
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ 
เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์  

และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 
...................................................................................................... 

 ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งปริมาณและ
คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้นในระดับสากล จึงสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสในการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารกองทุน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ จึงเห็นควรให้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรทุนอุดหนุนการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปี                
งบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 
1.1 เป็นอาจารย์ หรือ นักวิจัย ที่รับราชการ หรือปฏิบัติงานประจำในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน 
1.2 ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/การลาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือถูกขอตัวไป

ช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น 
1.3 ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงานทางวิชาการ/วิจัย/ผลงานจากการลาปฏิบัติงานเพื่อการเพิ่มพูน

ความรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ณ วันที่สมัครขอรับทุน 
1.4 ผู้ที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์  และสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมในต่างประเทศแล้ว ต้องเว้นระยะการสมัครขอรับทุนอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่เดินทางกลับจนถึง
วันที่สมัครขอรับทุนครั้งต่อไป และต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  1.4.1 บทความที่ได้รับทุนครั้งก่อนที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding หรือวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI หรือ TCI กลุ่ม 1 หรือ ยื่นขอรับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
หรือ ISI หรือ TCI กลุ่ม 1  หรือ 

          1.4.2 ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่ได้รับทุนครั้งก่อนได้รับรางวัลจากการ
นำเสนอผลงาน หรือการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแล้ว  
 
2. การจัดสรรทุนอุดหนุนและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน 

ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ             
จะเป็นทุนอุดหนุนแบบเหมาจ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ ดังนี ้

  2.1 ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมในต่างประเทศ แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ 

2.1.1 กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย และโอเชียเนีย 
1. กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 30,000 บาท  
2. กลุ่ มประเทศ อ่ืน ในทวีป เอเชี ยและโอเซีย เนี ย  (รวมทวีป
ออสเตรเลียและกลุ่มประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก) 
60,000 บาท 

    2.1.2 กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 80,000 บาท 
            2.1.3 กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา และทวีปแอฟริกา 100,000 บาท  
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    2.2 รายการทีก่ำหนดให้เบิกจ่ายเงินได ้6 รายการ ดังนี้ 

2.2.1 รายการที่เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด 3 รายการ 
ได้แก่  

1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับในเส้นทางทีส่ั้นและประหยัดจาก 
ลำปาง*/กรุงเทพ-ประเทศปลายทาง-กรุงเทพฯ/ลำปาง* 
*กรณีปฏิบัติราชการที่ศูนย์ลำปาง  

     2) ค่าเดินทางภายในประเทศที่ไปเพิ่มพูนความรู้  
     3) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าท่ีพัก  
    2.2.2 รายการที่เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง 3 รายการ ได้แก่ 
     1) ค่าประกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ภายในวงเงิน 2,000 บาท 
     2) ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม   
     3) ค่าทำวีซ่าและหนังสือเดินทาง  
     2.3 ทุนอุดหนุนที่จัดสรรในแต่ละประเภทผลงาน 
 
ที ่ ประเภทผลงาน เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน 

1 บทความทางวิชาการหรือ
บทคัดย่อที่นำเสนอในรูปแบบ
Oral presentation / Poster 
presentation และได้รับการ
ตีพิมพ์ใน Proceeding หรือ
วารสาร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
SCOPUS หรือ ISI 

1.ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องส่งหลักฐานการไปนำเสนอบทความทางวิชาการ 
หลักฐานการขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการและหลักฐานการ
เดินทาง มายังฝ่ายวิจัยฯ ภายใน 1 เดือน (นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้
เดินทางกลับจากการนำเสนอผลงานที่ได้รับทุน) กรณีไม่ส่งหลักฐาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน  

2. ผู้ได้รับทุนต้องส่งหลักฐานการยื่นขอรับการตีพิมพ์บทความที่ไป
นำเสนอนั้น หรือบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความที่ไปนำเสนอ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI หรือ TCI กลุ่ม 1 มายัง
ฝ่ายวิจัยฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันที่ ได้รับอนุมัติให้
เดินทางกลับจากการนำเสนอผลงานที่ ได้รับทุน) หากพ้นกำหนด        
ผู้ขอรับทุนไม่ส่งหลักฐานดังกล่าว ผู้ขอรับทุนต้องคืนเงินทุนจำนวน 
30% ของวงเงินที่ ได้รับการอนุมัติ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์  
มิฉะนั้ น  จะถูกขึ้นบัญชีรายชื่ อผู้ ที่ มีประวัติค้ างส่ งงานวิจั ยของ
มหาวิทยาลัย และมีผลต่อการพิจารณาขอรับทุนนี้ในครั้งต่อไป และทุน
อ่ืน ๆ จากฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

2 บทความทางวิชาการหรือ
บทคัดย่อที่นำเสนอในรูปแบบ
Oral presentation / Poster 
presentation และได้รับการ
ตีพิมพ์ใน Proceeding หรือ
วารสาร แต่ไม่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI 

3 การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม 

4 การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
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    2.4 ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ 
ตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด  
   2.5 ผู้รับทุนต้องเดินทางไปต่างประเทศตามข้อเสนอโครงการที่สมัครขอรับทุน กรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องเป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศก่อน 
 

3. หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายเงินทุน  
          ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหลังจากเดินทางกลับ ดังนี้ 

3.1 การเบิกจ่ายเงินทุน  
   3.1.1 ทำบันทึกส่งมายังงานส่งเสริมและและเผยแพร่งานวิจัย กองบริการการวิจัย ชั้น 
2 สำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต ภายใน 1 เดือน (นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางกลับจากการนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับทุน) พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

1) สำเนาหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
2) หลักฐานผลงานที่ไปนำเสนอ (บทความ หรือผลงาน) 
3) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไปนำเสนอผลงาน  ณ สถานที่นั้น ๆ  ได้แก่ 
กำหนดการ ใบประกาศนียบัตร  
4) หลักฐานการเดินทาง ได้แก่ สำเนาตั๋วเครื่องบิน 

     ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายฉบับจริงทุกรายการไว้ เพ่ือให้ 
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีท่ีถูกร้องขอ 

3.2 การไม่เบิกจ่ายเงินทุนและการคืนเงินทุน 
    3.2.1 ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องส่งหลักฐานการไปนำเสนอบทความทางวิชาการ หลักฐาน
การขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการและหลักฐานการเดินทาง มายังฝ่ายวิจัยฯ ภายใน 1 เดือน (นับจาก
วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางกลับจากการนำเสนอผลงานที่ได้รับทุน) กรณีไม่ส่งหลักฐานภายในระยะ เวลาที่
กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน ยกเว้นมีเหตุอันควร โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องชี้แจงเหตุผลแจ้งมายังฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศถือเป็นที่
สิ้นสุด  

    3.2.2 ผู้ได้รับทุนต้องส่งหลักฐานการยื่นขอรับการตีพิมพ์บทความท่ีไปนำเสนอนั้น หรือ
บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความที่ไปนำเสนอ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  SCOPUS หรือ ISI หรือ TCI              
กลุ่ม 1 มายังฝ่ายวิจัยฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางกลับจากการนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับทุน) หากพ้นกำหนด และผู้ขอรับทุนไม่ส่งหลักฐานดังกล่าว ผู้ขอรับทุนต้องคืนเงินทุนจำนวน 30% 
ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ มิฉะนั้น จะถูกขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่มีประวัติค้างส่งงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย และมีผลต่อการพิจารณาขอรับทุนนี้ในครั้งต่อไป และทุนอ่ืน ๆ จากฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 
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4. หลักฐานการรับสมัคร 
 4.1 ใบสมัครขอรับทุน 
 4.2 ตาราง/เอกสารที่ระบุกำหนดการรายละเอียดของการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงาน
สร้างสรรค์ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ 
 4.3 หนังสือรับรองการสมัครขอรับทุนอุดหนุนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด 
และรับรองว่าไม่มีการค้างผลงานทางวิชาการ/วิจัย/ผลงานจากการลาปฏิบัติงานเพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการใด ๆ 

4.4 หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานที่ไปนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ                                                                                                                                     

4.5 กรณีขอรับทุนไปนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบทคัดย่อที่นำเสนอในรูปแบบ Oral 
presentation/Poster presentation ต้องแนบบทความฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ (Full paper) / บทคัดย่อ
ฉบับภาษาอังกฤษ (Abstract) เพ่ือประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 

4.6 กรณีบทความที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI ต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี ต้องแนบหลักฐานการตีพิมพ์ของงานประชุมวิชาการดังกล่าวในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI ของปี
ก่อนหน้า เพ่ือประกอบการพิจารณา 

4.7 กรณีเอกสารและหลักฐานการรับสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ในต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนให้แก่ผู้นั้น  
 
5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

     5.1 ผู้ที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
     5.2 ลำดับที่ได้รับการพิจารณา  
   ลำดับแรก ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมในต่างประเทศ  
   ลำดับที่สอง ผู้ที่มีบทความทางวิชาการหรือบทคัดย่อที่นำเสนอในรูปแบบ Oral presentation/ 

Poster presentation และได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Proceeding หรือวารสาร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS 
หรือ ISI  

  ลำดับที่สาม ผู้ที่เคยได้รับทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมในต่างประเทศแล้ว มีผลงานจากการนำเสนอเป็นที่ประจักษ์ มีหลักฐานบทความที่ได้รับทุนครั้งก่อน              
ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding หรือวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI หรือ TCI กลุ่ม 1 หรือ 
ยื่นขอรับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI หรือ TCI กลุ่ม 1 หรือ ผลงานสร้างสรรค์/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่ได้รับทุนครั้งก่อนได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน หรือการยื่นขอจดสิทธิบัตร/                    
อนุสิทธิบัตรแล้ว 

     5.3 งบประมาณในการจัดสรรจะแบ่งเฉลี่ยรอบละ 1,250,000 บาท กรณีมีงบประมาณคงเหลือใน
แต่ละรอบจะถูกนำไปสมทบกับงบประมาณในรอบถัดไป กรณีผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สมควรได้รับ
ทุนอุดหนุนเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ การจัดสรรจะถูกถัวเฉลี่ยตามความเหมาะสม โดยผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศถือเป็นที่สิ้นสุด  

 5.4 หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศเห็นสมควร 
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6. กำหนดการส่งใบสมัครและประกาศผลการพิจารณา 
 

รับสมัคร กำหนดส่งใบสมัคร 
และเอกสารขอรับทุน 

ประกาศผลการพิจารณา สำหรับผู้เดนิทางในช่วง 

รอบท่ี 1 ภายในเดือน สิงหาคม 2564 เดือน กันยายน 2564 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 
รอบท่ี 2 ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 เดือน ธันวาคม 2564 มกราคม - มีนาคม 2565 
รอบท่ี 3 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เดือน มีนาคม 2565 เมษายน - มิถุนายน 2565 
รอบท่ี 4 ภายในเดือน พฤษภาคม 2565 เดือน มิถุนายน 2565 กรกฎาคม - กันยายน 2565 

 
7. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน 

 7.1 ผู้สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://research.tu.ac.th/ 
หรือ QR Code ด้านล่างนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านความเห็นชอบจากคณะ/
หน่วยงานต้นสังกัด  

 7.2 คณะ/หน่วยงาน พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและเอกสารของผู้ขอรับทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งส่ง
เอกสารการขอรับทุนต้นฉบับในรูปแบบ File word และ PDF มายัง Email: naamnuea.k@gmail.com         
และส่งมายัง งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต 
โทร.0- 2564-4440 ต่อ 1818 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ
พิจารณาเอกสารทีส่่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่แจ้งไว้ 

 
 

             ประกาศ ณ วันที่  29  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
           
 
                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 

 
   QR code 
 
 

 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์) 

                     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
           ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ 
 

http://research.tu.ac.th/%20หรือ
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