
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ  

พ.ศ. 256๓ 
 

  

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้บุคลากร มีโอกาสน าเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์และเป็นความก้าวหน้า 
ทางวิชาการรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ความในข้อ ๘.๓ และข้อ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยเรื่องกองทุน  
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๘.๓ และข้อ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยเรื่องกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.  ๒๕๖๓ จึงประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไป
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง “หลักเกณฑ์ 
การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. 256๓” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป 
  

  ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน 
 ๓.1 เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๓.2 เป็นเจ้าของผลงานวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ หรือมีส่วนร่วมในการผลิตผลงานวิจัย 

ที่ได้รับหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ของหน่วยงานที่จัดการประชุมวิชาการ 

 ๓.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาศึกษา
ต่อ ลาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ 

 ๓.4 ต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First author) หรือชื่อผู้ประสานนิพนธ์ (Corresponding author) 
ที่ระบุในที่ประชุมวิชาการนั้นอย่างชัดเจน 

 ๓.5 ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
และจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 ๓.6 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน  
 ๓.7 เจ้าของผลงานวิจัยจะต้องมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องกับ

หัวขอ้เนื้อหาและรายละเอียดของหน่วยงานผู้จัดการประชุม 
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 ข้อ ๔ เกณฑ์การพิจารณาลักษณะผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
 ๔.1 เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยน าเสนอในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการใดมาก่อน 
 ๔.2 เป็นผลงานวิจัยซึ่งมีลักษณะการน าเสนอ ดังนี้ 
   ๔.2.1 เป็นการน าเสนอผลงานภาคบรรยายในที่ประชุม (Oral presentation) 
สนับสนุนจ านวน ๒ ครั้งต่อปีงบประมาณ 
   ๔.2.2 เป็นการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) สนับสนุน
จ านวน ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณ  
 ๔.3 ผลงานวิจัยที่น าเสนอจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็ม  
(Full paper) ในวารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

  ๔.4 ผลงานวิจัยที่น าเสนอต้องมีชื่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยู่ในที่อยู่
ของผู้น าเสนอผลงานนั้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

  ๔.5 ผลงานวิจัยที่ขอรับเงินอุดหนุน ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน 

  ๔.6 จ านวนผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
  ๔.6.1  กรณีท าผลงานวิจัยคนเดียว ให้เจ้าของผลงานวิจัยต้องเป็นผู้น าเสนอ 
   ๔.6.2  กรณีท างานวิจัยมากกว่าหนึ่งคน ให้มีผู้น าเสนอผลงานวิจัยไม่เกิน 1 คน/ผลงาน 

และต้องเป็นผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
   ๔.๗ ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ จะต้องน าเสนอในที่ประชุม

วิชาการเฉพาะทางซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่น าเสนอ 
   ๔.๘ ในกรณีที่ผลงานวิจัยที่น าเสนอได้รับการปฏิเสธในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยฉบับ

เต็ม (Full paper) ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการ
ประชุมวิชาการที่ไปน าเสนอผลงานวิจัย ให้นักวิจัยแจ้งผลการปฏิเสธมายังคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน และต้องเสนอบทความวิจัยดังกล่าวเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะขอรับทุนครั้งต่อไป 

  ๔.๙ เป็นผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ภาคบรรยายใน
รูปแบบออนไลน์ ที่มีการน าเสนออยู่ในประเทศ โดยจะต้องน าเสนอในงานประชุมวิชาการเฉพาะทางและ
จะต้องสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่น าเสนอ 

 

 ข้อ ๕ การยื่นค าขอรับการสนับสนุน 
 ๕.1 ผู้ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 3 และข้อ 4 พร้อมเอกสารประกอบ 
การยื่นขอรับทุนดังนี้ 
   ๕.1.1 เอกสารตอบรับการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ 
   ๕.1.2 ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) ของผลงานที่จะน าเสนอ 
ในการประชุม 
   ๕.1.3 รายละเอียดการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
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   ๕.1.4 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

   ๕.2 ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และได้รับอนุมัติการสนับสนุนทุนจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน และขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน
เดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 ข้อ ๖ การยื่นค าขอรับการสนับสนุน 
   ๖.๑ ค่าลงทะเบียนในการน าเสนอผลงาน ให้เบิกตามที่จ่ายจริง  
  ๖.๒ การเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ จะให้การสนับสนุนโดยถือปฏิบัติตาม 
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับระเบียบ
กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและยานพาหนะส าหรับเดินทางภายในประเทศ ให้เบิกได้
ตามสิทธิ์ไม่เกินระยะเวลาที่อนุมัติ 
  ๖.๒.๒  กรณีที่ค่าลงทะเบียนได้รวมค่าอาหารระหว่างการประชุมไว้แล้ว ให้หักค่า 
เบี้ยเลี้ยงตามจ านวนมื้ออาหารที่ผู้จัดเลี้ยง 
  ๖.๒.๓ การเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนท าสัญญายืมเงินกับฝ่ายการเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ตามจ านวนเงินที่ได้รับการอนุมัติ และหลังจากเดินทางกลับจากการ
น าเสนอผลงานวิจัย ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนน าใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงินหลักฐานการเบิกจ่าย  
ส่งให้ฝ่ายการเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน เพ่ือหักล้างสัญญายืมเงินตามค่าใช้จ่ายจริง 
และภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันเดินทางกลับจากการประชุมวิชาการ 

 ข้อ ๗ เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับทุนอุดหนุน 
    ๗.1 ผู้ได้รับทุนสนับสนุนต้องส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยหน่วยงาน จ านวน 2 ชุด ภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการไปน าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งรายงาน 
ประกอบด้วย 
   ๗.1.1 หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัดที่ระบุ 
ชื่อผลงาน 
    ๗.1.2 รายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
    ๗.1.3 หน้าปกเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาหรือส าเนาหน้าปกแผ่นซีดี (CD 
Proceeding) 

   ๗.1.4 หน้าสารบัญที่มีชื่อผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
   ๗.1.5 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา (Proceeding)  
 

 กรณีบทความได้รับคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมให้ผู้ได้รับทุน
สนับสนุนต้องส่งเอกสารหลักฐานการคัดเลือกผลงาน หรือหนังสือตอบรับต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องส่งบทความต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบภายในสิบห้า
วันหลังจากการตีพิมพ์แล้วเสร็จ และด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนขออนุมัติในคราวต่อไป 
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 ๗.2 ผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับเงินสนับสนุนต้องการสละสิทธิ์ หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ได้ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน เป็นลายลักษณ์
อักษร ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการสละสิทธิ 

 ๗.3 ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด คณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน จะพิจารณาตัดสิทธิ์การขอรับทุนสนับสนุนในครั้งต่อไป 

 ข้อ ๘  การใดที่ได้ด าเนินการหลังระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63 ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
ให้ใช้ประกาศนี้โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 

 (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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