(สำเนำ)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562
----------------------------------------มหำวิ ท ยำลั ย สงขลำนคริ น ทร์ มี น โยบำยสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรด้ ำ นกำรวิ จั ย จึ ง ได้ จั ด สรร
งบประมำณเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ ขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกำสเพิ่มประสบกำรณ์ในกำรทำวิจัย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้
และประสบกำรณ์ทำงกำรวิจัยกับนักวิจัยต่ำงประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์ควำมรู้และกำรเรียนกำรสอน
รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่ระดับสำกล
2. ลักษณะของโครงการที่ให้ความสนับสนุน และมูลค่าทุน
สนับสนุนกำรฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวิจัย ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือนและไม่เกิน 4 เดือน ทุนละ
ไม่เกิน 200,000 บำท
3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติทุกข้อดังต่อไปนี้
3.1 เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนสังกัดมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ตำแหน่งอำจำรย์
3.2 ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ติดต่อกันมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
กรณี ป ฏิ บั ติ งำนน้ อ ยกว่ำ 1 ปี แต่ ม ำกกว่ำ 6 เดื อ น คณะ/หน่ ว ยงำนจะต้ อ งระบุ เหตุ ผ ล
ควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรเสนอขอรับทุน พร้อมแนบเอกสำรรับรองกำรติดตำมผลงำนมำด้วย
3.3 ไม่อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำต่อ / ลำฝึกอบรมหรือ อื่น ๆ ที่มีระยะเวลำ 6 เดือนขึ้นไป
3.4 ไม่ เป็ น ผู้ ค้ ำงส่ งรำยงำนกำรวิจัย ผลงำนวิจั ย หรือ ผลผลิ ตของโครงกำรวิจัย /ทุน ที่ ได้ รับ
กำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
4. แหล่งทุนสนับสนุน
งบประมำณสนับสนุนตลอดโครงกำร เป็นกำรร่วมทุนในลักษณะไตรภำคี คือ มหำวิทยำลัย
(กองทุนวิจัยมหำวิทยำลัย) : วิทยำเขต : คณะ ร่วมสนับสนุนในสัดส่วน 25: 25: 50 ตำมลำดับ

-25. งบประมาณสนับสนุน
5.1 รำยกำรงบประมำณสนับสนุนแต่ละกิจกรรม ได้แก่
5.1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง
5.1.2 ค่ำที่พัก
5.1.3 ค่ำเดินทำงจำกกรุงเทพฯ ถึงเมืองปลำยทำง
5.1.4 ค่ำประกันสุขภำพ
5.1.5 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
5.1.6 ค่ำภำษี / ธรรมเนียมสนำมบิน
5.2 อัตรำงบประมำณแต่ละรำยกำร ดูตำมเอกสำรที่แนบท้ำยประกำศทุนฯ (ภำคผนวก 1)
6. เอกสารขอรับทุน จัดส่งเอกสำรต่อไปนี้ จำนวนอย่ำงละ 5 ชุด
6.1 ใบสมัครขอรับทุน (แบบวิจัย 1_กิจกรรม ตปท._61)
6.2 หลักฐำนอื่น ๆ ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
1) กำหนดกำรฝึกปฏิบัติทชี่ ัดเจน แสดงถึงหัวข้อ รำยละเอียดสำระของกำรฝึกปฏิบัติ
2) เอกสำรค ำชี้ แ จงเหตุ ผ ลและควำมจ ำเป็ น ที่ ต้ อ งกำรเลื อ กท ำวิ จั ย ร่ ว มกั บ สถำบั น
ในต่ำงประเทศให้ชัดเจน
3) เอกสำรกำรตอบรับหรือหนังสือเชิญจำกสถำบันในต่ำงประเทศ
4) เอกสำรกำรได้รับควำมสนับสนุนบำงส่วนของแหล่งทุน (ถ้ำมี)
5) เอกสำรแสดงค่ำที่พัก (ถ้ำมี)
6) คณะ/หน่วยงำนจะต้องรับรองว่ำกำรไปฝึก ปฏิบัติ เป็นกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ หรือ
เทคนิคใหม่ และมีควำมจำเป็นต่อคณะ/หน่วยงำน เป็นอย่ำงยิ่ง
7. กาหนดเวลาส่งข้อเสนอโครงการ
7.1 กรอกข้อมูลกำรเสนอขอทุนในระบบ PRPM
7.2 จัดส่งเอกสำรขอรับทุนถึงสำนักวิจัยและพัฒนำ ก่อนกำหนดกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน
(มหำวิทยำลัยใช้เวลำ 2 เดือน ในกำรพิจำรณำกำรขอรับทุน)
7.3 ผู้เสนอขอทุนสำมำรถขอรับทุนได้ปีละ 1 ครั้ง
8. การจ่ายเงินทุนสนับสนุน
มหำวิทยำลัยจะจ่ำยเป็นเงินยืมตำมจำนวนที่มหำวิทยำลัยอนุมัติสนับสนุน
9. การจัดส่งรายงาน และผลงาน
9.1 ส่งเอกสำรต่อไปนี้ภำยใน 1 เดือน หลังจำกสิ้นสุดกิจกรรม
1. แบบฟอร์ม Report on Trip Abroad
2. หนังสือขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
(แบบวิจัย 5_กิจกรรม ตปท.)

-39.2 ส่งผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ในฐำน ISI (สำหรับโครงกำรวิจัยสำยวิทยำศำสตร์ฯ)
หรือ ฐำน Scopus (สำหรับโครงกำรวิจัยสำยมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) และมีชื่อนักวิจัยจำกสถำบันต่ำงประเทศ
เป็นผู้เขียนร่วม ภำยใน 1 ปี หลังเดินทำงกลับถึงประเทศไทย
10. ผู้ รั บ ทุ น ที่ ด าเนิ น การไม่ ค รบตามที่ ก าหนดข้ า งต้ น จะไม่ มี สิ ท ธิ เ สนอโครงการใหม่ ข อรั บ
ทุ น วิ จั ย หรื อ เสนอขอรั บ ทุ น กิ จ กรรมการวิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ จั ด สรร จนกว่ า จะได้ จั ด ส่ ง ผลงานครบ
ตามที่กาหนด
11. กรณีมีปัญหำข้อสงสัยเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ มหำวิทยำลัยจะเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน ผู้สนใจสำมำรถดูประกำศทุนฯ ได้ทำง website : http://rdo.psu.ac.th/
(หัวข้อ ทุน/รำงวัลวิจัย เลือก ทุนวิจัยภำยใน เลือก งบประมำณเงินรำยได้)
ประกำศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

สุนทร วงษ์ศิริ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ)
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

สำเนำถูกต้อง
(นำงปิยะภรณ์ รุยอ่อน)
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร

ปิยะภรณ์/พิมพ์
สุภำพ/ทำน

(ภาคผนวก 1)
อัตรางบประมาณสนับสนุนแต่ละกิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562
1.
2.

ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละไม่เกิน 700 บำท
ค่าที่พัก
จำแนกตำมกลุ่มประเทศ และแบ่งออกเป็น 2 ระยะเวลำ คือ travelling period และ residential period

ดังนี้
- ระยะเวลำไม่เกิน 10 วัน ให้ใช้อัตรำ travelling period
- ระยะเวลำมำกกว่ำ 10 วัน และเดิน ทำงไปเมืองเดียว ให้ ใช้อัตรำ travelling period ใน 10 วันแรก และ
ระยะเวลำที่เหลือจนถึงสิ้นสุดกำรเดินทำง ใช้อัตรำ residential period (อัตรำ residential period เป็นอัตรำ ก.พ.
ซึ่งจะประหยัดกว่ำ อัตรำ travelling period)
(1) อัตรา travelling period : ค่ำที่พักคืนละ (ตำมที่จ่ำยจริงไม่เกิน)
กลุ่มประเทศ ประเภท ก
3,000 บำท *
กลุ่มประเทศ ประเภท ข
2,100 บำท
กลุ่มประเทศ ประเภท ค
1,350 บำท
(หมำยเหตุ : ดูรำยกำรกลุ่มประเทศตำมรำยกำรในภำคผนวก 2)
* ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธรัฐรัสเซีย สมำพันธรัฐสวิส
สำธำรณรัฐอิตำลี
รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม รำชอำณำจักรสเปน สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ สำธำรณรัฐโปรตุเกส สำธำรณรัฐสิงคโปร์ คิดอัตรำ คืนละ 3,750 บำท
(2) อัตรา residential period ให้อิงอัตรำค่ำใช้จ่ำยที่สำนักงำน ก.พ. ให้แก่นักเรียนไทยในต่ำงประเทศ
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001355 โดยมหำวิทยำลัยอำจปรับเพิ่ม
หรือลดตำมควำมเหมำะสมเป็นรำย ๆ ไป
(3)
กรณีผู้รับทุนเช่ำที่พักในลักษณะเหมำจ่ำย มีสิทธิเบิกจ่ำยค่ำเช่ำที่พักในลักษณะเหมำจ่ำยได้ไม่เกิน
50% ของอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำโรงแรมตำมที่ได้รับอนุมัติ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20% ของอัตรำกระทรวงกำรคลัง
3. ค่าเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองปลายทาง
สนับสนุนในอัตรำที่ประหยัด ผู้รับทุนจะต้องเดินทำงโดยใช้สำยกำรบินไทยโดยกำรซื้อตั๋วในรำคำที่กำรบินไทยลด
ให้สำหรับข้ำรำชกำรหรือลดในลักษณะอื่น ๆ ที่มีรำคำบัตรโดยสำรไม่สูงกว่ำที่ลดให้ข้ำรำชกำร และหำกไม่สำมำรถ
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทยได้ ให้ผู้รับทุนชี้แจงเหตุผลพร้อมระบุวั นที่เดินทำงและสำยกำรบินลงในแบบฟอร์มขอรับทุน
เพื่อมหำวิทยำลัยจะได้พิจำรณำ
- ค่ำเดินทำงในต่ำงประเทศ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี โดยผู้ขอรับทุนจะต้องแจงรำยละเอียด
ของกำรเดินทำงในต่ำงประเทศให้ชัดเจน
- ไม่สนับสนุนค่ำเดินทำงภำยในประเทศไทย ให้ใช้งบประมำณปกติของคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัด
4. ค่าประกันสุขภาพ สนับสนุน ดังนี้
4.1 ระยะเวลำไม่เกิน 10 วัน เบี้ยประกันภัยไม่เกิน 400 บำท
4.2 ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน และไม่เกิน 4 เดือน เบี้ยประกันภัยไม่เกิน 2,500 บำท
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าวีซ่า สนับสนุนตำมที่จ่ำยจริง
6. ค่าภาษี / ธรรมเนียมสนามบิน สนับสนุนตำมที่จ่ำยจริงในเส้นทำงที่เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร

(ภาคผนวก 2)
กลุ่มประเทศ ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

แคนำดำ
เครือรัฐออสเตรเลีย
ไต้หวัน
เติร์กเมนิสถำน
นิวซีแลนด์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ
ปำปัวนิวกีนี
มำเลเซีย
รำชรัฐโมนำโก
รำชรัฐลักเซมเบิร์ก
รำชรัฐอันดอร์รำ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
รำชอำณำจักรเดนมำร์ก
รำชอำณำจักรนอร์เวย์
รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์
รำชอำณำจักรโมร็อกโก
รำชอำณำจักรสวำซิแลนด์
รำชอำณำจักรสวีเดน
รัฐสุลต่ำนโอมำน
โรมำเนีย
สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล
สหพันธ์สำธำรณรัฐยูโกสลำเวีย
สหรัฐอำหรับอิมิเรตส์
สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้)
สำธำรณรัฐโครเอเซีย
สำธำรณรัฐชิลี
สำธำรณรัฐเช็ก
สำธำรณรัฐตุรกี
สำธำรณรัฐบัลแกเรีย
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำขนแอลจีเรีย
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์ - เลสเต
สำธำรณรัฐเปรู

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

สำธำรณรัฐโปแลนด์
สำธำรณรัฐฟินแลนด์
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
สำธำรณรัฐมอริเซียส
สำธำรณรัฐมอลตำ
สำธำรณรัฐโมซัมบิก
สำธำรณรัฐเยเมน
สำธำรณรัฐลิทัวเนีย
สำธำรณรัฐสโลวัก
สำธำรณรัฐสโลวีเนีย
สำธำรณรัฐออสเตรีย
สำธำรณรัฐอำเซอร์ไบจำน
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
สำธำรณรัฐอินเดีย
สำธำรณรัฐเอสโตเนีย
สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้
สำธำรณรัฐไอซ์แลนด์
สำธำรณรัฐไอร์แลนด์
สำธำรณรัฐฮังกำรี
สำธำรณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
ฮ่องกง
ญี่ปุ่น
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธรัฐรัสเซีย
สมำพันธรัฐสวิส
สำธำรณรัฐอิตำลี
รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม
รำชอำณำจักรสเปน
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
สหรัฐอเมริกำ
สหรำชอำณำจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สำธำรณรัฐโปรตุเกส
สำธำรณรัฐสิงคโปร์

กลุ่มประเทศ ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

เครือรัฐบำฮำมำส
จอร์เจีย
จำเมกำ
เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม
มำซิโดเนีย
ยูเครน
รัฐกำตำร์
รัฐคูเวต
รัฐบำห์เรน
รัฐอิสรำเอล
รำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย
รำชอำณำจักรตองกำ
รำชอำณำจักรฮัซไมต์จอร์แดน
สหพันธ์สำธำรณรัฐไนจีเรีย
สหภำพพม่ำ
สหรัฐเม็กซิโก
สหสำธำรณรัฐแทนซำเนีย
สำธำรณรัฐกำนำ
สำธำรณรัฐแกมเบีย
สำธำรณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
สำธำรณรัฐคอสตำริกำ
สำธำรณรัฐคีร์กิซ
สำธำรณรัฐเคนยำ
สำธำรณรัฐแคเมอรูน
สำธำรณรัฐคำซัคสถำน
สำธำรณรัฐจิบูตี
สำธำรณรัฐชำด
สำธำรณรัฐซิมบับเว
สำธำรณรัฐเซเนกัล
สำธำรณรัฐแซมเบีย

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

สำธำรณรัฐเซียร์รำลีโอน
สำธำรณรัฐไซปรัส
สำธำรณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
สำธำรณรัฐตูนีเซีย
สำธำรณรัฐทำจิกิสถำน
สำธำรณรัฐเนปำล
สำธำรณรัฐไนเจอร์
สำธำรณรัฐบุรุนดี
สำธำรณรัฐเบนิน
สำธำรณรัฐเบลำรุส
สำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ
สำธำรณรัฐปำนำมำ
สำธำรณรัฐมอลโดวำ
สำธำรณรัฐมำลี
สำธำรณรัฐยูกันดำ
สำธำรณรัฐลัตเวีย
สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ
สำธำรณรัฐอำร์เมเนีย
สำธำรณรัฐอำหรับซีเรีย
สำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์
สำธำรณรัฐอิรัก
สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน
สำธำรณรัฐอิสลำมมอริเตเนีย
สำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน
สำธำรณรัฐอุซเบกิสถำน
สำธำรณรัฐแอฟริกำกลำง

กลุ่มประเทศ ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจำกที่กำหนดในประเภท ก. และ ประเภท ข.

