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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนเพ่ือเขารวมในการนําเสนอผลงานสรางสรรคและนวัตกรรม 

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เพ่ือเปนการสนับสนุนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดเสนอผลงานสรางสรรค 

และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึงจะชวยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพงานสรางสรรค 

และนวัตกรรมของอาจารย สูความเปนมาตรฐานสากล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 ขอ 11 (4) (5) ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร (ก.บ.) ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกําหนดหลักเกณฑ

การใหทุนเพ่ือเขารวมในการนําเสนอผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไวดังน้ี 

๑. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนเพ่ือ 

เขารวมในการนําเสนอผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

๒. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนเพ่ือเขารวมในการ

นําเสนอผลงานสรางสรรค  และนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่   

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศเปนตนไป 

๔. ในประกาศน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
“อธิการบด”ี  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณาใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงาน

วิชาการ 

  “ทุน”  หมายถึง  ทุนสนับสนุนเพ่ือเขารวมในการนําเสนอผลงานสรางสรรคและนวัตกรรม

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

“ผูขอรับทุน”  หมายถึง  บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภท ขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตําแหนงวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ตําแหนงประเภทวิชาการ) พนักงานราชการ 
(ตําแหนงนักวิจัยปฏิบัติการ) นักวิทยาศาสตร นักวิจัย เจาหนาท่ีวิจัย และอาจารยพิเศษ (มีสัญญาการจางไม 
ตํ่ากวา ๙ เดือนตลอดปการศึกษา) ลูกจางประจํา ประเภททั่วไป หรือวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  
และลูกจางชั่วคราวรายเดือน หรือเจาหนาท่ีโครงการ (มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเน่ืองไมนอยกวา ๙ เดือน) 

“ผูไดรับทุน”  หมายถึง  ผูขอรับทุนท่ีผานการพิจารณาหรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
“การเผยแพร”... 

 

-ราง- 
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  “การเผยแพร”  หมายถึง  การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงาน

สรางสรรค หรือสิ่งประดิษฐ ศิลปะ ดนตรี การแสดงท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมายโดยมี

การจัดการนําเสนอในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอยางเปนระบบ และตองมีคณะกรรมการกลั่นกรอง

ผลงาน โดยผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

  “แหลงเผยแพร”  หมายถึง  สถานท่ีสําหรับเผยแพรท่ียอมรับในวงวิชาการโดยการจัดแสดง

นิทรรศการ 

  “การเผยแพรระดับชาติ”  หมายถึง  การเผยแพรที่เปนแหลงเผยแพรในประเทศไทย  

  “การเผยแพรระดับกลุมประเทศอาเซียน”  หมายถึง  การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน  

๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) 

  “การเผยแพรระดับกลุมประเทศเอเชีย”  หมายถึง  การเผยแพรเฉพาะในกลุมประเทศทวีป

เอเชีย ไมนับรวมประเทศในกลุมอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) 

  “การเผยแพรระดับนานาชาติ”  หมายถึง  การเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ  

(อยางนอย ๕ ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน, เอเชีย) 

  “นวัตกรรม”  หมายถึง  ส่ิงท่ีใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรค ที่เปน

ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  

   “งานสรางสรรค”  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ทีมีการศึกษา

คนควาอยางเปนระบบหรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติหรือ

งานท่ีแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรู หรือวิธีการที่เปนประโยชนแตละสาขาวิชา หรือ

แสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชาน้ัน ๆ

รวมท้ังสิ่งประดิษฐผลงาน ศิลปะและผลงานออกแบบทีมีคุณคาและเปนทียอมรับในวงวิชาชีพ 

 ๕. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ขอรับทุน 

  ๕.๑ เปนเจาของผลงาน หรือมีสวนรวมในงาน หรือผลิตงาน ที่ไดรับหนังสือตอบรับใหเขา

รวมเสนอผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

  ๕.๒ งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีนําเสนอ ตองไมใชวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ หรือสวนใด

สวนหน่ึงของการศึกษา 

  ๕.๓ งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีขอรับทุนตองเปนผลงานที่ไมเคยจัดแสดงในงานอ่ืนมากอน 

  ๕.๔ ผูขอรับทุนตองไมอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หรือ 

ลาศึกษาตอ หรือลาฝกอบรม ท้ังในและตางประเทศ 

  ๕.๔ ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด 

  ๕.๕ ผูไดรับทุนจะไดทุนสนับสนุนไมเกิน ๑ คร้ังตอปงบประมาณ 

๖. เอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับทุน 

  ๖.๑ แบบขอรับทุน (rpfs-๐๓)  

๖.๒ หนังสือตอบรับ... 
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  ๖.๒ หนังสือตอบรับที่เปนทางการจากคณะกรรมการการนําเสนอผลงานสรางสรรค และ 

นวัตกรรม 

  ๖.๓ รายละเอียดงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีนําไปจัดแสดง 

  ๖.๔ รายละเอียดของงานท่ีนําผลงานไปแสดง (คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาผลงาน, 

ขอมูลประเทศท่ีรวมงานแสดง) 

  ๖.๕ หนังสือยินยอมจากเจาของผลงาน กรณีที่ผูขอรับทุนเปนผูมีสวนรวมในการเขียนหรือ

ผลิตผลงานสรางสรรค และ นวัตกรรม 

  ๖.๖ หนังสือยินยอมจากผูประดิษฐหรือผูสรางสรรค กรณีท่ีผลงานสรางสรรค และนวัตกรรม 

เปนทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 

  ๖.๗ สําเนาการลงทะเบียนและสําเนาใบสมัครการเขารวมการนําเสนอผลงานสรางสรรค และ 

นวัตกรรม (ถามี) 

  ๖.๘ กําหนดการจัดงาน ที่ปรากฏชื่อของผูขอรับทุนเปนผูแสดงผลงานสรางสรรค และ นวัตกรรม 

๗ การขอรับทุน 

  ๗.๑ ยื่นเอกสารพรอมหลักฐาน ขอ ๖ ตอผูบังคับบัญชาตนสังกัดของผูขอรับทุนเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองและใหความเห็นชอบ 

๗.๒ ผูขอรับทุน สงเอกสารในขอ ๗.๑ ท่ีระบบทุนสนับสนุนเผยแพรงานวิ จัย URL : 

http://goo.gl/v7i36j กอนวันนําเสนอผลงานอยางนอย ๑๕ วัน แตไมเกิน ๓ เดือน โดยผูขอรับทุนไมตองสง

เอกสารฉบับจริง 

 ๘ เกณฑการใหทุน 

  ๘.๑ ผูขอรับทุนตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ ๕ 

  ๘.๒ มหาวิทยาลัยจะใหทุนแบบเหมาจายในการนําเสนอผลงานสรางสรรคและนวัตกรรม 

ตามงบประมาณที่ไดรับ ดังน้ี 

 

ประเภทการนําเสนอ เงินทุนสนับสนุน 
(ไมเกิน)  

นําเสนอในระดับชาติ 7,000 บาท 
นําเสนอในระดับนานาชาติ (นําเสนอในประเทศไทย) 10,000 บาท 
นําเสนอในระดับนานาชาติ (นําเสนอในกลุมประเทศอาเซียน) 25,000 บาท 
นําเสนอในระดับนานาชาติ (นําเสนอในกลุมประเทศเอเชีย) 35,000 บาท 
นําเสนอในระดับนานาชาติ (นําเสนอในกลุมทวีปยุโรป/รัสเซีย/
ออสเตรเลีย) 

45,000 บาท 

นําเสนอในระดับนานาชาติ (นําเสนอในกลุมทวีปอเมริกา/
สหรัฐ/บราซิล/เม็กซิโก/แอฟริกา) 

55,000 บาท 

 

๘.๓ การนําเสนอ... 



 -๔- 

  ๘.๓ การนําเสนอผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมตามขอ ๖.๒ ในกรณีผูขอทุนไดรับรางวัล

จากการประกวดผลงานที่นําเสนอ จะไดรับเงินสนับสนุนขวัญกําลังใจเพ่ิมเติม ตามรายละเอียด ดังน้ี 

   ๘.๓.๑ ระดับชาติ    ๕,๐๐๐   บาท 

   ๘.๓.๒ ระดับนานาชาติ จัดในประเทศ  ๗,๐๐๐   บาท 

   ๘.๓.๓ ระดับนานาชาติ จัดในตางประเทศ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๙ เงื่อนไขสําหรับผูไดรับทุน 

๙.๑ คณะกรรมการจะแจงผลการพิจารณาใหทุนแกผูขอรับทุนผานทางอีเมลท่ีใชสมัครขอรับทุน  
๙.๒ ผูไดรับทุนตองสงเอกสารการขออนุมัติเบิกจายทุนหลังจากการนําเสนองานสรางสรรค 

และ นวัตกรรม โดยนําสงที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 
  ๙.๒.1 ใบสําคัญรับเงิน 
  ๙.๒.2 สําเนาบัตรประชาชน 
  ๙.๒.3 สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร 
  ๙.๒.4 หนังสือขออนุญาตไปราชการฉบับจริง  
  ๙.๒.5 หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาไปนําเสนองานสรางสรรค  และ นวัตกรรม  

ณ สถานที่น้ัน ๆ ไดแก กําหนดการ ใบประกาศนียบัตร 
๙.๒.6 ผู ได รั บทุ นต องสรุปรายงานผลการนํ าเสนองานสร างสรรค  และ 

นวัตกรรม พรอมรายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแต 
วันสิ้นสุดการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
  ๙.๓ กร ณีผู ได รับ ทุนต องการสละสิทธ์ิ  หรือไมสามารถปฏิบัติต ามประกาศ น้ีได   
ใหแจงตอคณะกรรมการเปนลายลักษณอักษร 

 ๑๐. การพิจารณาใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานสรางสรรค และ นวัตกรรมจะกระทําในรูปแบบ

ของคณะกรรมการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑๑. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยกรณีท่ีเกิดปญหาจาก

การใชประกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 (ผูชวยศาสตราจารยชาคริต ชาญชิตปรีชา) 

        รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


