
๑ 
 

 
 

ประกาศกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

--------------------------------------------- 
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสรรทุนสนับสนุน   

การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ มีโอกาส
ด าเนินการวิจัยและพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุน
การน าผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่สู่เวทีวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ     
โดยมีรายละเอียดการให้ทุน ดังนี้ 
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑.๑  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑.๒  บุคลากรของคณะที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และได้รายงานตัวกลับ

เข้าปฏิบัติราชการ โดยจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้
รับทุนจากคณะ) 
          ๑.๓  ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนจากกองทุนวิจัย หรือทุนอื่นๆ จากคณะ หรือมหาวิทยาลัย ต้องส่งรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อนเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งใหม่ ยกเว้นโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
ด าเนินการวิจัยหรือได้รับอนุมัติให้ยุติโครงการวิจัย  
 
๒. เงื่อนไขการรับทุน 

กองทุนวิจัย มีเงื่อนไขการรับทุน ๗ ข้อ คือ ๑) ระยะเวลาท าการวิจัย ๒) การจ่ายเงินทุน ๓) การสมัครขอรับทุน  
๔) การพิจารณาจัดสรรทุน ๕) การรับทุน ๖) การรายงานความก้าวหน้าของผลการวิจัย และ ๗) การส่งรายงาน
การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ระยะเวลาท าการวิจัย  
   ระยะเวลาท าการวิจัยไม่เกิน ๒ ปี และสามารถขอขยายเวลาได้ตามเงื่อนไขต่อไปดังนี้ 

๒.๑.๑ หากผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด สามารถขอขยาย
เวลาด าเนินการวิจัยออกไปได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน หากครบก าหนดเงื่อนไขการขอขยายเวลาวิจัย
แล้วแต่ยังไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ จะต้องคืนทุนวิจัยทั้งหมด 

๒.๑.2 การขยายเวลาวิจัยเริ่มนับจากสัญญาเดิมที่ผู้รับทุนให้ไว้กับกองทุนว่าโครงการวิจัยจะสิ้นสุด
เมื่อใดและให้นับต่อจากวันดังกล่าวจนถึงระยะเวลาที่ขอก าหนดเวลาใหม่สิ้นสุด พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้
กองทุนวิจัย 

 
         
 

/๒.๒ การจ่ายเงินทุน 



๒ 
 
         ๒.๒ การจ่ายเงินทุน  
                แบ่งจ่ายเปน็ ๓ งวด ดังนี ้
               งวดที่ ๑ จ่าย ๔๐% ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อผู้รับทุนท าสัญญาการรับทุนกับผู้ให้
ทุนและกรอกข้อมูลในระบบ PRPM แล้ว  
               งวดที่ ๒ จ่าย ๓๐% เมื่อผู้รับทุนกรอกรายงานความก้าวหน้าในระบบ PRPM และส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยให้คณะกรรมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความเห็นชอบแล้ว 
               งวดที่ ๓ จ่าย ๓๐% เมื่อผู้รับทุนรายงานข้อมูลในระบบ PRPM และจัดส่งเอกสารตามข้อ 2.7 แล้ว 

      ๒.๓  การสมัครขอรับทุน  
                ผู้สมัครขอรับทุนจัดท ารายละเอียดการวิจัยตามแบบฟอร์มโครงการวิจัยของคณะ (แบบวิจัย มส.๒) 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ฝ่ายส่งเสริมและประสานงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน ๓ ชุด ผ่านภาควิชาไปยังหน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

      ๒.๔ การพิจารณาจัดสรรทุน  
       ๒.๔.๑ คณะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเป็นไปได้ แนวคิด หลักการและเหตุผล รวมทั้ง
จ านวนเงินที่เหมาะสมตามที่ได้เสนอในโครงการขอรับทุน  

๒.๔.๒ คณะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบภายใน ๒ เดือน หลังจากที่ได้รับข้อเสนอ
โครงการวิจัย ทั้งนี้ นักวิจัยควรเริ่มด าเนินงานวิจัยหลังจากโครงการวิจัยนั้นได้รับอนุมัติแล้ว  

๒.๔.๓ ผู้ขอรับทุนที่เคยได้รับทุนจากกองทุนวิจัยคณะ ต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือ
เอกสารตามที่ก าหนดในข้อ 2.7 ก่อนที่จะเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยคร้ังใหม่ 

2.4.4 ในกรณีการด าเนินโครงการวิจัยในมนุษย์ จะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 
      ๒.๕ การรับทุน  
        ผู้รับทุนด าเนินการดังนี้ หลังจากที่โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติแล้ว 

       ๒.๕.๑ จัดท าสัญญารับทุนกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแบบฟอร์มที่กองทุนวิจัย
ก าหนด  

       ๒.๕.๒ หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยแล้ว หากจะเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย เปลี่ยนแปลง 
ผู้ร่วมโครงการฯลฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (แบบวิจัย มส.๕) 

       ๒.๕.๓ กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ผู้รับ
ทุนเสนอขออนุมัติขยายเวลาด าเนินการวิจัยไปยังคณะพร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดที่คณะ
ก าหนด (แบบวิจัย มส.๕) 

/2.5.4 กองทุนวิจัยคณะมนษุยศาสตร์... 
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       ๒.๕.๔ กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้ทุนและเรียก
ให้ชดใช้เงินทุนวิจัยในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามที่ก าหนดไว้ในโครงการวิจัย ตลอดจนสัญญา
การรับทุน  

๒.๖ การรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
                   ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยจ านวน  ๑ ชุด (แบบวิจัย มส.๔) ทุก ๖ เดือน    
นับจากวันท าสัญญา 

      ๒.๗ การส่งรายงานการวิจัย 
       การปิดโครงการวิจัยเมื่อครบก าหนดสัญญารับทุน ต้องน าส่งไฟล์เอกสาร PDF และเอกสารฉบับ
พิมพ์เพื่อปิดโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       ๒.๗.๑ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม หรือ 
       ๒.๗.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 จ านวน 2 เรื่อง หรือ 
        2.7.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ACI จ านวน 1 เรื่อง หรือ 
       2.7.4 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS / ISI จ านวน 1 เรื่อง หรือ 
       2.7.5 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย หรือ 
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนวิจัย จ านวน 1 เรื่อง  
 
๓. ประเภททุนอุดหนุนการวิจัย 
    ทุนอดุหนุนการวิจัย มี ๕ ประเภท  ดังนี้ 
          ๓.๑ ทุนพัฒนาโครงการวิจัย จ านวนทุนละ ๕,๐๐๐  บาท  
                 สนับสนนุทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทีไ่ด้รับทุนทั้งภายในและภายนอก ทุนละ 5,000 บาท 
โดยสนับสนุนท่านละ 1 ทุน จะขอรับทุนครั้งต่อไป ต้องด าเนินการวิจัยเรื่องก่อนหน้านี้ให้แล้วเสร็จเสียก่อน 
          ๓.๒  ทุนพัฒนานักวิจัย 

    เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนการขอทุนพัฒนาโครงการวิจัยและได้รับการอนุมัติจากคณะแล้ว หรือ     
มีโครงการวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ตามองค์ประกอบหลักส าคัญทางวิชาการ สามารถด าเนินการขอทุนใน ๒ ประเภท 
ดังนี้ 

๓.๒.๑ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ส าหรับนักวิจัยที่ไม่เคยมี
ผลงานวิจัยมาก่อน 

๓.๒.๒ ทุนพัฒนานักวิจัยทั่วไป ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับนักวิจัยที่มบีทความวิจยั
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาก่อน ซึ่งไม่เปน็ส่วนหนึ่งของการท าวิทยานพินธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษา  

          ๓.๓ ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ทุนละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
               ส าหรับกลุ่มวิจัย ตามเงื่อนไขดังนี้ 

       3.3.1 มีสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๓ คน ทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและ/หรือภายนอกคณะ      
       3.3.2 หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรภายในคณะและมีสัดส่วนงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 

/3.3.3 ต้องไม่รับทุนจากแหล่งทุนอื่น... 



๔ 
 

       3.3.3 ต้องไม่รับทุนจากแหล่งทุนอื่น     
       3.3.4 เมื่อน าเสนอผลงานต้องระบุชื่อผู้ร่วมวิจัยและต้นสังกัดด้วย 

          ๓.๔ เงินสมทบร่วมตามประกาศมหาวิทยาลัย/ส านักวิจัยและพัฒนา 
                  เงินสมทบร่วมอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 
   
๔. เงินรางวัลแก่นักวิจัย จ านวน ๑๕, ๐๐๐ บาท 
 นักวิจัยที่ขอทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะในข้อ ๓.๒-๓.๓ เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จและส่ง
เอกสารตามข้อ 2.7 แล้วภายในระยะเวลาตามสัญญารับทุน กองทุนวิจัยจะให้เงินรางวัล ๑๕, ๐๐๐ บาทต่อโครงการ  
กรณีที่ขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยจะไม่ได้รับเงินรางวัล 
  
๕. เงินสมนาคุณการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

กองทุนวิจัยสนับสนุนเงินสมนาคุณส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ผ่านการน าเสนอหรือได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าทดลองหรือ วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 บทความวิจัย (Research paper) หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่มีกระบวนการศึกษา มีระเบียบแบบ
แผนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา ในการค้นหาค าตอบของปัญหา ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการ
ศึกษา ค้นคว้า ทดลองหรือ วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้
ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม โดยจัดท าในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Academic 
journal) ที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน (Peer review) หรือเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่น าเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการที่มีผู้ตรวจอ่าน 

บทความวิชาการ (Academic paper) หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ       
มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร  บทความ หนังสือ 
หรือ การวิจัย โดยจัดท าในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีผู้ตรวจอ่าน 

 
๕.๑ ลักษณะการเผยแพร่มีรูปแบบดังนี้ 
     ๑) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หรือวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป หรือวารสารที่อยู่ในบัญชีวารสาร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Center) 
หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป  

/งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์... 



๕ 
 

     งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ 

     การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ  

      ๒) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ  หมายถึง ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลสากล เช่น ISI  SCOPUS  SPAFA  ERIC        
เป็นต้น หรือระบุเป็นลายลักษณ์ว่าเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้ งนี้  ในส่วนการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และระบุเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่าเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

      งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Academic journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสาร วิชาการที่
ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ  

      การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ซึ่งมีคณะกรรมการจัดประชุมหรือมีกองบรรณาธิการประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ  

      ๓) การประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงาน
ระดับประเทศ หรือมีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ มีการเชิญชวนการส่ง
บทความเข้าร่วมน าเสนอ และมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ/วิจารณ์บทความ 

      ๔) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลาย
ประเทศ อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ หรือมีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  

      ๕) วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Academic journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชี
รายชื่อที่เผยแพร่ 

 
      /๖) วารสารระดับนานาชาติ... 

 



๖ 
 

      ๖) วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Academic journal) ที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences 
Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่
ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ  หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น
วารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ 

๕.๒ ค่าสมนาคุณ 
กองทุนวิจัย มอบเงินสมนาคุณตามเงื่อนไขลักษณะการเผยแพร่ในข้อ ๕.๑ โดยผู้ขอรับเงินสมนาคุณ

ตามเกณฑ์ข้อ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๑7 ภายใน ๑ ปีหลังจากเผยแพร่ หากเป็นเอกสารการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ให้แนบหลักฐานส าเนาเอกสารการประชุมวิชาการ พร้อมหน้าปก และหน้าสารบาญที่ชื่อบทความ 
และชื่อผู้เขียน กรณีเป็นบทความที่เผยแพรในวารสาร  ให้แนบหลักฐานส าเนาบทความ พร้อมหน้าปก และหน้า
ส า ร บ า ญที่ ชื่ อ บทค ว า ม  แล ะชื่ อ ผู้ เ ขี ย น  แล ะ ด า เ นิ น ก า ร กรอกข้ อมู ล ล ง ใน ฐ า นข้ อมู ล  HRMIS 
(http://hrmis.psu.ac.th) รายละเอียดค่าสมนาคุณมีดังนี้  

๕.๒.๑   ค่าสมนาคุณการน าเสนอบทความวิชาการและตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ 
- การประชุมวิชาการระดับชาติในรูปแบบบรรยาย เร่ืองละ ๑,๕๐๐ บาท 
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบบรรยาย เร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 

๕.๒.2   ค่าสมนาคุณการน าเสนอบทความวิจัยและตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ 
- การประชุมวิชาการระดับชาติในรูปแบบบรรยาย เร่ืองละ ๒,๕๐๐ บาท  
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบบรรยาย เร่ืองละ ๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.3    ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทปริทัศน์หนังสือ 
- ในวารสารวิชาการระดับชาติ เรื่องละ ๕๐๐ บาท 
- ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องละ ๑,๐๐๐ บาท 

๕.๒.4  ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิชาการ 
- ในวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI และ สกอ. เรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท  
- ในวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูล ACI เรื่องละ 3,๐๐๐ บาท  
- ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง เรื่องละ  
๕,๐๐๐ บาท 

- ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, ISI หรือเทียบเท่า 
เร่ืองละ 3๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.5 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัย 
- ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI และ สกอ. เร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท  
- ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูล ACI เร่ืองละ 4,๐๐๐ บาท  
 - ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ.  
รับรอง เรื่องละ ๗,๐๐๐ บาท 

 
 /๕.๒.6 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์... 

 

http://hrmis.psu.ac.th/


๗ 
 

๕.๒.6 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI 
           ๕.๒.6.1 ปัจจัยผลกระทบ  0.001-0.500  เร่ืองละ  10,000  บาท  
           ๕.๒.6.2 ปัจจัยผลกระทบ  0.501-1.000  เร่ืองละ  20,000  บาท  
           ๕.๒.6.3 ปัจจัยผลกระทบ  1.001-1.500  เร่ืองละ  30,000  บาท  
           ๕.๒.6.4 ปัจจัยผลกระทบ  1.501-2.000  เร่ืองละ  40,000  บาท  
           ๕.๒.6.5 ปัจจัยผลกระทบ  2.001 ขึ้นไป    เรื่องละ  50,000  บาท  
           ๕.๒.6.6 กรณีตีพิมพ์ในรูปแบบ Conference Proceedings เร่ืองละ ๕,๐๐๐ บาท 
 
๕.๒.7 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS 
           ๕.๒.7.1 วารสาร Q1  เร่ืองละ  50,000  บาท  
           ๕.๒.7.2 วารสาร Q2  เร่ืองละ  30,000  บาท  
           ๕.๒.7.3 วารสาร Q3  เร่ืองละ  20,000  บาท  
           ๕.๒.7.4 วารสาร Q4  เร่ืองละ  10,000  บาท  
หมายเหตุ 
๑) สนับสนุนค่าธรรมเนียมด าเนินการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Processing Fee) ตามที่จ่ายจริง 

โดยวารสารวิชาการนั้นต้องเป็นที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับ
นานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ 

    ๑.๑) ฐานข้อมูล SCOPUS หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เรื่องละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
    ๑.๒) ฐานข้อมูลทั่วไป เร่ืองละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

๒) การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทุกระดับ จ่ายตามสัดส่วนของผลงาน 

๓) สนับสนุนค่าแปลและค่าตรวจสอบ (Edit) บทความ (ต้องแนบหลักฐานประกอบ) จ่ายเมื่อ
บทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว 

    ๓.๑) สนับสนุนค่าแปลภาษาอังกฤษ หน้าละไม่เกิน 8๐๐ บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 12,000 บาท 
    ๓.๒) สนับสนุนค่าตรวจสอบบทความ (กรณีตีพิมพ์ด้วยภาษาของศาสตร์ตัวเอง) เหมาจ่ายไม่เกิน 

๔,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ ยกเว้นการสนับสนุนค่าแปล กรณีดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ขอรับทุนตีพิมพ์บทความด้วยภาษาเดียวกันภาษาที่ใช้ท าวิทยานิพนธ์ 
2) ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ 

 
๖. เงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย 
        กองทุนวิจัยคณะฯ สนับสนุนทุนส าหรับการเดินทางไปน าเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral 
presentation) โดยผู้ขอทุนต้องแนบเอกสารฉบับเต็ม (Full paper) ประกอบการพิจารณา รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

/๖.๑ ภายในประเทศ... 

 



๘ 
 

๖.๑ ภายในประเทศ ไม่เกิน ๑7,๐๐๐ บาท/เรื่อง การไปน าเสนอครั้งต่อไปต้องแนบผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ขึ้นไป จ านวน 1 เรื่อง ตีพิมพ์มาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี และ
เป็นบทความที่ไม่เคยใช้ประกอบการขอทุนสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยมาก่อน  

๖.๒ ประเทศกลุ่มอาเซียน ยกเว้นสิงคโปร์ บรูไน ไม่เกิน 2๕,๐๐๐ บาท/เรื่อง การไปน าเสนอครั้งต่อไป
ต้องแนบผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ขึ้นไป จ านวน 1 เรื่อง ตีพิมพ์มาแล้วใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี และเป็นบทความที่ไม่เคยใช้ประกอบการขอทุนสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยมาก่อน 

๖.๓ ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน และประเทศสิงคโปร์ บรูไน ไม่เกิน 3๕,๐๐๐ บาท/เรื่อง ทั้งนี้ต้องแนบ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง ในระยะเวลาไม่ เกิน ๒ ปี โดยบทความนั้นต้องตีพิมพ์ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือฐานข้อมูล ACI หรือฐานข้อมูล ISI  หรือ
ฐานข้อมูล SCOPUS หรือฐานข้อมูลนานาชาติอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยยอมรับ หรือตรงตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยต้อง
มีเอกสารแสดงสถานะของวารสารในฐานข้อมูลนั้นๆ ประกอบด้วย 

๖.4 ในกรณีที่จัดร่วมกับสถาบันอื่นๆ ให้ออกประกาศและจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการแต่ละ
โครงการ 

      หมายเหตุ ถ้างานที่จะเข้าร่วมเป็นการสัมมนาระหว่างภาควิชา (Colloquium) สามารถเข้าร่วมได้ 
แต่ให้ใช้งบพัฒนาบุคลากรจ านวน ๑2,๐๐๐ บาท 

 
  เงื่อนไขในการรับทุน 

1. ผู้ขอรับทุนจะต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ  โดย 
วารสารนั้นต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. และอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
จนถึงปัจจุบัน  

2. ผลงานที่จะไปน าเสนอต้องไม่เคยน าเสนอที่ใดมาก่อน และยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย 
1. แบบฟอร์ม มส.10 (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย) 
2. เอกสารตอบรับการไปน าเสนอผลงาน 
3. Manuscript ฉบับเต็ม 
4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยผลงานทาง 

วิชาการที่เคยน ามาอ้างอิงในการขอรับทุนคร้ังที่ผ่านมา จะไม่สามารถน ามาอ้างอิงได้อีก 
 
หมายเหตุ 

1. กรณีที่ Full Paper ยังไม่แล้วเสร็จ หากประสงค์จะขอใช้เงินจากกองทุนวิจัยคณะ ให้ท า 
บันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ทั้งนี้ประธานกองทุนวิจัยคณะ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

2. กรณีที่ส่ง Full Paper ครบสมบูรณ์ จะได้รับเงินตามรายละเอียดในข้อที่ 6  
 
 /7. เงินสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย... 

 



๙ 
 
7. เงินสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
 คณะสนับสนุนทุนส าหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งหน่วยวิจัย เพื่อด าเนินการขออนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุนทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก  
รับทุน ผู้ขอทุนจะต้องคืนทุนทั้งหมด 
 

กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการ
วิจัย ค้นคว้า ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศนี้ ยกเว้นการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ฉบับนี้แทน การตีความ
และวินิจฉัยตามประกาศนี้ ให้ถือความเห็นของคณบดีเป็นที่สิน้สุด 

 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
ประกาศ ณ  วันที่   26    กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 

    ลงชื่อ     
                           (รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน) 

                             คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


