
 

 
 

 
 
 
 
 

  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
    (ฉบับท่ี             /2566) 

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-------------------- 

 เพ่ือให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และเป็นการรองรับศักยภาพของนักวิจัย
และวิทยาการด้านการวิจัย อันจะเป็นการก่อให้เกิดตัวชี้วัดด้านการวิจัยตามเป้าหมายของแผนงานด้านการวิจัย 
และสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย ข้อ 7.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2357/2563 เรื่อง กองทุนวิจัย นวัตกรรม 
และบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จึงก าหนดแนวปฏิบัติการจัดสรรทุนวิจัย 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไว้ดังนี้  

  ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่        /2566) เรื่องแนวปฏิบัติการ
จัดสรรทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

                    บรรดาค าสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 18/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุน
วิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 28 มกราคม 2564  

 ข้อ 4 ในประกาศนี้  
 “คณะแพทยศาสตร์” หมายถึง  คณะแพทยศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณบดี”  หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
“ฝ่ายวิจัย”  หมายถึง  งานบริการการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
“รองคณบดีฝ่ายวิจัย” หมายถึง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
     คณะแพทยศาสตร์ 
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“คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย ตาม 
     ประกาศนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 
     คณะแพทยศาสตร์ 
“บุคลากร”   หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
     หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ แพทย์ 
     ประจ าบ้าน หรือ แพทย์ใช้ทุน ที่สังกัด 
     คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ข้าราชการหรือ 
     พนักงานต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังจะไปศึกษา 
     ต่อ หรืออยู่ในระหว่างศึกษาต่อ หรือ 
     ฝึกอบรมระยะเวลานานกว่า 180 วัน 
“อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก”  หมายถึง ข้าราชการสายผู้สอน หรือพนักงานสาย 
     ผู้สอน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
“นักวิจัยพี่เลี้ยง”  หมายถึง ข้าราชการสายผู้สอน หรือพนักงานสาย 
     ผู้สอน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ทีไ่ด้รับ 

     การแต่งตั้งตามค าสั่งคณะแพทยศาสตร์  
     ให้เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงในทุนวิจัยประเภท 
     ขุมเหมืองข้อมูลเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
     วารสารสากล 

“ขุมเหมืองข้อมูล”  หมายถึง ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลและท่ี 
     เกี่ยวข้อง เฉพาะส่วนที่ภาควิชา/ 
     หน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์  
     ด าเนินการจัดเก็บ หรือ ร่วมกับข้อมูล 
     ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 
“บัณฑิตศึกษา”   หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เอก  
     หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ 
“หัวหน้าโครงการ”  หมายถึง หัวหน้าโครงการวิจัย 
“โครงการวิจัย”   หมายถึง โครงการวิจัยที่บุคลากร หรือ 
     บัณฑิตศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการที่ 
     เกี่ยวข้องกับงาน 5 สาขา คือ  
     Biomedical Research, Medical  
     Education Research, Clinical  
     Research, Health Social Science  
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     Research, และ Health Service  
     Research 
“ทุนวิจัย”   หมายถึง เงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่จัดสรรจาก 
     งบประมาณเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ 
“วารสารระดับชาติ”  หมายถึง วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการ 
     อ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation  
     Index Centre (TCI) 
“วารสารระดับนานาชาติ”  หมายถึง วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI Web  
     of Science หรือ Scopus 
“Q”   หมายถึง Quartile อ้างอิงตามฐานข้อมูล ISI Web of  
     Science หรือ Scimago หรือ Scopus ใน 
     สาขาที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ 5 ประเภทและคุณลักษณะของทุนวิจัยที่จะจัดสรรให้กับโครงการวิจัย ประกอบด้วย  
                       5.1 ทุนวิจัยท่ัวไป (Invitation Research)  

      เพ่ือก่อให้เกิดผลงานตีพิมพ์ (Positive endorsement) และมีการใช้จ่ายทุนวิจัยตาม 
แผนของโครงการวิจัย ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นครุภัณฑ์ ก าหนดวงเงินต่อโครงการ ตามคุณลักษณะของ
นักวิจัย ดังนี้ 

5.1.1 โครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการ
รักษาพยาบาลทุนวิจัยไม่เกิน 40,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยมีข้อก าหนด 
ดังนี้ 
5.1.1.1 กรณีโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็นแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ให้

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้ท าสัญญาการรับทุนวิจัย เมื่อครบก าหนดตาม
สัญญารับทุนวิจัยแล้ว หัวหน้าโครงการต้องน าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในระดับคณะหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติโดยหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องมีชื่อ
ในผลงานตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

5.1.1.2 กรณีโครงการวิจัยของข้าราชการ/พนักงาน ต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการ
รักษาพยาบาล ต้องมีข้าราชการ/พนักงานสายผู้สอนเป็นผู้ร่วมวิจัย เมื่อครบ
ก าหนดตามสัญญารับทุนวิจัยแล้วผู้รับทุนต้องน าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในระดับคณะหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการ และข้าราชการ/
พนักงานสายผู้สอนที่เป็นผู้ร่วมวิจัยต้องมีชื่อในผลงานตีพิมพ์ 
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5.1.2 โครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการ
รักษาพยาบาล ส าหรับโครงการวิจัยในลักษณะ Prospective study ระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปี โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
5.1.2.1 กรณีโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็นแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้ท าสัญญาการรับทุนวิจัย เมื่อครบก าหนด
ตามสัญญารับทุนวิจัยแล้ว หัวหน้าโครงการต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติโดยหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องมีชื่อใน
ผลงานตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง ทุนวิจัยไม่เกิน 120,000 บาท 

5.1.2.2 กรณีโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็นข้าราชการ/พนักงานสายผู้สอน 
หรือ ข้าราชการ/พนักงานต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล เมื่อ
ครบก าหนดตามสัญญารับทุนวิจัย หัวหน้าโครงการต้องมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน Q1-4 อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้า
โครงการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีชื่อเป็น First หรือ Corresponding 
Author  ในผลงานตีพิมพ์ทุนวิจัยไม่เกิน 150,000 บาท 

5.1.3 โครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
เป็นผู้ท าสัญญารับทุนวิจัย โดยโครงการวิจัยต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
หรือดุษฎีนิพนธ์ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
5.1.3.1 เงินทุนวิจัยของบัณฑิตศึกษาไม่สามารถใช้เป็นค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย หรือ

ค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากร 

5.1.3.2 กรณีหัวหน้าโครงการที่ปรับระดับการศึกษาจากปริญญาโทเป็นปริญญาเอก 
หากเคยได้รับทุนวิจัยนี้แล้วสามารถขอรับทุนวิจัยเพิ่มทั้งนี้เมื่อรวมกับทุน
วิจัยที่เคยได้รับต้องไม่เกิน 150,000 บาท 

5.1.3.3 กรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ทุนวิจัยไม่เกิน 120,000 บาท 
เมื่อครบก าหนดตามสัญญารับทุน ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง หากทุนวิจัยไม่เกิน 150,000 บาท ต้องมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน Q1-2 อย่างน้อย 1 เรื่อง โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องมีชื่อเป็น First หรือ Corresponding Author 
และหัวหน้าโครงการ มีชื่อเป็น First หรือ Co Author ในผลงานตีพิมพ์ 

5.1.3.4 กรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เสนอขอรับทุนวิจัยไม่เกิน 
150,000 บาท เมื่อครบก าหนดตามสัญญารับทุน ต้องมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน Q1-2 อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้า
โครงการ มีชื่อเป็น First Author และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องมีชื่อเป็น 
Corresponding Author ในผลงานตีพิมพ์  
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5.1.3.5 กรณีโครงการวิจัยเชิงพฤติกรรม/การส ารวจทัศนคติ/การวิจัยเชิงสังคม 
5.1.3.5.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท ทุนวิจัยไม่เกิน 60,000 บาท เมื่อครบ

ก าหนดตามสัญญารับทุน ต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ต้องมีชื่อในผลงานตีพิมพ์ 

5.1.3.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนวิจัยไม่เกิน 80,000 บาท เมื่อ
ครบก าหนดตามสัญญารับทุน ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่อยู่ใน Q1-4 อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้า
โครงการ มีชื่อเป็น First Author และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ต้องมีชื่อเป็น Corresponding Author ในผลงานตีพิมพ์  

5.1.4 โครงการวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา ที่หัวหน้าโครงการเป็นข้าราชการ/พนักงานสาย
ผู้สอน ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทุนวิจัยไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ เมื่อครบ
ก าหนดตามสัญญารับทุนวิจัย หัวหน้าโครงการต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติขึ้นไป อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการต้องมีชื่อเป็น First หรือ 
Corresponding Author ในผลงานตีพิมพ์  

5.1.5 โครงการศึกษาวิจัยน าร่อง เพ่ือให้มีผลการศึกษาเบื้องต้นส าหรับใช้เป็นแนวทางใน
การเขียนข้อเสนอโครงการส าหรับยื่นขอทุนวิจัยต่อไป ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทุน
วิจัยไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ หัวหน้าโครงการเป็นพนักงานสายผู้สอนอายุ
งานไม่เกิน 3 ปี เมื่อครบก าหนดตามสัญญารับทุนต้องมีข้อเสนอโครงการส าหรับยื่น
ขอทุนวิจัยระดับคณะขึ้นไป อย่างน้อย 1 เรื่อง 

  5.2 ทุนวิจัยขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล เพ่ือส่งเสริมให้มี 
การสร้างบทนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์จากข้อมูลด้านการ รักษาพยาบาล และพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยพี่เลี้ยง และอาจารย์รุ่นใหม่ ระยะเวลาไม่ เกิน 1 ปี ทุนวิจัยไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

5.2.1 หัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ กรณีที่ไม่ใช่อาจารย์สายผู้สอน   
       ต้องมีอาจารย์สายผู้สอนเป็นผู้ร่วมโครงการ 
5.2.2 หัวหน้าโครงการ มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนรายละไม่เกิน 3 ทุนต่อปี  
5.2.3 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก 
        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ก่อนท าสัญญารับทุน 
5.2.4 เมื่อครบก าหนดตามสัญญารับทุน ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ 
        อยู่ใน Q1-4 อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการต้องมีชื่อเป็น First หรือ  
        Corresponding Author ในผลงานตีพิมพ์ 
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5.2.5 สนับสนุนค่าด าเนินการวิจัย วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท งวดที่ 1 จ านวนไม่เกิน  
        20,000 บาท เมื่อท าสัญญารับทุน และ งวดที่ 2 จ านวนไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อมี 
        ผลงานตามข้อ 5.2.4 

5.2.6 สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (ถ้ามี) วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท เมื่อมีผลงาน
ข้อ 5.2.4 งดการสนับสนุนค่าตอบแทนกรณีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์ 

  5.3 ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic  
                   review) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

5.3.1 หัวหน้าโครงการเป็นข้าราชการ/พนักงาน สายผู้สอน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 

5.3.2 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน Q1 
อย่างน้อย 1 เรื่อง สนับสนุนทุนวิจัย 50,000 บาท 

5.3.3 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน Q2 
อย่างน้อย 1 เรื่อง สนับสนุนทุนวิจัย 30,000 บาท 

5.3.4 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน Q3-
4 อย่างน้อย 1 เรื่อง สนับสนุนทุนวิจัย 15,000 บาท 

5.3.5 นักวิจัยต้องยื่นแบบเสนอหัวข้อเรื่องที่จะ Review พร้อมระบุวารสารที่จะตีพิมพ์
และระดับ Q เพ่ือขอรับทุน หากตีพิมพ์ในวารสารที่มีระดับ Q ดีกว่าค่าที่ระบุจะให้
การสนับสนุนตามระดับที่ระบุไว้ กรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีระดับ Q ต่ ากว่าค่าที่
ระบุจะให้การสนับสนุนตามระดับ Q ที่ท าได้จริง ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเมื่อได้รับ
การตีพิมพ์แล้ว 

  5.4 ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship)   
5.4.1 การสนับสนุนรายโครงการ เพ่ือเพ่ิมผลงานตีพิมพ์ส าหรับโครงการวิจัยที่ใกล้สัมฤทธิ์ 

        ผล ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้นักวิจัยแต่ละรายจะได้รับการสนับสนุนรวมแล้วไม่ 

        เกิน 3 ทุน โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 
5.4.1.1 หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ เป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์  
5.4.1.2 เป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการวิจัยภายในคณะแพทยศาสตร์ และไม่เป็น

วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของคณะผู้วิจัย 
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5.4.1.3 เป็นโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดๆ หรือ เป็น
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งไม่ใช่องค์กรที่
หวังผลก าไร (Non-profit organization) โดยโครงการดังกล่าวไม่ได้รับทุน
สนับสนุนผู้ช่วยวจิัย 

5.4.1.4 หัวหน้าโครงการสามารถขอรับทุนได้คราวละ 1 ทุน  
5.4.1.5 การสนับสนุนทุนเป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษา และอิงตามภาระงานใน

โครงการวิจัย โดยใช้องค์ประกอบของผลงานวิจัยเป็นข้อก าหนด ดังนี้ 
5.4.1.5.1 ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ต้อง

มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่ใน Q1-4 อย่าง
น้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการต้องมีชื่อเป็น First หรือ 
Corresponding Author ในผลงานตีพิมพ์ ทุนวิจัยไม่เกิน 
180,000 บาท/โครงการ 

5.4.1.5.2 ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ต้อง
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน Q1-3 อย่าง
น้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการต้องมีชื่อเป็น First หรือ 
Corresponding Author ในผลงานตีพิมพ์ ทุนวิจัยไม่เกิน 
210,000 บาท/โครงการ 

5.4.1.5.3 ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ต้อง
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน Q1-2 อย่าง
น้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการต้องมีชื่อเป็น First หรือ 
Corresponding Author ในผลงานตีพิมพ์ ทุนวิจัยไม่เกิน 
252,000 บาท/โครงการ 

5.4.1.5.4 ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทางคลินิก  
            ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ 
            นานาชาติที่อยู่ใน Q1-2 อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการ 
            ต้องมีชื่อเป็น First หรือ Corresponding Author ในผลงาน 
            ตีพิมพ์ ทุนวิจัยไม่เกิน 360,000 บาท/โครงการ 
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 5.4.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของฝ่ายวิจัย ให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

                         หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติตามภารกิจที ่

 มอบหมาย 

  5.4.3 การสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของสาขาวิชาปรีคลินิก และคลินิก  

  เพ่ือสนับสนุนงานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย  สนับสนุนไม่เกินกว่าคุณวุฒิ 

  ปริญญาตรี โดยปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับ 

  ที่ 99/2563 เรื่อง แนวทางการจัดสรรผู้ช่วยวิจัยภาควิชาคลนิิก ไม่สนับสนุน 

  ภาควิชาที่ได้รับจัดสรรอัตราลูกจ้างมหาวิทยาลัยต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยแล้ว 
  5.5 ทุนกลุ่มวิจัย (Research Group) เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยที่มีความสนใจในการท า   
                   วิจัยสหสาขา วิชาเชิงบูรณาการ ให้มีศักยภาพในการขอรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืน โดยมี 
                    หัวข้อวิจัยที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ 
                    ของประเทศตามนโยบายคณะแพทยศาสตร์ ทุนวิจัยไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี  
                    สนับสนุนไม่เกิน 2 ปี มีข้อก าหนด ดังนี้ 

  5.5.1 หัวหน้ากลุ่มวิจัยเป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 

5.5.2 หัวหน้ากลุ่มวิจัยต้องไม่เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย หรือผู้อ านวยการศูนย์วิจัย สังกัด 

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

5.5.3 มีสมาชิกเป็นข้าราชการ/พนักงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ต่างสาขาวิชา  

       ตั้งแต ่4 คนข้ึนไป 

5.5.4 สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของกลุ่มวิจัย ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ   

        ด าเนินงานวิจัยให้ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน ยกเว้นการท าวิจัย 

        น าร่อง 

 5.5.5 กลุ่มวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนต้องรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 
5.5.5.1 เมื่อสิ้นสุดปีที่ 1 มีโครงร่างงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัยภายใน 
          คณะแพทยศาสตร์ อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือเสนอขอรับทุน Research  
          Program จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีผลงาน 
          ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ มีผลงานตีพิมพ์ใน 
          วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน Q1-4 อย่างน้อย 1 เรื่อง  
5.5.5.2 เมื่อสิ้นสุดปีที่ 2 มีจ านวนนักวิจัยใหม่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ ที่มีส่วนร่วมใน 
          การตีพิมพ์ เพิ่มข้ึน 60% และ 
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5.5.5.3 โครงการที่ยื่นเสนอตามข้อ 5.5.5.1 ต้องได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ  
          อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ 
5.5.5.4 ได้รับอนุมัติทุนโปรแกรมวิจัย (Research Program) หรือขอจัดตั้ง 
          ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง หรือสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 5.6 ทุนพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research)  
       เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยที่แก้ไขปัญหาที่เกิดจากงานประจ าด้านการรักษาพยาบาลหรือ
บริการวิชาการระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทุนวิจัยไม่เกิน 40,000 บาท มีข้อก าหนด ดังนี้ 
 5.6.1 หัวหน้าโครงการ เป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และมีข้าราชการ/ 
         พนักงานสายผู้สอน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ร่วมวิจัย  
 5.6.2 การวิจัยด้านการรักษาพยาบาลในหอผู้ป่วย ต้องได้รับการพิจารณาและได้รับ 
         ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้บริหารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
 5.6.3 สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัยที่ไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม  
                                        และไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในลักษณะการจัดประชุม/อบรม ในรูปแบบต่างๆ 
 5.6.4 เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องได้ค าตอบในการแก้ปัญหาของงานประจ าในรูปแบบ 
         ของคู่มือปฏิบัติ หรือ Guideline หรือ เอกสารวิชาการในลักษณะการ 
         ถ่ายทอดความรู้ (Knowledge management) หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
         (Flow chart) หรือโปรแกรมสารสนเทศในการพัฒนางาน หรือได้รับการ 
         ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
 5.7 ทุนพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Research Innovation)  
       เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์หรือสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน 
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ทุนวิจัยไม่เกิน 500,000 บาท มีข้อก าหนด ดังนี้ 

5.7.1 หัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
5.7.2 ทุนวิจัยไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
        ต้นแบบ (Prototype) และยื่นจดสิทธิบัตร  
5.7.3 ทุนวิจัยไม่เกิน 300,000 บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
        ต้นแบบ (Prototype) และยื่นจดอนุสิทธิบัตร  
5.7.4 ทุนวิจัยไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีซอฟต์แวร์ประยุกต์  
        (Application software) ที่ได้รับลิขสิทธิ์ 
5.7.5 ทุนวิจัยไม่เกิน 50,000 บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีข้อเสนอโครงการ 
        ส าหรับยื่นขอทุนวิจัยทางด้านนวัตกรรมระดับคณะขึ้นไป อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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  5.8 ทุนวิจัยก าหนดเป้าหมาย (Targeted Research)  
                    เพ่ือมุ่งเป้าตามแผนส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาเพ่ือสนองนโยบายสุขภาพของชาติและ 

ท้องถิ่น โดยสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเป็นฐานตั้งต้นให้มผีลเป็นรูปธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ทุนวิจัยไม่เกิน  
1,500,000 บาทต่อโครงการ  

5.9.1 หัวข้อวิจัยที่สนับสนุน ก าหนดตามนโยบายวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ หรือที่
สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของประเทศ โดยฝ่ายวิจัยก าหนดหัวข้อวิจัยเป็น
คราวๆ ไป 

5.9.2 หัวหน้าโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยเป็น 
First หรือ Corresponding author ย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 3 เรื่อง และมี
ค่า H-Index ตั้งแต่ 10 ขึน้ไป 

5.9.3 หัวหน้าโครงการ เสนอโครงร่างวิจัย (Concept paper) พร้อมทั้งเสนอ
ผลผลิตที่จะเกิดข้ึนจากการวิจัย โดยคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ฝ่าย
วิจัยแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา และมีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ที่มีศักยภาพและสนใจ แสดงความจ านงเข้าร่วมเป็น
นักวิจัยในโครงการ 

 ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สามารถท าสัญญารับทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาหรือแพทย์ประจ า
บ้าน/แพทย์ใช้ทนุในจ านวนไม่เกิน 5 โครงการ  
 ข้อ 7 การเสนอขอรับสนับสนุนทุนวิจัย การท าสัญญารับทุนวิจัย การใช้จ่ายเงินทุนวิจัย การ
รายงานผลการวิจัยให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่ฝ่ายวิจัยก าหนด 

 ข้อ 8 โครงการวิจัยที่จะได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัย 

 ข้อ 9 โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ให้ท าสัญญารับทุนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งผลการอนุมัติทุนจากฝ่ายวิจัย หากเกินก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 ข้อ 10 โครงการวิจัยที่เป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ต้องแสดงเอกสารผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการขอรับทุน
วิจัย 
 ข้อ 11 โครงการวิจัยที่เป็นการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง ต้องแสดงเอกสารผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการก ากับการใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการขอรับทุน
วิจัย 

 ข้อ 12 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ระหว่างการด าเนินโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการฯ แสดงความ
จ านงเพื่อขอรับการอนุมัติจากฝ่ายวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
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 ข้อ 13 เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ ฝ่ายวิจัย สงวนสิทธิที่จะด าเนินการตาม
ประกาศนี้ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด และฝ่ายวิจัยสงวนไว้ซึ่งสิทธิ
ที่จะระงับทุนอุดหนุนการวิจัย หากหัวหน้าโครงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 ข้อ 14 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศนี้ ให้น าเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ค าวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน    มีนาคม  พ.ศ.  2566 
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