรมิด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์  ครั้งสดุท้ายเมื่อวันท่ี.............. เดือน..............................พ.ศ. ............... และเคยได้รับทุน
จาก มข. ครั้งสุดท้ายเมื่อวันท่ี.............. เดือน..............................พ.ศ. ............... ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งวดที่ 1   ดังต่อไปนี้ 

1. ทุนน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการนานาชาติในต่างประเทศ 
รวมเป็นเงิน .......................................... บาท (......................................................................) เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายดังต่อไปนี ้

        ค่าเดินทางไป - กลับ 
    ขอนแก่น - กรุงเทพฯ                       เป็นเงิน..................................... บาท 
                             กรุงเทพฯ – ประเทศท่ีไปเสนอผลงาน          เป็นเงิน..................................... บาท 
   ค่าโดยสารสาธารณะ/รถรับจ้าง (ไป-กลับ) สนามบิน-ที่พัก    เป็นเงิน..................................... บาท 
        ค่าที่พัก                                     เป็นเงิน..................................... บาท        
        ค่าลงทะเบียน                 เป็นเงิน..................................... บาท 

2. รายละเอียดการไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในตา่งประเทศ  
2.1 ช่ือการประชุม ...................................................................................................................................  
2.2 จัดโดย (ช่ือหน่วยงาน/สถาบนั) .................................................................................................................  

                   ณ เมือง ................................................ประเทศ ............................................... ก าหนด ........................ วัน 
                     ระหว่างวันท่ี............เดือน............................พ.ศ...........ถึงวันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ............. 
 3.   หลักฐานที่แนบ 

 3.1 แบบค าขอใช้เงินทุนน าเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ    
          เรื่อง ..................................................................................................................................................................... 

                  บทความวิจัย/วิชาการ ของขา้พเจ้า  ไม่ไดร้ับการตีพิมพ์   
  ได้รับการตีพิมพ์ ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) หรือ 

                  วารสาร (ระบุ)................................................. 
     ประเภทการน าเสนอ   Oral Presentation  Poster Presentation 
      เป็นวิทยากร/หรืออภิปรายในท่ีประชุม  เป็นประธานท่ีประชุมกลุ่มย่อย 
        3.2 หนังสือตอบรับที่เป็นทางการจากคณะกรรมการจดัประชุมให้เป็นผู้เสนอผลงานในท่ีประชุม ที่ระบุรูปแบบของการ 
                            น าเสนอผลงาน 
                   3.3 ส าเนาการลงทะเบียนหรือส าเนาใบสมัครการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 



วท. กท.2.1 
 

 

                   3.4 ก าหนดการประชุม (Conference schedule) ที่ปรากฏชื่อของผู้สมัครเป็นผู้เสนอผลงาน 
                   3.5 หนังสือยินยอมจากเจ้าของผลงาน กรณีที่ผูส้มัครเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการเขยีนหรือผลิตผลงาน 
                   3.6 บทความฉบับเต็ม (Full paper) หรือ บทคดัย่อ (Abstract) ของผลงานท่ีจะน าเสนอในการประชุม  
                   3.7 หลักฐานอื่นๆ ถ้าม ี
*** ในกรณีที่ขอทุนอุดหนุนกิจกรรม เป็นครั้งที่ 2 หรือมากกว่า ต้องแนบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในเอกสาร
ประกอบการประชุม (Proceeding) หรือในวารสารซึ่งสามารถสืบคน้ได้ในฐานข้อมูล ISI/Scopus ในการขอทุนครั้งก่อนมาด้วย *** 

4.    ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น หรือ ก าลังยื่นเสนอขอทุนจากแหล่งทุนอื่น โปรดระบ ุ
    ช่ือหน่วยงานที่ให้ทุน .......................................................... ประเทศ ...................................................... 
   ได้รับทุนสนับสนุน ดังต่อไปนี้  

 ค่าเดินทางจาก ................................... ถึง ........................................... เป็นเงนิ .................................... บาท 
 ค่าที่พัก        เป็นเงิน .................................... บาท 
 ค่าลงทะเบียน        เป็นเงิน .................................... บาท 

 สถานะการขอทุน    ได้รับอนุมตัิแล้ว  อยู่ระหว่างรอการพิจารณา 
5. ก าหนดการเดินทาง (กรณีทีไ่ม่ทราบวันเดินทางที่แน่นอน โปรดระบโุดยประมาณ)  

      วันท่ี .............. เดือน...................................พ.ศ............. 
       เดินทางไปยังเมือง/รัฐ .......................................................... ประเทศ ........................................................................... 

6. ประวัติการได้รับทุนน าเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ  
ล าดับที ่ ปีท่ีได้รับทุน หน่วยงานท่ีให้ทุน โครงการวิจัย จ านวนเงิน (บาท) 

     
     

     
*** ขอให้ผู้สมัครรับทุนน าเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์กรอกข้อมูลประวตัิการไดร้ับทุน 3 ปี 
ย้อนหลัง  เพื่อประกอบการพิจารณา*** 
ข้าพเจ้ารับรองว่า จะปฏิบัติตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่  …………/….………  เรื่อง  การขอใช้เงินกองทุน
วิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

          
ขอแสดงความนับถือ                   

      ลงช่ือ.................................................... ผูส้มัครขอใช้เงิน 
                              (.......................................................) 

        ลงช่ือ....................................................  
                                                                            (.......................................................)     

       หัวหน้าสาขาวิชา............                              
            วันท่ี ……. เดือน …………………..พ.ศ. ………. 

 
 
 
 



วท. กท.2.1 
 

 

หมายเหตุ: เง่ือนไขส าหรับการขอทุนเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ จากกองทุนวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ผู้ขอรับทุนต้องด าเนินการขอทุนจากทางมหาวิทยาลัยก่อน (หรือขอพร้อมกันทั้งสองทางก็ได้ หากมหาวิทยาลัยประกาศสนับสนุนต้องรับ 
   จากมหาวิทยาลัย) ทั้งนี้หากไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวมาก่อนให้อยูภ่ายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเป็นกรณีพิเศษ 
2. ระยะเวลาการเดินทางไปร่วมเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ 
  งวดที่ 1 เดินทางระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562  
  งวดที่ 2 เดินทางระหว่างเดือน เมษายน 2562 – กันยายน 2562 
  ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามงวดให้อยูภ่ายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเป็นกรณีพิเศษ 
3. การขอรับทุนนี้ ต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น  
4. ในกรณีขอรับทุนในปีติดกัน ผลงานท่ีได้รับทุนในครั้งก่อนจะต้องได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความฉบับเต็ม (Full article) ในวารสารซึ่ง 
    สามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมลู ISI/Scopus 
5. ผู้ที่เคยร่วมเสนอผลงานโดยใช้งบประมาณจากกองทุน จ านวนน้อยครั้งที่สุดในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา จะไดร้ับการพิจารณาก่อน 
6. ผู้ไดร้ับทุนต้องส่งรายงานสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ จ านวน  1  ชุด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการไปเสนอผลงาน 
7. ผู้ไดร้ับทุนท าหน้าท่ีเป็น KKU Ambassador และประชาสัมพันธ์คณะในระดับนานาชาติ 
8. ผู้ไดร้ับทุนท าหน้าท่ีสร้างเครือข่ายวิชาการกับนักวิจัยหรือนักวิชาการในระดบันานาชาติอย่างน้อย 3 รายชื่อ 



 

1 

ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.2  ทุนท าวิจัยในต่างประเทศ 

 
               เขียนที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                    วันท่ี ……. เดือน ………………..พศ.  ……… 
เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 ข้าพเจ้า ..................................................................... บรรจุเมื่อวันที่  ....... เดือน ……...……พ.ศ.. ………… ปัจจุบัน          
เป็นข้าราชการต าแหน่ง …………………………………...............สังกัดหน่วยงาน/สาขาวิชา ……………………………………………               
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  งวดที่ 1   ดังนี ้

1. ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ในวงเงินจ านวน ........ ......…………บาท (………….......……................………………) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท าวิจัยในต่างประเทศ ดังนี ้

 ค่าเดินทาง เป็นเงิน .................................... บาท 
 ค่าที่พัก เป็นเงิน ..................................... บาท 
2. โครงการวิจัย เรื่อง ....................................................................................................................................................... 

ณ หน่วยงาน/ สถาบัน ..............................................................................................................เมือง ............................................... 
ประเทศ ........................................................ระหว่างวันที่ ................................................ รวมเป็นเวลา ............................. วัน
โดยมีก าหนดการเดินทางวันท่ี .............. เดือน ............................. พ.ศ. ........................                 

3. ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) โปรดระบุ 
    แหล่งทุน................................................................................................................................................................... 
    จ านวนเงิน .......................................... บาท  
ทั้งนี้ได้แนบ หลักฐานต่าง ๆ จ านวน 1 ชุด ดังนี้  
 หนังสือยืนยันจากหน่วยงานท่ีจะไปท าวิจัย   แผนงานวิจัย 
 หลักฐานการจ่ายเงิน       อื่นๆ (ถ้ามี) 

            4. กรณีที่เดินทางไปท าวิจัยในต่างประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 400  ของโลก  หรือสถาบันวิจยัที่มี
ช่ือเสียง  ต้องมีหลักฐานแนบ 

5. ประวัติการได้รับทุนสนบัสนุนค่าเดินทางไปท าวิจัยในต่างประเทศ 
ล าดับที ่ ปีท่ีได้รับทุน หน่วยงานท่ีให้ทุน โครงการวิจัย จ านวนเงิน (บาท) 

     
     

  ***ขอให้ผู้สมัครรับทุนกรอกข้อมูลประวัติการไดร้ับทุนสนับสนุนคา่เดินทางไปท าวิจัยในต่างประเทศ เพื่อประกอบการ
พิจารณา*** 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561  รวมถึง
หลักเกณฑ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
        (ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัครขอใช้เงิน  
                                                             (....................................................) 
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ความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน 
..................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

       ลงช่ือ ……………………………………………… 
               (….…………………...…………………..) 

                             ต าแหน่ง …………………………………………. 
                    วันท่ี ……. เดือน …………………..พ.ศ. ………. 

 
 

หมายเหตุ: เงื่อนไขส าหรับการขอทุนท าวิจัยในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. สนับสนุนเฉพาะกรณีไมไ่ดร้ับเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น และผู้ขอรับทุนไมส่ามารถขอรับการสนับสนุนติดต่อกันเกิน 1 ปี 
2. การท าวิจัยในต่างประเทศต้องมีระยะเวลาอยู่ในต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 30 วัน  
3. สนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมวิจัย 
4. ผู้ไดร้ับการสนับสนุนต้องส่งรายงานผลการเดินทางไปท าวิจยั หรือต้นฉบับบทความ (manuscript) ภายใน 30 วันหลังจาก
เดินทางกลับ 



 
ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.3 ค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
 
 

               เขียนที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                    วันท่ี ……. เดือน ……………………..พศ.  ……… 
เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 
 ข้ า พ เจ้ า  ..................................................................... บ ร ร จุ เมื่ อ วั น ที่  . . . . . . . เดื อ น  ……...……พ .ศ . …………              
ต าแหน่ง …………………………………............. สังกัดหน่วยงาน/สาขาวิชา ………………………………………………… คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  งวดที่ 1  ดังนี ้

ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ในวงเงินจ านวน ..............…………บาท (………….......…………....................…………) 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนผลงานวิจยัทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสาร จ านวน ................... เรื่อง ไดแ้ก ่

1) ผู้แต่ง. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร. ปทีี่พิมพ์. ปีท่ี (ฉบับท่ี) หน้า.  
     ...................................................................................................................................................................... 
      เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ควอไทล์ 3 
      เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ควอไทล์ 4 
      เป็นวารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ISI/SCOPUS หรือ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 
          ที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2) ผู้แต่ง. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร. ปทีี่พิมพ์. ปีท่ี (ฉบับท่ี) หน้า.  
     ...................................................................................................................................................................... 
      เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ควอไทล์ 3 
      เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ควอไทล์ 4 
      เป็นวารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ISI/SCOPUS หรือ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 
          ที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ทั้งนี้ได้แนบ Reprint หรือ ส าเนาผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์  จ านวน ................... เรื่อง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561  
รวมถึงหลักเกณฑ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
    
         (ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัครขอใช้เงิน 

  (………………………………………….) 



 
 
ค ารับรองของหัวหน้าสาขาวิชา  
 ขอรับรองว่า วารสาร….......………………...………………………………………...………….. เป็นวารสารระดับนานาชาติ/
ระดับชาติ ทีส่าขาวิชา................................................................ ยอมรับ โดยยึดเกณฑ์ของ สกอ./สกว.  

 
(ลงช่ือ) …………………………………………… 

         (…………………………………………..) 
          ต าแหน่ง …………………………………………. 

         วันท่ี ……. เดือน …………………..พ.ศ. …………  
 
 
หมายเหตุ: เง่ือนไขส าหรับการขอค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร จากกองทุนวิจยัคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. เป็นบทความแบบ Full article หรือ Review article ที่เขียนเปน็ภาษาอังกฤษและได้รับการตีพิมพ์แล้ว (มีเลขหน้า) โดยผู้ขอรับ
การสนับสนุนต้องเป็นช่ือแรก (First Author) หรือ ผู้จัดท าบทความต้นฉบับ (Corre-sponding Author)  
2. ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ ของผู้ขอรับทุน 
3. บทความที่เป็น Letter to Editor/Short Communication/Research Note/ Case Report ให้เบิกจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าตอบแทนท่ีเป็น Full Article หรือ Review article 
4. ระดับควอไทล์ (Quartile) ของวารสารที่ขอรับค่าตอบแทน อ้างอิงจากฐานข้อมูล Web of Science หรือ Scimago 
5. ส าหรับบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ต้องไดร้ับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล หรือท่ี สกว. ยอมรับ โดยใช้ฐานข้อมูลทีย่ังสืบค้นไดห้รือ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และให้หัวหน้าสาขาวิชาลงนามรับรองในแบบฟอร์มขอทุน 
6. ผู้ที่ไม่เคยขอรับทุนและ/หรือผูท้ี่มีต าแหน่งวิชาการต่ ากว่าจะได้รบัพิจารณาก่อน 
7. ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่ขอซ้ าซ้อนกับทุนของมหาวิทยาลัย   
8. ขอได้สูงสุดไมเ่กิน 2 เรื่องต่อคนต่อปีงบประมาณ 



 

 

ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.4  ค่าตอบแทนผลงานที่ได้รบัรางวัลจากการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 

 
               เขียนที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                    วันท่ี ……. เดือน ………………..พศ.  ……… 
เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 
 ข้าพ เจ้ า ..................................................................... บรรจุ เมื่ อวันที่  .......... เดื อน …….…...……พ .ศ . …..……… 
ต าแหน่ง ………………………………………… สังกัดหน่วยงาน/สาขาวิชา ……………………………………..……………… คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  งวดที่ 1   ดังนี ้

ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ในวงเงินจ านวน ..............…………บาท (……..……….............................……………………) 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนผลงานท่ีไดร้บัรางวัล  ชนะเลิศ    รางวัลอื่นๆ (ระบุ) .....................................................................
จากการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  

 แบบบรรยาย  โดยเป็น  ผู้น าเสนอผลงาน     Corresponding Author 
ช่ือเรื่อง.............................................................................................................................................. 
 แบบโปสเตอร์   โดยเป็น  ผู้น าเสนอผลงาน     Corresponding Author 
ช่ือเรื่อง.............................................................................................................................................. 

ช่ือการประชุม .............................................................................................................................................................................. 
จัดโดย (หน่วยงาน/ สถาบัน) ................................................................................ ณ เมือง .......................................................... 
ประเทศ ........................................................................................................................ระหว่างวันท่ี ........................................... 

ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการได้รับรางวัล  จ านวน 1 ชุด 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561  
รวมถึงหลักเกณฑ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
      ขอแสดงความนับถือ 
     

      (ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัครขอใช้เงิน 
            (………………………………………….) 

ความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน 
..................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ) …………………………………………… 
        (………………………………………..) 
                    ต าแหน่ง …………………………………………. 

      วันท่ี ……. เดือน …………………..พ.ศ. …………     
 



 

1 

ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.5 ค่าตอบแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทีไ่ด้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด 

 
               เขียนที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                    วันท่ี ……. เดือน ………………..พศ.  ……… 
เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 
 ข้าพเจ้า ........................................................................ บรรจุ เมื่อวันที่  ............ เดือน …….....……พ .ศ . ………… 
ต าแหน่ง ………………………………………… สังกัดหน่วยงาน/สาขาวิชา ……………………………………..……………… คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  งวดที่ 1 ดังนี ้

ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ในวงเงินจ านวน ....................…………บาท (……..……….......……...............………………) 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด   

 เป็นผู้น าเสนอผลงาน      
 เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ    

ช่ือผลงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................................ 
ช่ืองานประชุม/การประกวด.................................................................................................................................................... 
จัดโดย (หน่วยงาน/ สถาบัน) ...................................................................................... ณ เมือง ................................................ 
 ประเทศ ........................................................................................................................ระหว่างวันท่ี ........................................... 
ประวัติการได้รับทุน/รับรางวลัจากการเข้าร่วมประกวด 

ล าดับที ่ ปีท่ีได้รับทุน หน่วยงานท่ีให้ทุน ช่ือผลงาน จ านวนเงิน (บาท) 
     
     

     
*** ขอให้ผู้สมัครรับทุนกรอกข้อมลูประวตัิการไดร้ับทุนสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทีไ่ดร้ับรางวัล
จากการเข้าร่วมประกวด เพื่อประกอบการพิจารณา*** 

ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการได้รับรางวัล  จ านวน 1 ชุด 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561  
รวมถึงหลักเกณฑ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
         ขอแสดงความนับถือ 
     

(ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัครขอใช้เงิน 
                 (………………………………………….) 

 
 
 
 
 



 

2 

ความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
 

(ลงช่ือ) …………………………………………… 
        (………………………………………..) 
                    ต าแหน่ง …………………………………………. 

      วันท่ี ……. เดือน …………………..พ.ศ. …………  

 

        

 

 
 



 

 

ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.6 ค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบตัร 

 
 

               เขียนที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                    วันท่ี ……. เดือน ………………..พศ.  ……… 
เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 
 ข้าพเจ้ า ..................................................................... บรรจุ เมื่ อวันที่  .......... เดื อน …………..……พ .ศ . ………..… 
ต าแหน่ ง ………………………………….......... สั งกั ดหน่ วยงาน /ภาควิชา ……………………………………… คณ ะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  งวดที่ 1 ดังนี ้

ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ในวงเงินจ านวน .........................…………บาท (………….……….......……………………) 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนผลงานทีไ่ดร้บัสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
ช่ือผลงาน ....................................................................................................................................................................................  

ประวัติการได้รับทุน/ค่าตอบแทนผลงานทีไ่ด้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่ ปีท่ีได้รับทุน หน่วยงานท่ีให้ทุน ช่ือผลงาน จ านวนเงิน (บาท) 
     
     
*** ขอให้ผู้สมัครรับทุนกรอกข้อมลูประวตัิการไดร้ับทุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยไดร้ับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
เพื่อประกอบการพิจารณา*** 

 
ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  จ านวน 1 ชุด 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561  
รวมถึงหลักเกณฑ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
           (ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัครขอใช้เงิน 

       (………………………………………….) 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน 
..................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................  

(ลงช่ือ) …………………………………………… 
                  (………………………………………..) 
                    ต าแหน่ง …………………………………………. 

       วันท่ี ……. เดือน …………………..พ.ศ. ………… 
   



 

1 

ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.7 ค่าตอบแทนผลงานได้รับลิขสิทธิ ์

 
               เขียนที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                    วันท่ี ……. เดือน ………………..พศ.  ……… 
เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 
 ข้าพเจ้า ..................................................................... บรรจุ เมื่อวันที่  .......... เดือน ………..…...……พ .ศ . ……..…… 
ต าแหน่ ง …………………………………..........สั งกั ดหน่ วยงาน /สาขาวิชา ……………………………………… คณ ะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  งวดที่ 1  ดังนี ้

ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ในวงเงินจ านวน .........................…………บาท (………….……….......……………………) 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนผลงานทีไ่ดร้บัลิขสิทธ์ิ    
ช่ือผลงาน ....................................................................................................................................................................................  
ได้รับลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ ................ เดือน............... พ.ศ.............. 
ประวัติการได้รับทุน/ ค่าตอบแทนผลงานทีไ่ด้รับลิขสิทธิ ์
ล าดับที ่ ปีท่ีได้รับทุน หน่วยงานท่ีให้ทุน ช่ือผลงาน จ านวนเงิน (บาท) 

     
     
*** ขอให้ผู้สมัครรับทุนกรอกข้อมลูประวตัิการไดร้ับทุนค่าตอบแทนผลงานได้รับลิขสิทธิ ์เพื่อประกอบการพิจารณา*** 

ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการได้รับลิขสิทธิ ์ จ านวน 1 ชุด 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561  
รวมถึงหลักเกณฑ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
           (ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัครขอใช้เงิน 

       (………………………………………….) 
ความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหน่วยงาน 
..................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ) …………………………………………… 
                  (………………………………………..)  
                                        ต าแหน่ง ………………………………………….  
       วันท่ี ……. เดือน …………………..พ.ศ. …………  

 



 

 

ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.8 ค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

 
               เขียนที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                    วันท่ี ……. เดือน ………………..พศ.  ……… 
เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 
 ข้าพ เจ้ า ..................................................................... บรรจุ เมื่ อวันที่  ....... เดือน ………………..……พ .ศ . …………                  
ต าแหน่ ง ………………………………….......... สั งกัดหน่ วยงาน /สาขาวิชา ……………………………………… คณ ะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  งวดที่ 1   ดังนี ้

ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ในวงเงินจ านวน .........................…………บาท (………….……….......……………………) 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบตัร  
ช่ือผลงาน ....................................................................................................................................................................................  
ยื่นขอจดเมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ........... 
ประวัติการได้รับทุน/ค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่ ปีท่ีได้รับทุน หน่วยงานท่ีให้ทุน ช่ือผลงาน จ านวนเงิน (บาท) 
     
     
*** ขอให้ผู้สมัครรับทุนกรอกข้อมลูประวตัิการไดร้ับทุนค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร เพื่อ
ประกอบการพิจารณา*** 

 
ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  จ านวน 1 ชุด 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561  รวมถึง
หลักเกณฑ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
           (ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัครขอใช้เงิน 

       (………………………………………….) 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน 
..................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

(ลงช่ือ) …………………………………………… 
                  (………………………………………..) 
                    ต าแหน่ง …………………………………………. 

       วันท่ี ……. เดือน …………………..พ.ศ. …………  
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