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ประกาศส านักบริการวิชาการ (ฉบับที ่10/2565) 
เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ส านักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
---------------------------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศการขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย 
นวัตกรรม และบริการวิชาการ ของบุคลากร  และการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักบริการวิชาการ รวมถึงให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดต้ัง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของส่วน
งาน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1613/2564) เรื่อง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ ส านักบริการวิชาการ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 209/2565 ) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนวิจัย  นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 7 แห่ง
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดต้ังคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักบริการวิชาการ (ฉบับท่ี 10/2565) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัย  
นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดอื่น
ใดท่ีก าหนดไว้แล้ว ท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “ส านัก”    หมายความว่า  ส านักบริการวิชาการ 
“ผู้อ านวยการ”    หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
“กองทุน”    หมายความว่า  กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการ 

วิชาการส านักบริการวิชาการ 
“คณะกรรมการกองทุน”   หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ 
“บุคลากร”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ            
                                                                 มหาวิทยาลัย  ท่ีสังกัดส านักบริการวิชาการ 
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ข้อ 4 ประเภททุน ดังนี้ 

  ประเภททุน 
 วงเงนิงบประมาณ 

(บาท) 
อัตราการใหเ้งินทุน 

(ต่อทุน) 
จ านวนทุน 

ทุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม  
4.1 ทุนวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานและองค์กร 

100,000   1. ทุนสนับสนุนแบบเหมาจ่ายโครงการละไม่เกิน 
20,000 บาท 

5 ทุน 

4.2 ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม 

100,000   1. ทุนสนับสนุนแบบเหมาจ่ายโครงการละไม่เกิน 
25,000 บาท 

4 ทุน 

4.3 ทุนสนับสนุนผลงานท่ีได้รับ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบั ตร 
ลิ ข สิ ท ธิ์  แ ละผลง าน ท่ี สั ง ค ม
น าไปใช้ประโยชน ์

100,000   1. ผลงานท่ีได้รับสิทธิบัตร ให้จ่ายรางวัล 
ผลงานละ 10,000 บาท 
  2. ผลงานท่ีได้รับอนุสิทธิบัตร ให้จ่ายรางวัล
ผลงานละ 5,000 บาท 
  3. ผลงานท่ีได้รับลิขสิทธิ์ ให้จ่ายรางวัล 
ผลงานละ 3,000 บาท 
  4. ผลงานวิจัยหรือหรืองานสร้างสรรค์ที่สังคมได้
น าไปใช้ประโยชน์ และมีหลักฐานแสดงการใช้
ประโยชน์ ให้จ่าย รางวัลผลงานละ 3,000 บาท 
  5. การเบิกจ่ายใช้อัตราเหมาจ่าย 

ตามผลงานท่ี
ยื่นขอ แต่ไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

4.4 ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม 
หรือบริการวิชาการในการประชุม
วิชาการ 

200,000 
 
 
 
 
 
 

 

  1. เงินทุนสนับสนุนการเข้าร่วมและการน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการเป็นแบบเหมาจ่าย 
โดยมีอัตรา ดังนี้ 

1.1 การประชมุวิชาการภายใน 
ประเทศสนับสนุนเป็นเงินทุนต่อคนต่อปี 
-บุคลากร            ไม่เกิน 10,000 บาท 
-หัวหน้างาน         ไม่เกิน 15,000 บาท 
-ผู้อ านวยการกองฯ ไม่เกิน 20,000 บาท 

1.2 การประชมุวิชาการระดับ 
นานาชาติท่ีจัดในต่างประเทศ สนับสนุนเงินทุนต่อ
คนต่อปี 
     ส าหรับกลุ่มประเทศทวีปเอเชีย 
-บุคลากร            ไม่เกิน 20,000 บาท 
-หัวหน้างาน         ไม่เกิน 25,000 บาท 
-ผู้อ านวยการกองฯ ไม่เกิน 30,000 บาท 

ตามผลงานท่ี
ยื่นขอ
ตามล าดับ แต่
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 
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        ประเภททุน 
วงเงนิบประมาณ 

(บาท) 
อัตราการให้เงินทุน 

(ต่อทุน) 
    จ านวนทุน 

       ส าหรับกลุ่มประเทศทวีปอ่ืน 
-บุคลากร            ไม่เกิน 40,000 บาท 
-หัวหน้างาน         ไม่เกิน 45,000 บาท 
-ผู้อ านวยการกองฯ ไม่เกิน 50,000 บาท 

 
 

4.5 ทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รางวัล
จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ 

50,000  1.เงินทุนสนับสนุนแบบเหมาจ่ายส าหรับ 
-รางวัลประเภทชนะเลิศ ดีเด่น  
 ทุนละไม่เกิน 3,000 บาท 
-รางวัลประเภทรองชนะเลิศ ดีมาก  
 ทุนละไม่เกิน 2,000 บาท 
-รางวัลประเภทชมเชย ดี  
 ทุนละไม่เกิน1,000 บาท 

ตามรางวัลที่ได้ 
แต่ไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

ทุนส่งเสริมการบริการวิชาการ  
4 .6  ทุนสนับสนุนการบริ ก า ร
วิชาการหรือการสร้างเครือข่าย
หรือกิจกรรมตามพันธกิจของส านัก 

100,000   1. สนับสนุนแบบเหมาจ่ายโครงการละไม่เกิน 
50,000 บาท หรือในอัตราที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ 

 2 โครงการ 

ข้อ 5 คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน เป็นบุคลากรสังกัดส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อ 6 การสมัครขอรับทุน 
 6.1 ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ านวน 1 ชุด พร้อมรายละเอียดและหลักฐาน 

ผ่านผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
 ทุนตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.6 ให้ยื่นขอภายในวันที่  30 กันยายน 2565 
 โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุน ส านักจะด าเนินการเบิกจ่าย เป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 ร้อยละ 

70 ของงบประมาณที่ได้ในวันท าสัญญาขอรับทุน งวดที่ 2 ร้อยละ 30 เมื่อส่งรายงานการตีพิมพ์ผลงานภายใน
ปีงบประมาณที่ขอทุน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับทุนจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในวารสาร
ของส านักบริการวิชาการเท่านั้น 
 ข้อ 7 ผู้ขอรับทุนมีสิทธิ์ขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย 
นวัตกรรม และบริการวิชาการได้เพียงปีงบประมาณละ 1 โครงการ เท่านั้น 
 ข้อ 8 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการพิจารณา และการจัดสรรทุนในแต่ละปีงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 
  8.1 ทุนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นการจัดสรรทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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8.1.1  ทุนวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและองค์กร เช่น 
โครงการวิจัยสถาบัน การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) เป็นต้น โดยสามารถยื่นขอเป็นโครงการเดี่ยว หรือเป็น
ทีมก็ได ้

8.1.2  ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ส าหรับโครงการหรือกิจกรรม 
เชิงการคิดริเริ่ม การสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการปรับปรุง
กระบวนงานรวมทั้งสร้างมูลค่าให้ผู้รับบริการและองค์กร โดยสามารถยื่นขอเป็นโครงการเดี่ยว หรือเป็นทีมก็ได้ 

8.1.3  ทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ รวมถึง 
ผลงานที่สังคมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

8.1.4  ทุนสนับสนุนบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมในการ 
ประชุมวิชาการ 

8.1.5  ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ เป็นการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการบริการ
วิชาการหรือการสร้างเครือข่าย หรืออุดหนุนกิจกรรมตามพันธกิจของส านัก โดยโครงการที่จะยื่นขอต้องมีบุคคากร
ของส านักร่วมในทีมไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเน้นการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงวัย 
กลุ่มวิสาหกิจ และเกษตรกร เป็นส าคัญ 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการคัดเลือก กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ หรือประเมินคุณภาพโครงการวิจัย นวัตกรรมและ
บริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
ทุนตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.6 และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 

วงเงินงบประมาณและอัตราการให้เงินทุน ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้
ข้อ 10 ผู้ที่ขอรับทุนที่ไม่สามารถจัดท าโครงการได้ทันตามก าหนดเวลาให้คืนงบประมาณเต็มจ านวนที่ได้รับ  
ข้อ 11 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามประกาศนี้ 
ข้อ 12 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตาม 

ประกาศนี้ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้วินิจฉัยและให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                 (รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ)  
                                        ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
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