
 
 
 
 
 

 
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

..................................................................................  

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการและการพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (7) แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 6 ของข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการ
บริหารการเงิน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564  จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   

  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   

  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย   

“เจ้าหน้าทีง่านบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า เจ้าหน้าทีง่านบัณฑิตศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ  
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   

“ผู้รับทุน” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติหรือนานาชาติจากสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย 

ใช้ฉบับนี้แทนฉบับเดิม 
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  “ทุนสนับสนุน” หมายความว่า เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติ
และนานาชาติจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และหรือเงินรายได้ของสถาบัน 

  “การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ” หมายความว่า การน าเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  “การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์” หมายความว่า การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ
ในระดับชาติหรือนานาชาติโดยผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

“การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์” หมายความว่า การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. ที่ก าหนด  

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ในการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนและการติดตามผล พิจารณาอนุมัติการให้ทุน ยุติทุนและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวกับการรับทุน และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ 4 ประเภทของทุนสนับสนุน 

  (1) การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีการพิจารณา
บทความวิจัยจากพิชญพิจารณ์ (Peer Review) โดยผลงานวิทยานิพนธ์ที่จัดท าเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ที่มีบทคัดย่อ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

(2) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. ที่ก าหนด  

 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนสนับสนุน 

  (1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่ยื่นขอรับทุน 
  (2) ได้รับอนุมัตโิครงร่างวิทยานิพนธ์จากส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 
  (3) มีผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตอบรับให้
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งเป็นผลงานที่
ไม่เคยน าเสนอหรือตีพิมพ์มาก่อนและจะต้องระบุชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็น
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) พร้อมทุนสนับสนุนในผลงานที่น าเสนอหรือตีพิมพ์ หากเป็น
การน าเสนอ นักศึกษาต้องเป็นผู้น าเสนอผลงาน 
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ข้อ 6 มูลค่าทุนสนับสนุน 

(1) การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุม 
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ ส าหรับค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก โดยต้องยื่นขอรับทุน
สนับสนุนก่อนวันอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1.1) การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับชาติ 
    (ก) เสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) สนับสนุนตามจ่ายจริง 
ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
    (ข) เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster presentation) สนับสนุนตามจ่าย
จริง  ในวงเงินไม่เกิน 4,000 บาท (รวมค่าจัดท าโปสเตอร์ตามรูปแบบที่ก าหนด) 

(1.2) การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติภายในประเทศ  
  (ก) เสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) สนับสนุนตามจ่ายจริง    

ในวงเงินไม่เกิน 8,000 บาท   
 (ข) เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster presentation)  สนับสนุนตามจ่าย 

จริง ในวงเงินไม่เกิน 7,000 บาท (รวมค่าจัดท าโปสเตอร์ตามรูปแบบที่ก าหนด) 
(1.3) การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ  
 (ก) เสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) สนับสนุนตามจ่ายจริง     

ในวงเงินไม่เกิน  15,000 บาท  ส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน และสนับสนุนไม่เกิน 20,000 บาท ส าหรับ
ประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย (ยกเว้นประเทศในกลุ่มอาเซียน) 
    (ข) เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster presentation) สนับสนุนตามจ่ายจริง 
ในวงเงินไมเ่กิน 13,000 บาท (รวมค่าจัดท าโปสเตอร์ตามรูปแบบที่ก าหนด) ส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
และสนับสนุนไมเ่กิน 15,000 บาท ส าหรับประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย (ยกเว้นประเทศใน
กลุ่มอาเซียน) 

(2) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร 
ระดับชาติหรือนานาชาติ จะต้องยื่นขอรับทุนสนับสนุนก่อนวันอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 

(ก) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ใน 
วารสารระดับชาติ สนับสนุนตามจ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 3,500 บาท 

(ข) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ใน 
วารสารระดับนานาชาติ สนับสนุนตามจ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 

  ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนสนับสนุน จะขอรับทุนสนับสนุนตามข้อ 6 (1) หรือ 6 (2) ได้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพียงคนละ 1 ครั้ง มูลค่าทุนสนับสนุนและจ านวนผู้ได้รับทุนอาจมีการปรับให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับและจ านวนนักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุน 

 ข้อ 7 อัตราการจ่ายเงิน ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก 

(1) อัตราการจ่ายเงิน ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าท่ีพักภายในประเทศ 
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(1.1) ค่าลงทะเบียน สนับสนุนตามจ่ายจริง ภายในวงเงินที่ก าหนด 
(1.2) ค่าเดินทางไปน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์  

ให้เบิกจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินอัตราการจ่ายเงินตามที่สถาบันก าหนด ตามประกาศสถาบันการพยาบาล        
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 
(1) ดังนี้ 

  (ก) รถโดยสารประจ าทาง ต้องเป็นค่ารถโดยสารประจ าทางธรรมดา  
รถโดยสารประจ าทางลักษณะมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) รถโดยสารประจ าทางลักษณะ
มาตรฐาน (ข) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1) 

(ข) รถไฟ (ชั้น 2 นอน)  
(ค) รถเมล์ (ตามอัตราที่เรียกเก็บ) 
(ง) รถแท็กซี่ (ตามอัตราที่เรียกเก็บ) 
(จ) รถยนต์ส่วนบุคคล คิดค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกิโลเมตรละ 4 บาท 
(ฉ) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คิดค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกิโลเมตรละ          

1.50 บาท 
(1.3) ค่าท่ีพัก ให้เบิกจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินอัตราการจ่ายเงินตามที่สถาบันก าหนด  

ตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (2) ดังนี้ 
    (ก) ค่าที่พักในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น
และอุดรธานี ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคืน 
    (ข) ค่าที่พักในจังหวัดอ่ืนๆ นอกจากจังหวัดในข้อ (2) (ก) ให้เบิกได้เท่าท่ี
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อคืน 

(2) อัตราการจ่ายเงิน ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าท่ีพักต่างประเทศ 
    (2.1) ค่าลงทะเบียน ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง  
    (2.2) ค่าเดินทางต่างประเทศ ให้เบิกตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทางทีส่ั้นและ
ประหยัด เท่าที่จ่ายจริง  
    (2.3) ค่าท่ีพักต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคืน
โดยเฉลี่ย 
   ทั้งนี้ การเบิกจ่ายตามข้อ 7 (2) (2.3) ให้ถัวจ่ายได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ ตาม   
ข้อ 6 (1.3)  

 ข้อ 8 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครขอทุนสนับสนุน 

(1) การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการ 
ประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(ก) แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน 
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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   (ข) เอกสารตอบรับการน าเสนอผลงาน เป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรที่จัดการ
ประชุม ที่ระบุการน าเสนอในรูปแบบบรรยาย (oral presentation) หรือแบบโปสเตอร์ (poster presentation) 

(ค) รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ   
   (ง) บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีบทคัดย่อทีจ่ะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings)   

(2) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

(ก) แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนสนับสนุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน 
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
   (ข) ใบเสร็จรับเงิน (เอกสารฉบับจริง)  หรือใบเรียกเก็บเงินจากวารสาร   

(ค) เอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยที่ระบุปีที่พิมพ์ (volume) และฉบับที ่ 
 (number) พร้อมบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีบทคัดย่อหรือส าเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ
เผยแพร่แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)  

(ง) ส าเนาผลการสืบค้นที่แสดงว่าบทความหรือวารสารที่ตีพิมพ์ปรากฏอยู่ใน 
ฐานข้อมูลที่ระบุไว้ตามประกาศ ก.พ.อ. ที่ก าหนด            

 ข้อ 9 การด าเนินการและพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน 

  (1) คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรทุนสนับสนุน ผลการพิจารณา
จัดสรรทุนสนับสนุน ให้ถือเป็นที่ยุติ โดยไม่มีการอุทธรณ์ 

(2) คณบดีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย  
  (ก) คณบดีหรือประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธาน 
(ข) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จ านวน 2 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งหมด 4 คน เพ่ือท าหน้าที่เป็นกรรมการ  

  (ค) เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน เพื่อท าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

 ข้อ 10 การขอรับทุนและเบิกจ่ายทุนสนับสนุน  

  การขอรับทุนและเบิกจ่ายทุนสนับสนุน กระท าได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ ดังนี้ 

(1) การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุม 
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(ก) ผู้รับทุนยื่นแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงาน เอกสารตอบ 
รับการน าเสนอผลงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรที่จัดการประชุมที่ระบุการน าเสนอในรูปแบบบรรยาย
หรือแบบโปสเตอร์ รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีบทคัดย่อที่จะได้รับการ
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ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ที่เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันน าเสนอผลงาน   
   (ข) เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสารตาม (ก) และคุณสมบัติของผู้รับทุน
สนับสนุน เสนอต่อคณบดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

  (ค) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรทุน ผลการพิจารณาจัดสรร 
ทุนสนับสนุน ให้ถือเป็นที่ยุติ โดยไม่มีการอุทธรณ์ 

  (ง) กรณีคณะกรรมการขอให้ผู้รับทุนปรับแก้เอกสารประกอบการรับทุนสนับสนุน  
ผู้รับทุนต้องปรับแก้และส่งคืนคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม หากผู้รับทุนไม่ปรับแก้ไขและส่งคืนภายใน
เวลาที่ก าหนด คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์การขอรับทุนสนับสนุนของผู้รับทุน 

  (จ) คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรทุนสนับสนุน ต่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและผู้รับทุนเพ่ือรับทราบ 
  (ฉ) ก่อนการไปน าเสนอผลงาน ผู้รับทุนต้องยื่นแบบฟอร์มยืมเงินรองจ่ายเงินทุน
สนับสนุนเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้ยืมเงินรองจ่ายโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี ทั้งนี้
ผู้รับทุนสามารถยืมเงินรองจ่ายกึ่งหนึ่งจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบัน  
  (ช) ภายหลังการไปน าเสนอผลงาน ผู้รับทุนยื่นหลักฐานเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรหรือ
ภาพถ่ายหรือหลักฐานการไปน าเสนอผลงาน ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง ใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก เพ่ือเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนส่วนที่เหลือจาก (ฉ) ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกินวงเงินที่อนุมัติจากสถาบัน ภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่เสร็จสิ้นการประชุม ที่เจ้าหน้าที่งาน
บัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ความเห็นชอบ  

  (ซ) เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานการ 
ใช้จ่ายเงินและส่งต่อหัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบเอกสารและส่งกลับไปที่เจ้าหน้าที่งาน
บัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอคณบดี 

  (ฌ) คณบดีเสนอต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมัติทุนสนับสนุนและแจ้งเจ้าหน้าที่งาน 
บัณฑิตศึกษาเพ่ือรับทราบ 

  (ญ) เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและผู้รับทุน 
เพ่ือรับทราบและผู้รับทุนมาเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนที่หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี  
  (ฎ) การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน ให้เป็นไปตามข้อ 6 และข้อ 7 ของประกาศฉบับนี้  

(2) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

(ก) ผู้รับทุนยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน เอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความ 
วิจัยที่ระบุปีที่พิมพ์ (volume) และฉบับที่ (number) พร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีบทคัดย่อ หรือ
ส าเนาบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีบทคัดย่อหรือได้รับการเผยแพร่แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 
และใบเสร็จรับเงินค่าตีพิมพ์ (Page Charge หรือ Publication Fee) ทีเ่จ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ความเห็นชอบ   
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   (ข) เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสารตาม (ก) และคุณสมบัติของผู้รับทุน
สนับสนุน เสนอต่อคณบดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

  (ค) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรทุน ผลการพิจารณาจัดสรร 
ทุนสนับสนุน ให้ถือเป็นที่ยุติ โดยไม่มีการอุทธรณ์ 

  (ง) กรณีคณะกรรมการขอให้ผู้รับทุนปรับแก้เอกสารประกอบการรับทุนสนับสนุน  
ผู้รับทุนต้องปรับแก้และส่งคืนคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม หากผู้รับทุนไม่ปรับแก้ไขและส่งคืนภายใน
เวลาที่ก าหนด คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์การขอรับทุนสนับสนุนของผู้รับทุน 

  (จ) คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรทุน ต่อคณบดี 
  (ฉ) คณบดีเสนอต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมัติทุนสนับสนุนและแจ้งเจ้าหน้าที่งาน 

บัณฑิตศึกษาเพ่ือรับทราบ 
  (ญ) เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและผู้รับทุน 

เพ่ือรับทราบและผู้รับทุนมาเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนที่หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี  
  (ฎ) การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน ให้เป็นไปตามข้อ 6 (2) ของประกาศฉบับนี้  

 ข้อ 11 ทุนตามประกาศฉบับนี้ ให้จัดสรรภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี โดยให้
จัดท าประกาศรับสมัครเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ 
นี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

    ประกาศ ณ วันที่  29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 

 

 

         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ) 

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  


