ขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
แผนภูมิสายงาน (Flow chart)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- จัดทาและยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการขอรับ
การสนับสนุนส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนบุคลากร
ไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ
ต่างประเทศ โดยเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
มายัง ประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยส่ง
มาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์/นักวิจัย

- ยื่นขอรับการสนับสนุน
ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนีห้ าก
เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน
จะบรรจุเข้าในวาระถัดไป

1. แบบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด
2. เอกสารตอบรับการนาเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ (Letter
of acceptance)
3. ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม
(Manuscript) ของผลงานวิจัยที่จะ
นาเสนอในการประชุมวิชาการ
4. รายละเอียดการจัดการประชุม
วิชาการ
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

การสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

ผู้ขอรับการสนับสนุน
ส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

แผนภูมิสายงาน (Flow chart)
ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ตรวจคุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการขอรับ

น.ส.เกศินี ใหมคง

การสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก าหนด
เพื่อ เสนอพิ จ ารณาในการประชุ มคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
- ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่ได้รับเอกสารการ
ขอรับการสนับสนุน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2565
2. แบบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด
3. เอกสารตอบรับการนาเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ (Letter
of acceptance)
4. ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม
(Manuscript) ของผลงานวิจัยที่จะ
นาเสนอในการประชุมวิชาการ
5. รายละเอียดการจัดการประชุม
วิชาการ
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
7. แบบพิจารณาคุณสมบัติการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ

แผนภูมิสายงาน (Flow chart)
จัดทาวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ด าเนิ น การจั ด ท าวาระการประชุ ม โดยบรรจุ

น.ส.เกศินี ใหมคง

- ภายใน 10 วันทาการ
นับแต่ได้รับเอกสารการ
ขอรับการสนับสนุน

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2565
2. แบบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด
3. เอกสารตอบรับการนาเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ (Letter
of acceptance)
4. ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม
(Manuscript) ของผลงานวิจัยที่จะ
นาเสนอในการประชุมวิชาการ
5. รายละเอียดการจัดการประชุม
วิชาการ
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)5.
7. แบบพิจารณาคุณสมบัติการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ

เอกสารตรวจคุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการ
ขอรั บ การสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
กาหนด และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า
ก่อนการประชุม

แผนภูมิสายงาน (Flow chart)
คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

- นาเสนอวาระการประชุม พร้อมเอกสารการขอรับ คณะกรรมการบริหาร - ประชุมอย่างน้อย
การสนั บ สนุ น ที่ ไ ด้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ และ งบประมาณวิจัยฯ เดือนละ 1 ครั้ง วันพุธใน
สัปดาห์แรกของเดือน
หลัก ฐานตามหลัก เกณฑ์ ที่ก าหนด ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารงบประมาณส่ ง เสริ ม และ
พัฒ นางานวิ จัย ของมหาวิท ยาลั ย โดยจะประชุ ม
พิจ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบงบประมาณสนั บสนุ น
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2565
2. แบบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด
3. เอกสารตอบรับการนาเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ (Letter
of acceptance)
4. ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม
(Manuscript) ของผลงานวิจัยที่จะ
นาเสนอในการประชุมวิชาการ
5. รายละเอียดการจัดการประชุม
วิชาการ
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
7. แบบพิจารณาคุณสมบัติการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ

แผนภูมิสายงาน (Flow chart)
ส่งเอกสารและผลการพิจารณา
การขอรับการสนับสนุน

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ดาเนินการส่งเอกสารการขอรับการสนับสนุนและผล

น.ส.เกศินี ใหมคง

- ภายใน 5 วันทาการ
หลังจากประชุมเสร็จ

1. บันทึกข้อความส่งผลพิจารณา
2. เอกสารการขอรับการสนับสนุน

- แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับการสนับสนุน

น.ส.เกศินี ใหมคง

- ภายใน 5 วันทาการ
หลังจากประชุมเสร็จ

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา
2. สาเนาเอกสารการขอรับการ
สนับสนุนที่ลงนามแล้วโดยประธานฯ

- บุคลากรดาเนินการยืมเงินทดรองจ่ายกับหน่วย

หน่วยเบิกจ่าย

- ภายในระยะเวลา 15
วัน นับแต่ได้รับเอกสาร

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา
2. สาเนาเอกสารการขอรับการ
สนับสนุนที่ลงนามแล้วโดยประธานฯ

การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากคณะ

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฯ ไปยังประธานคณะกรรมกาบริหาร
งบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย เพื่อลงนามผลการพิจารณา

การแจ้งผลการพิจารณา
การขอรับการสนับสนุน

ดาเนินการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายที่สังกัดตามจานวนเงินที่ได้รับการอนุมัติและ
หลังจากเดินทางกลับจากการนาเสนอผลงานวิจัย ให้
บุคลากรดาเนินการส่งหลักฐานการจ่ายพร้อมเงินสด
เหลือจ่าย (ถ้ามี) เพื่อส่งใช้เงินยืมกับหน่วยเบิกจ่าย
ภายในสิบห้าวันนับจากวันเดินทางกลับมาถึง
- เมื่อหน่วยเบิกจ่ายได้รับหลักฐานการส่งใช้เงินยืมแล้ว
ให้ดาเนินการขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยกับมหาวิทยาลัยโดยเร็ว

แผนภูมิสายงาน (Flow chart)
รายงานผลการไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ ณ ต่างประเทศ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
- บุคลากรต้องส่งรายงานการไปนาเสนอผลงานวิจัย
ต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายในสี่สิบ
ห้าวันนับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับมาถึง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์/นักวิจัย

ภายใน 45 วันนับตั้งแต่
วันที่เดินทางกลับมาถึง

1. บันทึกข้อความ รายงานผลการไป
นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ
2. สรุปผลการนาเสนอผลงานวิจัย
3. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับ
อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ผู้
จัดประชุมวิชาการระบุชื่อผลงานวิจัย
4. หนังสืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ ณ ต่างประเทศ
5. รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการ
6. หน้าปกวารสารวิชาการ หรือ
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
หรือไฟล์ดิจิทัล (Digital) แล้วแต่กรณี
7.หนังสือตอบรับ ในกรณีบทความ
วิจัยอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ
8. หน้าสารบัญที่มีชื่อผู้นาเสนอ
ผลงานวิจัย
9. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) หรือ
เอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการ (Proceedings)

แผนภูมิสายงาน (Flow chart)
จบ
จบ
จบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ....................................................................... โทร ................................................................
ที่ อว .................................................................................. วันที่ …………………………………………………..…..
เรื่อง ขอรับสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………นามสกุล.........................................................
ตาแหน่งทางวิชาการ ( ) อาจารย์ ( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( ) รองศาสตราจารย์ ( ) ศาสตราจารย์
สังกัด คณะ/วิทยาลัย……………………………..…………………..........…สาขาวิชา ………….........................…………..
สถานภาพ ( ) ข้าราชการ ( ) พนักงานมหาวิทยาลัย ( ) อื่นๆ (ระบุ)....................... มีความประสงค์ขอรับ
การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ........ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไป
นาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างการลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือลาศึกษาต่อ ลาฝึกอบรม
ทั้งในและต่างประเทศ
2. ชื่อผลงานที่นาเสนอ.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ภายใต้ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง.................................................................................................................
รหัสโครงการ (RISS ID.)................................................. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
( ) เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .......
( ) เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .......
( ) แหล่งทุนอื่น..............................................................ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
3. รายละเอียดของงานประชุมวิชาการ
ชื่องานประชุม.....................................................................................................................................
สาขาวิชาที่จัดประชุม..........................................................................................................................
สถานที่จัดงานประชุม............................................................... เมืองที่จัดงานประชุม.......................
ประเทศที่จัดงานประชุม.......................................................................................................................
ระยะเวลาการจัดประชุม วันที่ : .......................................... ถึงวันที่ : ……….………...…………….……....
ระยะเวลาการเดินทางไปนาเสนอผลงาน วันที่ : .................................. ถึงวันที่ : …………………….......
4. ลักษณะผลงานวิจัยที่ขอรับสนับสนุน
( ) เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยนาเสนอหรือตีพิมพ์ในสื่อใดมาก่อน และไม่ซ้าซ้อนกับผลงานวิจัย
ของผู้อื่น
( ) เป็นผลงานวิจัยซึ่งมีลักษณะการนาเสนอเป็นภาคบรรยาย (Oral Presentation)
( ) เป็นผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จหรือมีการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
( ) เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน โดยได้ผ่านการพิจารณาความก้าวหน้าแล้ว ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ .......................... ผลการพิจารณา............................................................
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ .......................... ผลการพิจารณา............................................................
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( ) ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
( ) ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณหรือทุนในการนาเสนอผลงานวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
( ) ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนอื่น ดังนี้
( ) ชื่อแหล่งทุน.............................................. เป็นเงินจานวน ................. บาท
5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย
ลาดับที่
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1
ค่าลงทะเบียนการนาเสนอผลงาน
......................
2
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน ........ วัน ๆ ละ ..................... บาท
......................
ค่าที่พกั จานวน ......... คืน ๆ ละ ................ บาท
......................
ค่าพาหนะ
......................
3
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน ........ วัน ๆ ละ ..................... บาท
......................
ค่าที่พัก จานวน ......... คืน ๆ ละ ................ บาท
......................
ค่าพาหนะ
......................
รวมทั้งสิ้น
......................
(.............................................................................)
6. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
( ) เอกสารตอบรับการนาเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ (Letter of acceptance)
( ) ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) ของผลงานวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุมวิชาการ
( ) รายละเอียดการจัดงานประชุมวิชาการ
( ) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และหากได้รับการสนับสนุนข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ได้รับการสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ......................................................................
(.....................................................................)
ผู้ขอรับการสนับสนุน
(วันที่.........../...................../................)
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ความเห็นของคณบดี/ผู้อานวยการ
 เป็นผลงานเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................................
(.....................................................................)
คณบดี/ผู้อานวยการ...............................................
(วันที่............./.........................../................)

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 เห็นชอบ สนับสนุนงบประมาณ ................................ บาท
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(

)

ประธานคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
(วันที่............./.........................../................)

