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ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

……………………………………..................... 
 

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมทั้งระดับชาติและนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์จึงเห็นควร
ให้มีทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนตามประกาศ
ฉบับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๖ วรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และคณะกรรมการ
บริหารคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ทุนสนับสนุน
การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มผีลใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๔ การจ่ายเงินตามประกาศนี้ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“คณะ” หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
 “ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” หมายถึง ทุนสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศหรือในต่างประเทศ  
“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” หมายถึง การประชุมที่มีคณะกรรมการจัดประชุม

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ หรือมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นๆ 

ข้อ ๖ คณะให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้  
(๑) ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 

๓๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง 



 ๒ 

(๒) ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เอเชียใต้  และสิงคโปร์ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง 

(๓) ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตุรกี ญี่ปุ่น รัสเซียและกลุ่มประเทศใน
เครือรัฐเอกราช ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง 

(๔) ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในแถบทวีปยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกา ให้จ่าย
ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง 

ข้อ ๗ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดใน
ประเทศสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง แต่วงเงินไม่เกินอัตราที่ก าหนดในรายการต่อไปนี้ 

(๑) ค่าเดินทางไป-กลับในเส้นทางท่ีสั้น และประหยัด  
(๒) ค่าลงทะเบียนในการไปเสนอผลงานวิจัย 
(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยงประจ าวันตามอัตราราชการและก าหนดการเดินทาง 
(๔) ค่าท่ีพักตามอัตราราชการและก าหนดการเดินทาง 
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นตามพระราชกฤษฎีกาฯ และคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
ข้อ ๘ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดใน

ต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง แต่วงเงินไม่เกินอัตราที่ก าหนดในรายการต่อไปนี้ 
(๑) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับในเส้นทางท่ีสั้น และประหยัด 
(๒) ค่าลงทะเบียนในการไปเสนอผลงานวิจัย 
(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยงประจ าวันตามอัตราราชการและก าหนดการเดินทาง 
(๔) ค่าท่ีพักตามอัตราราชการและก าหนดการเดินทาง 
(๕) ค่าประกันการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ 
(๖) ค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่า  
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นตามพระราชกฤษฎีกาฯ และคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
ข้อ ๙ ผู้เสนอขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (๑) เป็นบุคลากรของคณะ ได้แก่ อาจารย์ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ที่รับราชการหรือปฏิบัติงานในคณะ โดยจะต้องปฏิบัติงานใน
คณะมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 (๒) ปฏิบัติงานอยู ่ณ วันที่ขอรับทุน 
 (๓) ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อ หรือการลาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
หรือถูกขอยืมตัวไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น 
 (๔) ไม่มีภาระงานทางวิชาการใดค้างส่งกับคณะและมหาวิทยาลัย 

(๕) ผู้เสนอขอรับทุนสามารถเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติได้ ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
และผู้ที่เคยได้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติแล้ว ต้องแนบหลักฐานว่าบทความที่
ได้รับทุนครั้งก่อนได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับว่าจะตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ ISI Web of Science หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่
อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่อในกลุ่มที่ ๑ 

ข้อ ๑๐ การจัดสรรทุนมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
  (๑) ต้องเป็นการเสนอผลงานวิจัยที่สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หรือเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของคณะ และต้องเป็นการเสนอผลงานวิจัยที่มาจากผลงานวิจัยที่ได้รับ



 ๓ 

ทุนจากคณะ หรือหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือมาจากงานวิจัยที่ใช้ทุนวิจัย
ส่วนตัว  

(๒) การเสนอผลงานวิจัยจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ขอรับทุนจัดท าขึ้นเองหรือจัดท าร่วมกับผู้อ่ืน และใน
กรณีที่มีผู้ ร่วมวิจัย ผู้ขอรับทุนจะต้องมีสัดส่วนในการท าวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และเป็น
ผู้ด าเนินการวิจัยหลัก 
 (๓) กรณีผู้ขอรับทุนเป็นผู้ด าเนินการวิจัยหลัก และมีสัดส่วนในการท าวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
และมีผู้ร่วมวิจัยเป็นอาจารย์ภายในคณะที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยด้วย สามารถสมัคร
ขอรับทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยตามวงเงิน ดังนี้ 
  (ก) ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วงเงินรวมไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท ต่อครั้ง 

(ข) ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และสิงคโปร์ วงเงินรวมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท ต่อครั้ง 

(ค) ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตุรกี ญี่ปุ่น รัสเซียและกลุ่ม
ประเทศในเครือรัฐเอกราช วงเงินรวมไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง 

(ง) ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในแถบทวีปยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกา 
วงเงินรวมไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง 
 (๔) กรณีท่ีผู้ขอรับทุนท าผลงานวิจัยร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ผู้ขอรับทุนจะต้องมีส่วนร่วม
ในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และเป็นผู้ด าเนินการวิจัยหลัก 
 (๕) คณะกรรมการพิจารณาตามล าดับความส าคัญในการจัดสรรทุน ดังนี้ 

 ล าดับแรก ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
 ล าดับที่สอง ผู้ที่มสีัญญารับทุนสนับสนุนการท าวิจัย หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ล าดับที่สาม ผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติแล้ว          
มีหลักฐานว่าบทความที่ได้รับทุนครั้งก่อนได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับว่าจะตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus และ ISI Web of Science หรือใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่อใน
กลุ่มท่ี ๑ 
 (๖) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ ๑๑ การขอรับทุนมีขั้นตอนดังนี้ 
(๑) ผู้ขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครล่วงหน้าก่อนไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติอย่างน้อย ๒ 

เดือน 
(๒) ผู้ขอรับทุนยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใบสมัครขอรับทุนเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
     (ข) หนังสือตอบรับการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
 (ค) บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากผู้จัดงานประชุม/ สัมมนา 
 (ง) รายละเอียดของงานประชุม/ สัมมนา 
 (จ) สัญญารับทุนสนับสนุนการท าวิจัย หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ถ้ามี) 
 (ฉ) หนังสือรับรองสัดส่วนในการท าวิจัย (กรณีมีผู้ท าวิจัยร่วม)  



 ๔ 

 (ช) ใบเสนอราคาตั๋วเครื่องบิน 
(๓) หลังจากที่เสนอผลงานวิจัยแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานการไปเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติต่อคณะกรรมการ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน 
 
                                                     ประกาศ ณ วันที่            พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์) 
                                                                    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


