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แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

   

  - จัดท าและยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการขอรับ
การสนับสนุนส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนบุคลากร
ไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ 
ต่างประเทศ โดยเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 
มายัง ประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยส่ง
มาท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

อาจารย์/นักวิจัย 

 

 

- ยื่นขอรับการสนับสนุน 
ได้ตลอดท้ังปี ท้ังนีห้าก
เกินวันท่ี 15 ของทุกเดือน 
จะบรรจุเข้าในวาระถัดไป 

1. แบบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. เอกสารตอบรับการน าเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ (Letter 
of acceptance) 
3. ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม 
(Manuscript) ของผลงานวิจัยท่ีจะ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
4. รายละเอียดการจัดการประชุม
วิชาการ 
5. หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 
 

การสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับนานาชาต ิณ ต่างประเทศ 

ผู้ขอรับการสนับสนุน 
ส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 



แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 - ตรวจคุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการขอรับ

การสนับสนุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก าหนด 

เพื่อเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
 

น.ส.เกศินี ใหมคง - ภายใน 5 วันท าการ 
นับแต่ได้รับเอกสารการ
ขอรับการสนับสนุน 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ 
ต่างประเทศ พ.ศ. 2565 
2. แบบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. เอกสารตอบรับการน าเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ (Letter 
of acceptance) 
4. ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม 
(Manuscript) ของผลงานวิจัยท่ีจะ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
5. รายละเอียดการจัดการประชุม
วิชาการ 
6. หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
7. แบบพิจารณาคุณสมบัติการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ  
 

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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- ด าเนินการจัดท าวาระการประชุม โดยบรรจุ

เอกสารตรวจคุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการ

ขอรับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ก าหนด และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า

ก่อนการประชุม  

น.ส.เกศินี ใหมคง - ภายใน 10 วันท าการ
นับแต่ได้รับเอกสารการ
ขอรับการสนับสนุน 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ 
ต่างประเทศ พ.ศ. 2565 
2. แบบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. เอกสารตอบรับการน าเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ (Letter 
of acceptance) 
4. ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม 
(Manuscript) ของผลงานวิจัยท่ีจะ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
5. รายละเอียดการจัดการประชุม
วิชาการ 
6. หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)5. 
7. แบบพิจารณาคุณสมบัติการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ  
 

จัดท าวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริม

และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
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- น าเสนอวาระการประชุม พร้อมเอกสารการขอรับ

การสนับสนุน ท่ี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  และ

หลักฐานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยจะประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุน

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณวิจัยฯ 

- ประชุมอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง วันพุธใน
สัปดาหแ์รกของเดือน 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ 
ต่างประเทศ พ.ศ. 2565 
2. แบบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. เอกสารตอบรับการน าเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ (Letter 
of acceptance) 
4. ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม 
(Manuscript) ของผลงานวิจัยท่ีจะ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
5. รายละเอียดการจัดการประชุม
วิชาการ 
6. หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
7. แบบพิจารณาคุณสมบัติการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ  
 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 



 
 

แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

- ด าเนินการส่งเอกสารการขอรับการสนับสนุนและผล

การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากคณะ

กรรมการฯ ไปยังประธานคณะกรรมกาบริหาร

งบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย เพื่อลงนามผลการพิจารณา 

น.ส.เกศินี ใหมคง - ภายใน 5 วันท าการ
หลังจากประชุมเสร็จ 

1. บันทึกข้อความส่งผลพิจารณา 
2. เอกสารการขอรับการสนับสนุน 

 

 

 

- แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับการสนับสนุน น.ส.เกศินี ใหมคง - ภายใน 5 วันท าการ
หลังจากประชุมเสร็จ 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
2. ส าเนาเอกสารการขอรับการ
สนับสนุนท่ีลงนามแล้วโดยประธานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บุคลากรด าเนินการยืมเงินทดรองจ่ายกับหน่วย

เบิกจ่ายท่ีสังกัดตามจ านวนเงินท่ีได้รับการอนุมัติและ

หลังจากเดินทางกลับจากการน าเสนอผลงานวิจัย ให้

บุคลากรด าเนินการส่งหลักฐานการจ่ายพร้อมเงินสด

เหลือจ่าย (ถ้ามี) เพื่อส่งใช้เงินยืมกับหน่วยเบิกจ่าย

ภายในสิบห้าวันนับจากวันเดินทางกลับมาถึง 

- เมื่อหน่วยเบิกจ่ายได้รับหลักฐานการส่งใช้เงินยืมแล้ว 

ให้ด าเนินการขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัยกับมหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

หน่วยเบิกจ่าย - ภายในระยะเวลา 15 
วัน นับแต่ได้รับเอกสาร 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
2. ส าเนาเอกสารการขอรับการ
สนับสนุนท่ีลงนามแล้วโดยประธานฯ 

การแจ้งผลการพิจารณา 
การขอรับการสนับสนุน 

ส่งเอกสารและผลการพิจารณา 
การขอรับการสนับสนุน 

ด าเนินการเบิกจ่าย 
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- บุคลากรต้องส่งรายงานการไปน าเสนอผลงานวิจัย 

ต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายในส่ีสิบ

ห้าวันนับตั้งแต่วันท่ีเดินทางกลับมาถึง 

อาจารย์/นักวิจัย 

 

ภายใน 45 วันนับต้ังแต่
วันท่ีเดินทางกลับมาถึง 

1. บันทึกข้อความ รายงานผลการไป
น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
ณ ต่างประเทศ 
2. สรุปผลการน าเสนอผลงานวิจัย 
3. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับ
อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานท่ีผู้
จัดประชุมวิชาการระบุชื่อผลงานวิจัย 
4. หนังสืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ ณ ต่างประเทศ 
5. รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการ 
6. หน้าปกวารสารวิชาการ หรือ
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ 
หรือไฟล์ดิจิทัล (Digital) แล้วแต่กรณี 
7.หนังสือตอบรับ ในกรณีบทความ
วิจัยอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 
8. หน้าสารบัญท่ีมีชื่อผู้น าเสนอ
ผลงานวิจัย 
9. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) หรือ
เอกสารรายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 
 

รายงานผลการไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ ณ ต่างประเทศ 
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