
 
 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวชิาการในระดับนานาชาต ิ  

  พ.ศ. 2553 
----------------------------------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ทนุประชุม

และเสนอผลงานทางวิชาการในระดบันานาชาติ พ.ศ.2549  

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 86 วรรคสองแห่งพระราชบญัญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 

2551 ประกอบกับข้อ 7.2 แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัว่าด้วยการสนบัสนนุการไปต่างประเทศเพื่อ

พฒันาวิชาการ พ.ศ. 2541  

ท่ีประชมุคณบดีในการประชมุครัง้ท่ี  10/2553 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2553 จงึอนมุตัใิห้มีประกาศไว้ ดงันี ้

 ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ทนุประชุมและ

เสนอผลงานทางวิชาการในระดบันานาชาติ พ.ศ. 2553” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศเป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้ยกเลกิ 

        3.1  ประกาศจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ทนุประชมุและเสนอผลงานทางวิชาการ

ในระดบันานาชาต ิ พ.ศ. 2549   

       3.2  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ทุนทุนประชุมและเสนอผลงานทาง

วิชาการในระดบันานาชาต ิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551  

ข้อ 4 ในประกาศนี ้ 

“การประชมุระดบันานาชาติ”หมายความว่า การประชมุทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีผู้ เข้าร่วมประชมุ

จากหลายประเทศ ไม่ว่าจะจดัขึน้ภายในประเทศหรือจดัขึน้ในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงการประชมุ

ทางวิชาการระดบัชาตท่ีิมีผู้ เข้าร่วมประชมุจากหลายประเทศซึง่จดัขึน้ในตา่งประเทศด้วย 

“ทนุ”  หมายความวา่  ทนุประชมุและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชมุระดบันานาชาต ิ

“หน่วยงานต้นสงักดั” หมายความว่า คณะ สํานกัวิชา วิทยาลยั หรือสถาบนัซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสงักัด

ของผู้สมคัรขอรับทนุ 

“คณะกรรมการ”หมายความวา่ คณะกรรมการพิจารณาทนุสนบัสนนุการไปตา่งประเทศเพื่อพฒันาวิชาการ 

 ข้อ 5 คณุสมบตัขิองผู้สมคัรขอรับทนุ 

       5.1  เป็นอาจารย์หรือนกัวิจยัท่ีได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานทางวิชาการในการประชมุระดบั

นานาชาต ิ โดยเป็นผู้วิจยัหลกัหรือผู้ รับผิดชอบหลกัของผลงานที่จะนําไปเสนอ   
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       5.2  เป็นอาจารย์หรือนกัวิจยัท่ีได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐก  (Keynote Speaker)  หรือผู้บรรยาย

หวัข้อหลกัในท่ีประชมุร่วม (Plenary Session) ของการประชมุระดบันานาชาตแิละได้รับการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายบางสว่น 

ข้อ 6 ประเภทของทนุ 

                    6.1 ทนุประเภท ก. หมายถึง   ทนุท่ีมหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายเป็นจํานวนเงินไม่เกิน

ร้อยละ 50 ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด และทนุท่ีหน่วยงานต้นสงักดัพิจารณาสมทบคา่ใช้จ่ายในสว่นท่ีเหลือ ทัง้นี ้ตาม

รายการที่กําหนดไว้ในข้อ 12 

   6.2 ทนุประเภท ข. หมายถึง ทนุท่ีมหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายโดยการสมทบเงินให้จนเต็ม

จํานวนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ทัง้นี ้ตามรายการที่กําหนดไว้ในข้อ 12 

ข้อ 7 การกําหนดประเภทของทนุ 

     7.1 ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ทนุแก่ผู้สมคัรขอรับทนุตามข้อ 5.1 ดงันี ้   

                           7.1.1 ให้ทนุประเภท ก. ร่วมกบัหน่วยงานต้นสงักดั เว้นแต ่หน่วยงานดงักลา่วเป็นหน่วยงานที่มี

สว่นของทนุตํ่ากวา่ 40 ล้านบาท มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาสนบัสนนุทนุโดยให้เตม็จํานวนเงินคา่ใช้จ่ายทัง้หมดก็ได้ 

     7.1.2 ให้ทนุประเภท ข. หากมีลกัษณะข้อหนึง่ข้อใดดงัตอ่ไปนี ้ 

               7.1.2.1 เป็นผลงานที่ได้รับรางวลัผลงานวิจยัดีเดน่ในระดบัชาตหิรือในระดบันานาชาต ิ

   7.1.2.2 เป็นการประชมุท่ีมหาวิทยาลยัให้ความสําคญัเป็นพิเศษ 

   7.2 ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ทนุประเภท ข. แก่ผู้สมคัรขอรับทนุตามข้อ 5.2  

 ข้อ 8 ขัน้ตอนในการสมคัรขอรับทนุ 

   ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องส่งใบสมัครขอรับทุนผ่านหน่วยงานต้นสงักัดมายงัมหาวิทยาลยัภายใน

เวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  

   ในกรณีที่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถส่งใบสมคัรได้ภายในเวลาข้างต้น ผู้สมคัรขอรับทนุอาจ

เสนอเร่ืองขอรับทนุเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้ชีแ้จงเหตผุลและความจําเป็นให้ชดัเจนผ่านหน่วยงานต้นสงักดั 

 ข้อ 9 เอกสารประกอบการสมคัรขอรับทนุ 

 9.1 ผู้สมัครขอรับทนุตามข้อ 5.1 ต้องส่งใบสมัครขอรับทุนซึ่งกรอกข้อความต่างๆ โดยถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมทัง้เอกสารตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

9.1.1    บทคดัยอ่ (abstract) 

9.1.2    ผลงานทางวิชาการฉบบัสมบรูณ์ (full paper) ท่ีจดัพิมพ์เป็นภาษาองักฤษ 

9.1.3    หนงัสือตอบรับให้ไปเสนอผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานผู้จดัการประชมุ 

อนึง่ ผู้สมคัรขอรับทนุอาจย่ืนเอกสารฉบบันีใ้นภายหลงัได้ แตท่ัง้นี ้ต้องก่อนเวลาพิจารณาอนมุตัทินุ 

9.1.4    กําหนดการหรือโปรแกรมของการประชมุ ซึง่ระบถุึงอตัราคา่ลงทะเบียนไว้ 

 9.2  ผู้สมคัรขอรับทนุตามข้อ 5.2 ต้องสง่ใบสมคัรขอรับทนุซึง่กรอกข้อความตา่ง ๆ โดยถกูต้อง

ครบถ้วน พร้อมทัง้เอกสารตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

  9.2.1   บทคดัยอ่ (abstract) หรือ บทความ 
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  9.2.2   ประวตัสิว่นตวั (Curriculum Vitae) ซึง่ระบถุึงผลงานทางวิชาการย้อนหลงัไม่น้อยกวา่ 

3 ปี 

  9.2.3  หนงัสือเชิญเป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) หรือผู้บรรยายหวัข้อหลกัในท่ีประชมุ

ร่วม (Plenary Session)  จากหน่วยงานผู้จดัการประชมุ 

  9.2.4  หลกัฐานการสนบัสนนุทางการเงินหรือคา่ใช้จ่ายบางสว่นจากหน่วยงานผู้จดัการ

ประชมุหรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนนุการประชมุ 

  9.2.5    กําหนดการหรือโปรแกรมของการประชมุ 

 ข้อ 10 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทนุแก่ผู้สมคัรขอรับทนุตามข้อ 5.1  

        10.1 ให้สนบัสนนุทนุแก่อาจารย์หรือนกัวิจยัผู้หนึ่งผู้ ใดได้ไม่เกินปีละ 1 ครัง้ นบัตามปีปฏิทิน เว้น

แต่อาจารย์หรือนักวิจัยผู้ซึ่งเคยได้รับสนับสนุนทุนเต็มจํานวนค่าใช้จ่ายมาแล้ว ไม่อาจเสนอขอทุนในปีถัดไปได้ 

ทัง้นีใ้ห้ยกเว้นกรณีท่ีอาจารย์หรือนกัวิจยัได้นําผลงานที่ได้รับทนุไปลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติท่ี

อยู่ในฐาน ISI หรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลงัจากการไปเสนอผลงาน  มหาวิทยาลยัอาจจะอนมุตัิ

ทนุในปีเดียวกนัได้  

   10.2  การประชมุระดบันานาชาตท่ีิผู้สมคัรขอรับทนุจะไปเสนอผลงานนัน้ต้องเป็นการประชมุทาง

วิชาการในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลยัพิจารณาแล้วเห็นวา่ตรงกบัสาขาวิชาของผู้สมคัรขอรับทนุ 

   10.3  ผลงานท่ีจะนําไปเสนอในการประชมุระดบันานาชาตนิัน้ต้องไม่เป็นผลงานวิจยัท่ีจดัทําขึน้

เพ่ือเป็นสว่นหนึง่สว่นใดของการศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ   รวมทัง้ต้องมีความทนัสมยั   

มีคณุภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

   10.4 การจดัสรรทนุเพื่อเข้าร่วมการประชมุทางวิชาการเดียวกนั 

 10.4.1 ในการประชมุทางวิชาการเดียวกนัในสาขาวิชาเดียวกนั 

     (ก) หากผู้สมคัรขอรับทนุมาจากหน่วยงานต้นสงักดัเดียวกนั     ให้มหาวิทยาลยัร่วมกบั

หวัหน้าหน่วยงานดงักลา่วพิจารณาจดัลําดบัความเหมาะสม     ในการนีใ้ห้มหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัิให้ทนุได้

ไม่เกิน 1 ราย เว้นแต่เป็นกรณีท่ีผู้สมคัรขอรับทนุมีผลงานดีเด่นใกล้เคียงกนั มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาอนมุตัิทนุ

เพิ่มเตมิให้อีก 1 รายก็ได้ 

  (ข) หากผู้สมคัรขอรับทนุมาจากหน่วยงานต้นสงักดัท่ีแตกต่างกนั ให้มหาวิทยาลยั

พิจารณาอนมุตัิให้ทนุได้ หน่วยงานละไม่เกิน 1 ราย ทัง้นี ้ให้อยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณา

กําหนดจํานวนคนผู้ ท่ีจะไปเข้าร่วมประชมุในการประชมุแตล่ะครัง้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

      10.4.2 ในการประชมุทางวิชาการเดียวกนั ในสาขาวิชาท่ีแตกตา่งกนั  ให้มหาวิทยาลยั

พิจารณาอนมุตัใิห้ทนุได้ สาขาวิชาละไม่เกิน 1 ราย          

   10.4.3 ในการประชุมทางวิชาการที่มหาวิทยาลยัให้ความสําคญัเป็นพิเศษ มหาวิทยาลยั

อาจจะพิจารณาอนมุตัใิห้ทนุมากกวา่ 1 รายก็ได้    
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 ข้อ 11 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทนุแก่ผู้สมคัรขอรับทนุตามข้อ 5.2  

                      11.1  ให้สนบัสนนุทนุแก่อาจารย์หรือนกัวิจยัผู้หนึ่งผู้ ใดได้ไม่เกินปีละ 1 ครัง้ นบัตามปีปฏิทิน ทัง้นี ้

ให้ยกเว้นกรณีท่ีอาจารย์หรือนกัวิจยัได้นําผลงานที่ได้รับทนุไปลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติท่ีอยู่ในฐาน 

ISI หรือเทียบเทา่ ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากการไปเสนอผลงาน  มหาวิทยาลยัอาจจะอนมุตัทินุในปีเดียวกนัได้  

   11.2   การประชมุระดบันานาชาติท่ีผู้สมคัรขอรับทนุจะเข้าร่วมประชมุนัน้ต้องเป็นการประชมุทาง

วิชาการในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลยัพิจารณาแล้วเห็นวา่ตรงกบัสาขาวิชาหรือความเช่ียวชาญของผู้สมคัรขอรับทนุ 

   11.3  มีผลงานสะสมท่ีสามารถแสดงศกัยภาพของผู้สมคัรขอรับทนุได้อยา่งตอ่เน่ืองย้อนหลงัเป็นเวลา 3 ปี 

   11.4  ผลงานหรือบทความท่ีจะนําไปเสนอในการประชมุระดบันานาชาตนิัน้ต้องมีความทนัสมยั   

มีคณุภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการ  

   ข้อ 12  คา่ใช้จ่ายท่ีสนบัสนนุในทนุประเภท ก. และทนุประเภท ข. ประกอบด้วย 

  12.1 คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง และคา่ท่ีพกั สําหรับวนัท่ีมีการพกัแรม 

  12.2 คา่เบีย้เลีย้งเดนิทางในช่วงท่ีมิได้พกัแรม 

  12.3 คา่ธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) และคา่ดําเนินการในการขอวีซา่ 

  12.4 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั 

  12.5 คา่พาหนะเดนิทางภายในตา่งประเทศในราคาประหยดั 

  12.6 คา่ลงทะเบียน และคา่ธรรมเนียมการโอนคา่ลงทะเบียนผา่นธนาคาร 

  12.7 คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง 

  12.8 คา่เบีย้ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตสํุาหรับผู้ ท่ีเดนิทางไปในกลุม่ประเทศสญัญาเชงเก็น  

       (Schengen Visa) ในวงเงินประกนัไม่เกิน 2,000,000 บาท 

  ให้เบิกจ่ายตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเร่ือง อตัราการเบิกจ่าย เบีย้เลีย้งเดินทาง    

ค่าเช่าท่ีพกั และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ือง  

กําหนดอตัราการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายสําหรับพนกังานมหาวิทยาลยั ณ ขณะนัน้แทน 

 ข้อ 13  เม่ืออาจารย์หรือนกัวิจยัผู้ ได้รับทนุเดนิทางกลบัมาปฏิบตัริาชการแล้วต้องดําเนินการ ดงันี ้ 

  13.1 ต้องส่งรายงานการเข้าร่วมประชมุให้แก่สํานกับริหารวิชาการ จํานวน 1 ชดุภายในเวลา 1 เดือน

นบัแตว่นัท่ีเดนิทางกลบัมาปฏิบตัริาชการ 

                  13.2 ต้องดําเนินการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับจากการประชมุภายในเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเสร็จ

สิน้การประชุม และให้รายงานผลการดําเนินการดงักล่าวมายงัสํานกับริหารวิชาการภายในเวลา 1 เดือนนับแต่

วนัท่ีได้ดําเนินการดงักลา่ว 

                 13.3ในกรณีท่ีประสงค์จะเสนอขอทุนครัง้ใหม่ภายในปีเดียวกัน ต้องรายงานความคืบหน้าของ

การนําผลงานท่ีเคยได้รับทนุจากมหาวิทยาลยัไปลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติหลงัจากการไปเสนอ

ผลงานภายในระยะเวลา 6 เดือน จงึจะเสนอขอทนุครัง้ใหม่ภายในปีเดียวกนัได้             

 ข้อ 14  ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบตัติามประกาศนี ้   ให้อธิการบดีวินิจฉยัหรือสัง่การได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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    ข้อ 15 หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ในประกาศนีมิ้ให้นํามาใช้บงัคบักบัการเสนอขอรับทนุท่ีได้ย่ืนเร่ือง

ต่อมหาวิทยาลยัไว้แล้วก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั  ทัง้นี ้ให้นําความในประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

มหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ทนุประชมุและเสนอผลงานทางวิชาการในระดบันานาชาติ  พ.ศ.2549  และ 

ประกาศจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ทนุประชมุและเสนอผลงานทางวิชาการใน

ระดบันานาชาต ิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาใช้บงัคบักบัการเสนอขอรับทนุดงักลา่ว 

  
 

                                                                    ประกาศ  ณ วนัท่ี  11 มีนาคม พ.ศ. 2553 

   

      (ลงนาม)      ภิรมย์  กมลรัตนกลุ 

        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกลุ)                  

                                                                                            อธิการบดี 


