
 

 
        

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ฉบับที่ 1028/2555) 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน กลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญโครงการวิจัย 
ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
                          
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1826/2554) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2554 ได้ก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นไป นั้น ฝ่ายวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยในวาระการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2555 ได้ก าหนดกระบวนการ ปฏิทินการเสนอข้อเสนอโครงการ การกลั่นกรองและประเมินข้อเสนอ
โครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงบประมาณ โดยการตรวจสอบและกลั่นกรองของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการและปฏิทินที่ก าหนด รวมทั้งการประเมินและกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการวิจัยเกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน กลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญ
โครงการวิจัยที่ เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภททุนอุดหนุนทั่ วไป ประจ าปีงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไว้เพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 

ข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1826/2554) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญโครงการวิจัยที่เสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ 2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ในประกาศนี้ 
 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายวิจัย  หมายถึง ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองอธิการบดี                     หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ ายวิ จั ยและการถ่ ายทอด

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะ หมายถึง คณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบดี หมายถึง คณบดี หรือผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน

ที่เรียกชื่อต าแหน่งอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 

นักวิจัย หมายถึง ค ณ า จ า ร ย์  ห รื อ บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีคุณสมบัติในการเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงการ หมายถึง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่นักวิจัยเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง คณาจารย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่คณะแต่งตั้ ง เ พ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้ประเมิน
ข้อเสนอโครงการโครงการวิจัยโดยไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการที่ประเมิน 

คณะกรรมการระดับคณะ หมายถึง คณะกรรมการ กลั่ น กรอ ง และจั ด ล า ดั บ
ความส าคัญโครงการระดับคณะ 

คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย 

หมายถึง คณะกรรมการจัดล าดับความส าคัญโครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย 

ส านักบริหารการวิจัย หมายถึง ส านักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ข้อ 4. ให้คณะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินข้อเสนอโครงการ ๆ ละ 2-3 ท่านหรือตามจ านวนที่
เหมาะสมโดยให้ใช้แบบประเมินข้อเสนอโครงการตามเอกสารหมายเลข 1 (ก) (ข) หรือ (ค) 
แล้วแต่กรณี ดังที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 5. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการและแจ้งผลการประเมินโครงการต่อคณะ ตามระยะเวลาที่คณะ
ก าหนด 

ข้อ 6. ให้คณะรวบรวมและตรวจสอบผลการประเมินโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีโครงการใดที่
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้คณะรีบแจ้งผลการประเมินให้นักวิจัยเพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความชัดเจนตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบแจ้ง
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขโครงการดังเอกสารหมายเลข 2 (ก) (ข) (ค) ที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ และส่งโครงการที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้คณะภายในระยะเวลาที่คณะก าหนด ส่วนโครงการ
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากโครงการมีความชัดเจนและสมบูรณ์
แล้ว ให้คณะรวบรวมผลการประเมินโครงการดังกล่าวไว้เพ่ือรอการกลั่นกรองและจัดล าดับ
ความส าคัญในระดับคณะต่อไป 

ข้อ 7. เมื่อนักวิจัยปรับปรุงแก้ไขโครงการและจัดส่งให้คณะภายในก าหนดแล้ว ให้คณะรวบรวมโครงการ
ก่อนการปรับปรุง ค าแนะน าในการปรับปรุงโครงการของผู้ทรงคุณวุฒิ และโครงการที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วเพ่ือรอการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญโครงการในระดับคณะ 

ข้อ 8. ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการระดับคณะ จ านวน 3-5 คนหรือตามจ านวนที่เหมาะสมจากผู้บริหาร
หรือคณาจารย์ในสังกัด เพ่ือท าหน้าทีก่ลั่นกรองโครงการ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่
นักวิจัยในสังกัดคณะเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ตามข้อ 6. ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



 

ในการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญโครงการนั้น ให้คณะกรรมการระดับคณะ
ด าเนินการตรวจสอบการปรับปรุงโครงการและให้ความเห็นตามแบบตรวจสอบโครงการ ดัง
เอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศฉบับนี้  พร้อมทั้งท าการกลั่นกรองและจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการโดยใช้หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการกลั่นกรองและจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการตามรายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ
ตามเกณฑ์ที่คณะหรือคณะกรรมการระดับคณะก าหนดขึ้นตามความเหมาะสม  

ข้อ 9. เมื่อคณะกรรมการระดับคณะด าเนินการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญโครงการแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้คณะกรรมการระดับคณะรีบรายงานผลการกลั่นกรองและจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ตามแบบรายงานผลดังเอกสาร
หมายเลข 4/1 และ 4/2 ดังที่แนบท้ายประกาศนี ้และให้คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายรายงาน
ผลให้ฝ่ายวิจัยทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

หากคณะใดก าหนดหลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญโครงการขึ้นเอง
ตามข้อ 8. ให้คณะกรรมการระดับคณะด าเนินการกลั่นกรองฯ ตามวิธีที่คณะหรือคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ก าหนดและรายงานผลการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญโครงการต่อคณบดี
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายตามแบบรายงานผลฯ ดังเอกสารหมายเลข 4/2 และให้คณบดีหรือผู้ที่
ไดร้ับมอบหมายรายงานผลให้ฝ่ายวิจัยภายในเวลาที่ก าหนด 

ข้อ 10. ให้ฝ่ายวิจัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดล าดับความส าคัญโครงการระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรอง
อธิการบดี เป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีที่รองอธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธาน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาละ 1 คน เป็นกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการส านัก
บริหารการวิจัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส านักบริหารการวิจัยที่ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารการวิจัยมอบหมายอีกจ านวน 1-2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 11. คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยตามข้อ 10. มีหน้าที่ในการรวบรวมผลการกลั่นกรองและ
จัดล าดับความส าคัญโครงการจากคณะและจัดล าดับความส าคัญของโครงการในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของโครงการวิจัยย้อนหลังของแต่ละคณะ เป้าหมายและ
ทิศทางตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือเงื่อนไขส าคัญอ่ืนตามที่
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเห็นสมควร เป็นเกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญโครงการ 
และรายงานผลการจัดล าดับความส าคัญโครงการต่อฝ่ายวิจัยเพ่ือด าเนินการจัดท ารายละเอียด
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี
และจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ข้อ 12. ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความตามประกาศฉบับ
นี้ ค าวินิจฉัยของผู้รักษาการตามประกาศ ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 13. ประกาศใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

                

       (ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                    ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 


