ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
(ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๔)
เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับรับสมัครและคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่
(ร่ วมให้ ทุ น ) มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็ น ไปตามประกาศคณะวิ ท ยาศาสตร์
(ฉบั บที่ ๒๐/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๒ กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การก าหนดเงื่อนไข คุ ณสมบั ติ และหลั กเกณฑ์ การ
พิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โดยออก
ประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ จานวนทุน
จานวนไม่เกิน ๖ ทุน ในวงเงินเท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ไม่เกินทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
๒.๑ เป็ น ข้ าราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทวิ ช าการ สั งกั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
๒.๒ เป็นผู้ได้รับทุนนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
๒.๓ มี นั ก วิ จั ย พี่ เลี้ ย ง (mentor) ตามโครงการพั ฒ นานั ก วิ จั ย ใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ให้ความช่วยเหลือดูแลตลอดโครงการจนกระทั่งการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์แล้วเสร็จ และ
๒.๔ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการนักวิจัยใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร่วมให้ทุน)
ข้อ ๓ ข้อกาหนดในการรับทุน
๓.๑ ผู้ รั บ ทุ น จะต้ องส่ งผลงานที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์ ในวารสารระดั บนานาชาติ ที่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล
SCOPUS หรือ ISI จานวนอย่างน้อย ๑ ผลงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ ผลงานตีพิมพ์จะต้องปรากฏที่อยู่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้รับทุน
จะต้องเป็นชื่อแรก (first author) หรือเป็นผู้ประสานงานการเผยแพร่ (corresponding author) เท่านั้น

๒

๓.๓ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนนี้ ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมฝึกอบรมตามแผนงานที่โครงการพัฒนา
นักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนดทุกประการ
๓.๔ ในกรณีที่สิ้นปีงบประมาณแล้วแต่ยังดาเนินการตีพิมพ์ไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับทุนรายงาน
ความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานตีพิมพ์ โดยสามารถขอขยายเวลาการส่งผลงานตีพิมพ์ได้ไม่เกิน ๒
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน
๓.๕ หลังจากเลยระยะเวลาการขอขยายเวลาการส่งผลงานครั้งที่ ๒ แล้ว และไม่สามารถส่งผลงาน
ตีพิมพ์ตามข้อกาหนดของทุนนี้ ให้งดการจ่ายเงินงวดสุดท้าย และให้ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปค่าใช้จ่ายใน
การทาวิจัยทั้งหมดแก่คณะกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิ ตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการปิด
โครงการ
ข้อ ๔ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใบสมัครสามารถติดต่อขอรับได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย หรือดาวน์โหลดได้ที่
http://www.sc.kku.ac.th/office/researchsci/index.php เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้
๔.๑ ใบสมัครขอรับทุน (ที่แนบท้ายประกาศ) จานวน ๑ ชุด
๔.๒ ส าเนาข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย ฉบั บ ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากโครงการพั ฒ นานั กวิ จั ย ใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน ๑ ชุด
๔.๓ หนังสือรับรองจากนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) จานวน ๑ ชุด
ข้อ ๕ กาหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ๒๕๖๔ ดังนี้
รายการ
วัน เดือน ปี
๑. รับสมัคร
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
๒. ประกาศผลการพิจารณาทุน
ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
สามารถยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ งานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ กองบริ ห ารงาน คณ ะวิ ท ยาศาสตร์
อาคาร SC.๐๖ ชั้น ๑
ประกาศ ณ วันที่

๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

