
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  หลักเกณฑวิธีการและขั้นตอนในการใหทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ 

พ.ศ. 2562
__________________________________________________________

เพ่ือสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอบทความวิจัยดวยวาจา (Oral Presentation) ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)  ในตางประเทศ เพื่อความเขมแข็งทางดาน
วิชาการท้ังในแงของการสรางองคความรูใหมสูสากลและการสรางเครือขายทางวิชาการเฉพาะสาขา อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ. 2547 ประกอบ
ดวยขอ 11 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  จึงออก
ประกาศ ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
และข้ันตอนในการใหทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2562"

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป  บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง
อื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน

ขอ 3 ในประกาศนี้
"บทความวิจัย" หมายถึง ผลงานท่ีเขียนหรือจัดทําข้ึน โดยอาศัยเนื้อหาจากผลงานวิจัยที่กําลัง

ดําเนินการอยูหรือท่ีแลวเสร็จ ซึ่งไมใชสวนใดสวนหนึ่งของงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาของผูขอรับทุน
ท้ังน้ี การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)  ไดรับการตี
พิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือ ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอย รอยละ 25

"การประชุมวิชาการระดับนานาชาต"ิ หมายถึง การประชุมที่ประกอบดวยผูเขารวมประชุมมา
จากหลายเชื้อชาติตั้งแต 5 ประเทศขึ้นไปและใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ซ่ึงจัดขึ้นในตางประเทศ

"ทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ"  หมายถึง ทุนที่ไดรับจัดสรรจาก
กองทุนเพ่ือการวิจัย ซึ่งเปนไปตามมติของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย อันประกอบดวยคาใชจาย ดังน้ี

(1) คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัดเฉพาะเดินทางไปและกลับ
(2) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม (Registration Fee)
(3) คาท่ีพักโดยประหยัด ซึ่งการกําหนดจํานวนวันเขาพักใหคํานึงถึงความจําเปนและ

ความเหมาะสมเปนหลัก และเฉพาะวันที่เกี่ยวของกับการเสนอบทความวิจัยเทานั้น
คาใชจายตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3)  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
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ขอ5 อาจารยที่มีสิทธิขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย  ณ ตาง

ประเทศ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้

5.1เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ วันที่ยื่นขอทุนสนับสนุน

ไปนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ 

5.2 ตองไมเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาตอทั้งแบบเต็มเวลา และบางเวลา

5.3 ตองเปนผูท่ีผานระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติงานแลว

5.4  ผูท่ีขอรับทุนสนับสนุนการเพ่ือนําเสนอบทความวิจัยณ ตางประเทศ ตองเปนผู

เขียนบทความวิจัยชื่อแรก (First Author) หรือเปนผูเขียนท่ีเปนช่ือหลัก (Corresponding Author)

5.5ตองแสดงหลักฐานการตอบรับอยางเปนทางการที่แสดงใหเห็นวา อาจารยผูขอรับ

ทุนไดรับการตอบรับใหนําเสนอบทความวิจัยดวยวาจา และหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาบทความวิจัยฉบับเต็มจะ

ไดรับการตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการ หรือในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในนามมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม หรือแสดงหลักฐานการตอบรับอยางเปนทางการ ในวันที่เขาทําสัญญารับทุนสนับสนุนเพื่อนํา

เสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ

5.6 ตองแสดงหลักฐานผลคะแนน TOEFL ไมตํ่ากวา 500 หรือเทียบเทา

ขอ 6 หลักเกณฑการพิจารณาการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตาง

ประเทศ มีดังน้ี

6.1 อาจารยผูขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนได 1 ครั้งตอปงบประมาณ

6.2 ทุนที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนเพ่ือการวิจัย ประกอบดวยคาใชจาย ดังนี้ 1) คาตั๋ว

เครื่องบินช้ันประหยัดเฉพาะเดินทางไปและกลับ 2) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม (Registration Fee)

และ 3) คาท่ีพักโดยประหยัด ใหเบิกไดตามท่ีจายจริง โดยจะตองเปนไปตามระเบียบราชการโดยประหยัด แต

ไมเกินอัตราท่ีกําหนด ดังน้ี

     6.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศในแถบประเทศ

เอเชีย, อาเซียน ใหเบิกไดตามท่ีจายจริงโดยประหยัด แตไมเกิน 50,000 บาท

    6.2.2 คาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศนอกเหนือจาก 

6.2.1 ใหเบิกไดตามที่จายจริงโดยประหยัด แตไมเกิน 100,000 บาท

6.3  การประชุมระดับนานาชาติที่ผูขอรับทุนจะไปเสนอผลงานนั้น ตองเปนการ

ประชุมทางวิชาการท่ี Scopus รับรอง และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาตรงกับสาขา

วิชาของผูขอรับทุน

6.4 ในกรณีท่ีเคยไดรับทุนนี้มาแลว อาจารยผูขอรับทุนตองนําเสนอบทความวิจัยดวย

วาจาในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

หรือองคกรวิจัยเฉพาะทางท่ีมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ

6.5 ในกรณีท่ีไมเคยไดรับทุนนี้มากอน อาจารยผูขอรับทุนตองนําเสนอบทความวิจัย

ดวยวาจาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีจัดขึ้นเปนครั้งท่ี 3 เปนตนไป

6.6 ผลงานท่ีจะนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติน้ัน ตองไมเปนผลงานวิจัยที่

จัดทําข้ึน เพื่อเปนสวนหน่ึงสวนใดของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ รวมทั้งตองมีความ

ทันสมัย มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอวงวิชาการ
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 6.7 การจัดสรรทุนเพ่ือเขารวมการประชุมวิชาการเดียวกัน

     6.7.1 ในการประชุมวิชาการเดียวกันในสาขาวิชาเดียวกัน

(ก) หากผูขอรับทุนมาจากหนวยงานตนสังกัดเดียวกันใหทางหัวหนาหนวย

งานดังกลาวพิจารณาจัดลําดับความเหมาะสมในการนี้ใหทางคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยพิจารณาอนุมัติ

ทุนไดไมเกิน 1 ราย เวนแตเปนกรณีท่ีผูขอรับทุนมีผลงานดีเดนใกลเคียงกัน คณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย

อาจพิจารณาอนุมัติทุนเพ่ิมเติมใหอีก 1 รายก็ได

(ข) หากผูขอรับทุนมาจากหนวยงานตนสังกัดที่แตกตางกันใหคณะกรรมการ

กองทุนเพ่ือการวิจัยพิจารณาอนุมัติใหทุนได หนวยงานละไมเกิน 1 ราย ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะ

กรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยในการพิจารณา

     6.7.2 ในการประชุมทางวิชาการเดียวกัน ในสาขาวิชาที่แตกตางกัน ใหทางคณะ

กรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยพิจารณาอนุมัติใหทุนได สาขาละไมเกิน 1 ราย

ขอ 7 ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ

7.1 อาจารยผูขอรับทุนตองกรอกแบบฟอรมการขอทุน พรอมทั้งสงสําเนาบทความ

วิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) หรือ บทคัดยอ (Abstract) หรือยื่นหลักฐานการตอบรับ (ถามี) ตามขอ 5.4 เพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย ลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอนที่ผูขอรับทุนจะออกเดินทางไปนํา

เสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ หากไมดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด ทางสถาบันวิจัยและ

พัฒนาจะไมดําเนินการตอไป

7.2 ในกรณีท่ีเอกสารและหลักฐานตามขอ 7.1 ครบถวน  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะ

ดําเนินการสงเรื่องใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา

7.3 เม่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาเสร็จส้ิน และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ

วิจัยมติเห็นชอบแลว สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการแจงผลการพิจารณาตออาจารยผูขอรับทุน ภายใน 3

วัน และดําเนินการทําคําสั่งไปราชการใหแกอาจารยผูขอรับทุน ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุมคณะกรรมการ

กองทุนเพ่ือการวิจัย

7.4 หลังจากอธิการบดีอนุมัติและลงนามคําสั่งไปราชการใหแกอาจารย ผูขอรับทุน

แลว ใหอาจารยผูขอรับทุนนําหลักฐานการตอบรับ ตามขอ 5.4 ที่แสดงใหเห็นวาผูขอรับทุนไดรับการตอบรับให

นําเสนอบทความวิจัยท่ีขอทุนดวยวาจา และสําเนาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) มาแสดง ณ วันที่เขา

ทําสัญญารับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่อธิการบดีอนุมัติ

และลงนามคําสั่งฯ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา หากไมสามารถนําหลักฐานมาแสดงได ใหถือวาสิ้นสิทธ์ิการรับทุน

สนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ

7.5 เม่ือผูขอรับทุนเขาทําสัญญารับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตาง

ประเทศเรียบรอยแลว ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการจัดทําสัญญายืมเงินทดรองจายทางระบบสามมิติ

และเสนอตออธิการบดีเพื่ออนุมัติ และจัดสงเอกสารตองานการเงินและบัญชีภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับ

อนุมัติ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอาจารยผูขอรับทุนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองทําบันทึกขอความยืมเงินทดรองจาย

ภายใน 7 วันนับจากวันท่ีทําสัญญาเรียบรอยแลว
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ขอ 8 ภายหลังท่ีเดินทางกลับจากการนําเสนอบทความวิจัย ณตางประเทศแลว ให

ผูรับทุนสงรายงานตาง ๆ  จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ภายใน 15 วันนับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย โดย

เสนอตอคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบดวยเอกสารตามแบบฟอรม

ท่ีกําหนดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตอไปนี้

8.1 รายงานการเขารวมนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ ตามรูปแบบที่ ๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด

8.2 ใบสัญญายืมเงินทดรองจาย

8.3 รายงานการใชจายทุนสนับสนุนและหลักฐานทางการเงิน

ขอ 9 สัญญาทุนสิ้นสุดลง เม่ือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ไดรับการตีพิมพใน
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (International Proceedings) หรือวารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ
บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการท่ีผูรับทุนเขารวม หากภายใน 2 ป ไมไดรับการตีพิมพจะตองคืนเงินทุน
ท้ังหมดท่ีไดรับการจัดสรรไป

ขอ 10 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย เปนผูพิจารณาทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความ

วิจัยณ ตางประเทศ โดยผลการวินิจฉัยหรือการตัดสินของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ถือเปนที่สุด

ขอ 11 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ

ใหผูสนใจสามารถ Download แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ

ตางประเทศ วนฐ.4 และยื่นแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ ไดตั้งแตวัน

ถัดจากวันประกาศน้ีเปนตนไป โดยติดตอขอรายละเอียดไดท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม หรือทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://dept.npru.ac.th/rdi/ 

ขอ 12 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการใหเปนไปตามรายละเอียด ดังนี้ 
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 ประกาศ ณ  วันที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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