
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสบุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุน 
สนับสนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๔๔๘ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๔๔๑ 
และมติคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสบุนการวิจัย ในการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๔๔๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๔๙ จึงให้ออกประกาศดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน 
สนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ”

ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพ่ือ 
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพ่ือ 
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สถาบันวิจัย หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

และพัฒนา”
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน
“ผู้ขอรับทุน หมายความว่า ช้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สนับสนุน” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสายวิชาการ
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ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ฃอรับทุนสนับสนุน
๕.๑ เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันท่ียื่นขอรับทุน 

สนับสนุน และไม่อยู่ระหว่างการศึกษาหรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย
๕.๒ ต้องไม่เป็นผู้ท่ีได้รับทุนสนับสนุนในการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากแหล่งทุนอ่ืน  ๆและในกรณีท่ี 

ผู้ฃอรับทุนสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนอ่ืน กองทุนจะพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ตาม 
ความจำเป็น

๕.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศเกินกรอบวงเงินที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด 
ยกเว้นในกรณีที่ผ ู้ขอรับการสนับสนุนได้มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสาร โดยต้องเป็นผู้ประพันธ์หลัก 
(Corresponding Author) ของผลงาน ภายหลังจากท่ีได้มีการขอรับทุนสนับสนุนตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี

๕.๓ . ๑ ม ผีลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิขาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : vwvw.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล Scopus 
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ Thai -Journal Citation Index 
Center (TCI) กลุ่มท่ี ๑ จำนวน ๑ บทความ

๕.๓.๒ มีผลงานทุางวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่มีซ่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
Thai -Journal Citation Index Center (TCI) กลุ่มท่ี ๒ จำนวน ๒ บทความ

๕.๔ หากผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุน เป็นผู้ที่เคยขอรับทุนสนับสนุนมาแล้วก่อนหน้า ผู้ฃอรับการ 
สนับสนุนนั้นต้องไม่เป็นผู้ด้างส่งรายงานการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน่วยงานจากการขอรับทุนสนับสนุน 
ในครั้งก่อน

ข้อ ๖  มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนผลงานทางวิชาการเพ่ือนำเสนอในระดับนานาชาติแก่ผลงานที่มีแหล่งทุน 
สนับสบุนชัดเจน หรือผลงานวิจัยท่ีใช้งบประมาณส่วนตัวท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณท่ี 
เสนอขอ

ข้อ ๗ ผลงานผู้ฃอรับทุนสนับสนุนต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่เคยนำเสนอหรือตีพิมพัในส่ือใดมาก่อนท้ัง 
ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ และผลงานที่ฃอรับทุนสนับสบุนนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ 
ปริญญาของผู้ฃอรับทุนสนับสนุน

ข้อ ๘ กรณทีำงานเป็นคณะผู้ทำงาน ให้มีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการไม่เกิน ๑ คนต่อผลงาน โดยต้องมีคำ 
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้ทำงานทุกคนให้ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนเป็นผู้นำเสนอผลงาน และผู้นำเสนอ 
ผลงานต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน

ข้อ ๙  ทุนสนับสบุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แบ่งตามลักษณะ 
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้

๙.๑ แบบบรรยาย (Oral Presentation)
๙.๒ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
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ข้อ ๑๐  การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ มีเงื่อนไขการสนับสนุนและ 
รายละเอียด ดังน้ี

๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ แก่ผู้ฃอรับทุน 
สนับสนุน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน โดยเป็นงบประมาณรวมจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ 
งบประมาณสนับสนุนจากคณะต้นสังกัด โดยผู้ฃอรับทุนสนับสนุนสามารถขอรับทุนสนับสนุนไดไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ 
ต้องไม่เกินกรอบวงเงินท่ีกำหนด

๑๐.๒ มหาวิทยาลัยโดยกองทุนจะให้ทุนสนับสนุบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ร้อย 
ละ ๖๐ ของงบประมาณท่ีผู้รับทุนสนับสนุนเสนอขอ โดยให้การสนับสนุนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จากมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก และขอสงวนสิทธ้ิในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม

๑๐.๓ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับทุบสนับสนุนเสนอขอนั้น ต้องเป็นผลงานทางวิชาการในรูปแบบ 
บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่จัดการประชุมเพื่อให้เข้านำเสนอผลงาน และผ่าน 
ความเห็นขอบจากคณะต้นสังกัดของผู้ฃอรับทุนสนับสนุน

๑๐.๔ การไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศแต่ละครั้งหากมีการลงทะเบียนมากกว่า ๑ 
บทความ มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนเพ่ิมเติมตามท่ีจ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินวงเงินตามข้อ ๑๐.๑

ข้อ ๑๑  ผู้ฃอรับทุนสนับสนุนจะต้องยื่นคำร้องขอรับทุนสนับสนุนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อม
เอกสารดังต่อไปน้ี

๑๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติการไปราฃการและใบสมัครขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อไปนำเสนอ 
ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

๑๑.๒ หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงาบผู้จัดการประชุม ที่มีการระบุ 
ข่ือผลงาน ซ่ือผู้ขอรับการสนับสบุน และรูปแบบการนำเสนอ (Oral หรือ Poster) ท่ีชัดเจน 

๑๑.๓ บทความฉบับเต็มที่จะนำเสนอผลงาน ซึ่งระบุขื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยไว้ด้วย 
๑๑.๔ รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
(ร)(ร).๕ หนังสือยินยอมจากคณะต้นสังกัด
๑๑.๖ หนังสือยืนยันจากผู้ร่วมวิจัยยินยอมให้ผู้เสนอขอรับการสนับสบุนเป็นผู้!ปนำเสนอผลงาน 

แทน
๑๑.๗ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
๑๑.๘ รายละเอียดอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ข้อ ๑๒ การเบิกจ่ายทุนสนับสบุนการนำเสนอผลงาน
๑๒.๑ ให้ผู้ฃอรับทุนสนับสบุนดำเนินการขอยืมเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดตามที่ได้รับอนุมัติ 
๑๒.๒ ภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงานให้ผู้ฃอรับทุนสนับสบุนส่งหลักฐานเอกสารการเงินกับ 

หน่วยงานต้นสังกัด และส่งสำเนาเอกสารการเงินที่ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้ฃอรับทุน 
สนับสนุน พร้อมทั้งเอกสารยืนยันที่อยู่ของหลักฐานทางการเงินฉบับจริง มายังสถาบันวิจัย 
และพัฒนา



๑๒.๓ เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จึงจะสั่งจ่าย 
ทุนสนับสนุน ร้อยละ ๖๐ ท่ีได้รับการอนุมัติ กลับคืนต้นสังกัด 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ฃอรับทุนสนับสนุนรายงานผลการดำเนินงานของการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และจัดทำ
รายงานสรุปการนำเสนอผลงานต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการเดินทางไปนำเสนอ 
ผลงาน ซ่ึงในรายงานสรุปการนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย

๑๓.® บันทึกข้อความขออนุมัติการเดินทางไปราชการและขอรับการจัดสรรทุนเพื่อไปนำเสนอ 
ผลงาน

๑๓.๒ หนังสือเขิญหรือหนังสือตอบรับอย่างเนินทางการจากหน่วยงานผู้จัดที่ระบุซื่อผลงาน 
๑๓.๓ หน้าปกเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Proceedings)
๑๓.๔ รายซื่อคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
๑๓.๔ หน้าสารบัญที่มีรายซื่อผู้นำเสนอผลงาน
๑๓.๖ ผลงานที่ตีพิมพัในเอกสารประกอบการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
๑๓.๗ ภาพถ่ายในการนำเสนอผลงาน (ถ้ามี)
๑๓.๘ สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ทุกฉบับ)
๑๓.๙ หนังสือรับรองหลักฐานทางการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อยืนยันแหล่งที่อยู่ของหลักฐานทาง 

การเงินฉบับจริง ลงนามโดยผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้างานบริหารทรัพยากร 
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเนินผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปีญหา ตลอดจนออก 

ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง  ๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เนินไปตามประกาศน้ี
ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไวิในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปิญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่ออธิการบดี เพื่อวินิจฉัยขี้ชาดและ 
มีคำส่ังตามท่ีเห็นสมควร คำวินิจฉัยหรือคำส่ังของอธิการบดีให้ถือเนินท่ีสุด

ประกาศ ณ วันท่ี 5>\> พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙

ร ^ -
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ล้ิมไชแสง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


