
 
 

ขั้นตอนการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
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  - จัดท าและยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการขอรับ
การสนับสนุนส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ โดยเสนอผ่าน
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด มายัง อธิการบดี ผ่าน
ประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยส่งมาท่ี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

อาจารย์/นักวิจัย 

 

 

- ยื่นขอรับการสนับสนุน 
ได้ตลอดท้ังปี ท้ังนี้หาก
เกินวันท่ี 15 ของทุกเดือน 
จะบรรจุเข้าในวาระถัดไป 

1. แบบการขอรับสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ส าเนาบทความวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ 
3. ส าเนาฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสารที่บทความน้ันลงตีพิมพ์หรือ
หลักฐานท่ีบ่งชี้การเผยแพร่ ของ
วารสารนั้นๆ 
4. เอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์ (Letter 
of Acceptance) 

5. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมที่
วารสารวิชาการเรียกเก็บเพื่อการ
ตีพิมพ์ (Page Charge) 
 

การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
ในวารสารวิชาการ 

ผู้ขอรับการสนับสนุนส่งเอกสาร 
ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 

ในวารสารวิชาการ 



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
การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2565 
2. แบบการขอรับสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ส าเนาบทความวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ 
4. ส าเนาฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสารที่บทความน้ันลงตีพิมพ์หรือ
หลักฐานท่ีบ่งชี้การเผยแพร่ ของ
วารสารนั้นๆ 
5. เอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์ (Letter 
of Acceptance) 
6. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมท่ี
วารสารวิชาการเรียกเก็บเพื่อการ
ตีพิมพ์ (Page Charge) 
 
 
 
 
 

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
การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2565 
2. แบบการขอรับสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ส าเนาบทความวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ 
4. ส าเนาฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสารที่บทความน้ันลงตีพิมพ์หรือ
หลักฐานท่ีบ่งชี้การเผยแพร่ ของ
วารสารนั้นๆ 
5. เอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์ (Letter 
of Acceptance) 
6. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมท่ี
วารสารวิชาการเรียกเก็บเพื่อการ
ตีพิมพ์ (Page Charge) 
 
 
 
 
 

จดัท 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
สัปดาห์ท่ีแรกของเดือน 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2565 
2. แบบการขอรับสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ส าเนาบทความวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ 
4. ส าเนาฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสารที่บทความน้ันลงตีพิมพ์หรือ
หลักฐานท่ีบ่งชี้การเผยแพร่ ของ
วารสารนั้นๆ 
5. เอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์ (Letter 
of Acceptance) 
6. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมท่ี
วารสารวิชาการเรียกเก็บเพื่อการ
ตีพิมพ์ (Page Charge) 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ

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

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 
 

 

 

 

 

- ด าเนินการส่งเอกสารการขอรับการสนับสนุนและผล

การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากคณะ

กรรมการฯ ไปยัง ประธานคณะกรรมกาบริหาร

งบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย เพื่อลงนามผลการพิจารณา และเสนอ

ไปยังกองคลังพิจารณาการเบิกจ่าย และอธิการบดี
พิจารณาลงนามอนุมัติเบิกจ่าย 
 

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

1. บันทึกข้อความส่งขอผลการ
พิจารณา 

 

 

 

- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีคณะกรรมการให้

ความเห็นชอบ สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน

วารสารวิชาการ 

กองคลัง - ภายในระยะเวลา 15 
วัน นับแต่ได้รับเอกสาร 

 

 

 

    

การแจ้งผลการพิจารณา 
การขอรับการสนับสนุน 

ด าเนินการเบิกจ่าย 

 จบ

จบ

จบ 

ส่งเอกสารและผลการพิจารณา 
การขอรับการสนับสนุน 





 
 

 
 





 
 

 


