
แบบค ำร้องขอรับกำรสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

ส ำหรับบุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
................................... 

 
                                                                                วันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. .......... 
 
เรียน   ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกำรส่งเสริมเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
เรื่อง   ขอรับกำรสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ ........................................................................................................................................................   
                       บุคลำกร                 นักศึกษำ  
 

คณะ/สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์/กอง ............................................................... ............... มือถือ............................................... 
มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 
               ข้อ 1. ค่ำตอบแทนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร   ประเภท  
              บทควำมวิจัย (Research article) 
                       บทควำมวิชำกำร (Academic article) หรือบทควำมปริทัศน์ (Review article) 
            บทควำมวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)  
    1.1  บทควำมเรื่อง .............................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ............................................................... 
ตีพิมพ์ในวำรสำร .................................................................................................................  เล่มที่ (Volume) ................. 
ฉบับที่ (Number) ………………..  เดือน .................................... ปี ................................ หน้ำ .............. ถึ งหน้ำ .............. 
เป็นวำรสำรของ        หน่วยงำน        องค์กร       ส ำนักพิมพ์ ......................................................................................  
ประเทศ ..................................................................... จัดเปน็วำรสำรระดับ       ชำติ          นำนำชำติ    
อยู่ในฐำนข้อมูล        TCI (กลุ่ม 1)            TCI (กลุ่ม 2)           ฐำนข้อมูลสำกล ชื่อ ................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
ชื่อ Website ฐำนข้อมูล ................................................................................. สำขำ ....................... ................................ 
มีค่ำ Impact Factor  ในปัจจุบันของวำรสำรนี้เท่ำกับ ......................... 
 

 สัดส่วนภำระงำนในกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร คือ 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล 
ค่ำร้อยละปริมำณงำน 

ในกำรร่วมท ำผลงำนคร้ังนี ้
ลงลำยมือชื่อรับรอง 

ผลกำรท ำงำน วัน  เดอืน  ป ี

1.     
2.     
3.     
4.     

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
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ข้อ 2. ค่ำตอบแทนกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมทำงวิชำกำร (Oral presentation and poster 
presentation)  ดังนี้ 
  2.1  กำรประชุมทำงวิชำกำรภำยในประเทศ  ครั้งที่......... 
                           2.1.1  ชื่อกำรประชุม ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................. 
ระหว่ำงวันที่ ......... ถึง ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............. สถำนที่จัดประชุม ........... ................................ 
..........................................................................................................................อ ำเภอ/เขต .................................... .......... 
จังหวัด .............................................. ชื่อ         หน่วยงำน        องค์กร        สถำบันจัดกำรประชุม .......................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
  2.2  กำรประชุมทำงวิชำกำรในต่ำงประเทศ 
                           2.2.1  ชื่อกำรประชุม ........................................................................................................ ............ 
............................................................................................ ...............................................................................................  
ระหว่ำงวันที่ ......... ถึง ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............. สถำนที่จัดประชุม ........... ................................ 
.............................................................................. ........................ เมือง ………………......................................................... 
ประเทศ ............................................................................ . ชื่อ         หน่วยงำน         องค์กร     
สถำบันจัดกำรประชุม  ………………………….......................................................................................................................  
  2.3  ประเภทบทควำมที่น ำเสนอ 
                                บทควำมวิชำกำร              บทควำมวิจัย             บทควำมปริทัศน์ 
เรื่อง ...................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................... ............................................................ 
...................................................................... .....................................................................................................................  
 
 สัดส่วนภำระงำนในกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร คือ 
ล ำดับ

ที่ ชื่อ – สกุล 
ค่ำร้อยละปริมำณงำน 

ในกำรร่วมท ำผลงำนคร้ังนี ้
ลงลำยมือชื่อรับรอง 

ผลกำรท ำงำน วัน  เดือน  ป ี

1.     
2.     
3.     
4.     

                              
  2.4  รูปแบบกำรน ำเสนอ ผู้ขอรับกำรสนับสนุนจะน ำเสนอด้วย 
        2.4.1        วำจำ (Oral presentation)  
        2.4.2        โปสเตอร์ (Poster presentation)  
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                 ข้อ 3.  ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
         3.1  กรณีกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรในวำรสำร บทควำมแต่ละเรื่องได้แนบส ำเนำเอกสำร
พร้อมค ำร้องขอรับกำรสนับสนุน คือ 
 (3.1.1) บันทึกข้อควำมขอรับกำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ 
  (3.1.2) ส ำเนำหน้ำปกวำรสำรที่ตีพิมพ์ 
  (3.1.3) ส ำเนำหน้ำสำรบัญ 
  (3.1.4) ส ำเนำบทควำมฉบับเต็ม (Full paper) 
  (3.1.5) ส ำเนำฐำนข้อมูล ค่ำดัชนีผลกระทบ (Impact factor) ในปีที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ใช้อ้ำงอิง 
  (3.1.6) ใบส ำคัญรับเงินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญทำงภำษำ 
  (3.1.7) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ของผู้รับกำรสนับสนุน 
         3.2  กรณีกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรท่ีมีกำรตีพิมพ์บทควำม 
ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceeding) ได้ส่งเอกสำรพร้อมค ำร้องขอรับกำรสนับสนุนฯ ดังนี้ 
  (3.2.1) บันทึกข้อควำมขออนุมัติกำรไปรำชกำร 
  (3.2.2) หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับอย่ำงเป็นทำงกำรจำกหน่วยงำนผู้จัดที่ระบุชื่อ 
ผลงำนและรูปแบบกำรน ำเสนอ (Oral หรือ Poster presentation) 
  (3.2.3) บทควำมฉบับเต็มที่ตีพิมพ์ในเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ (Proceeding)  
ซึ่งระบุชื่อคณะผู้วิจัยหรือผู้วิจัยไว้ด้วย 
  (3.2.4) รำยละเอียดกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร 
  (3.2.5) แบบประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำร 
  (3.2.6) กรณีมีผู้วิจัยร่วมให้ท ำหนังสือยืนยันจำกผู้ร่วมวิจัยยินยอมให้เป็นผู้ไปน ำเสนอผลงำน 
  (3.2.7) รำยระเอียดเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
  (3.2.8) หน้ำปกเอกสำรประกอบกำรประชุมสัมมนำ (Proceeding) 
  (3.2.9) รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดกำรสัมมนำ 
  (3.2.10) หน้ำสำรบัญที่มีรำยชื่อผู้ขอรับกำรสนับสนุน 
  (3.2.11) ภำพถ่ำยในกำรน ำเสนอผลงำน และรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 
  (3.2.12) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง
ของผู้รับกำรสนับสนุน 
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                 ข้อ 4.  ข้ำพเจ้ำขอรับกำรสนับสนุนค่ำตอบแทนกำรส่งเสริมเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรครั้งนี้ ดังนี้ 
             4.1  ค่ำตอบแทนกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำร 

ล ำดับ 
ที่ 

ระดับของวำรสำร จ ำนวน 
เรื่อง 

ค่ำตอบแทน 
อัตรำ 

ไม่เกิน/เรื่อง (บำท) 
รวมเป็น

เงิน (บำท) 
1. ระดับชำติ (TCI) กลุ่ม 2  7,000  
2. ระดับชำติ (TCI) กลุ่ม 1  10,000  
3. ระดับนำนำชำติอยู่ในฐำนข้อมูลสำกลและมีค่ำ Impact factor

ตั้งแต่ 0.001 – 0.099 
 12,000  

4. ระดับนำนำชำติอยู่ในฐำนข้อมูลสำกลและมีค่ำ Impact factor
ตั้งแต่ 0.100 – 1.000 

 15,000  

5. ระดับนำนำชำติอยู่ในฐำนข้อมูลสำกลและมีค่ำ Impact factor
ตั้งแต่ 1.001 – 2.000 

 20,000  

5. ระดับนำนำชำติอยู่ในฐำนข้อมูลสำกลและมีค่ำ Impact factor
ตั้งแต่ 2.001 ขึ้นไป 

 30,000  

  รวมเป็นเงิน    
 
         หรือ        4.2  ค่ำตอบแทนกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมทำงวิชำกำร 
              ภำยในประเทศ   ไม่เกิน 5,000 บำท/เรื่อง/คน/ปี 
                       ต่ำงประเทศ    ไม่เกิน  25,000 บำท/เรื่อง/คน/ปี 
            อนึ่งกำรขอรับกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรส่งเสริมเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรเรื่องหนึ่งให้ท ำได้เพียงกรณีใด 
กรณีหนึ่งเท่ำนั้น คือ (1) กำรขอรับกำรสนับสนุนตีพิมพ์ในวำรสำร หรือ (2) กำรขอรับกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมประชุม
ทำงวิชำกำร  ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ำยในลักษณะกำรเหมำจ่ำย ตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยประกำศไว้ 
                 ข้อ 5.  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนเผยแพร่ครั้งนี้ ไมเ่ป็นผลกำรวิจัย 
ส่วนหนึ่ง หรือผลงำนวิจัยทั้งหมดของงำนวิจัยในกำรท ำวิทยำนิพนธ์เพื่อรับปริญญำของผู้ขอรับกำรสนับสนุน 
                 ข้อ 6.  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรที่ขอรับสนับสนุนเผยแพร่ครั้งนี้ไม่เคยได้รับกำรจัดสรรเงิน
สนับสนุนเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรไว้ในเงื่อนไขทุนกำรวิจัยหรือเงื่อนไขอ่ืน จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  
หรือหน่วยงำนอ่ืนมำก่อน  
                 ข้อ 7.  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ให้ไว้ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร ถ้ำหำกต่อมำภำยหลังมีควำม
เสียหำยที่เกิดจำกกำรให้ข้อมูลดังกล่ำวเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุกกรณี ยินดีคืนเงินที่ได้รับทั้งหมด 
 

               ลงชื่อ ......................................................................... ผู้ขอรับกำรสนับสนุน 
(.......................................................................) 

                                        วันที่ ........... เดือน ............................พ.ศ. ........... 
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หมำยเหตุ :  ส่งค ำร้องพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องหลังกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน หรือเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร  
ไปยังสถำบันวิจัยและพัฒนำ เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นชอบ ภำยใต้ก ำหนดเงื่อนไขวันเวลำดังนี้ 

   กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศ ไม่เกิน 12 เดือน 
   กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนหลังเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศ ไม่เกิน 12 เดือน 

 
                  ข้อ 8.  เสนอผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบของหน่วยงำนระดับคณะ 
 8.1 กำรพิจำรณำของอำจำรย์ทีป่รึกษำ  8.2 กำรพิจำรณำของประธำนกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.        เห็นควรอนุมัติ .................................................  1.      เห็นควรอนุมัติ .............................................. 
 2.      ไม่ควรอนุมัติ ..................................................       2.        ไม่ควรอนุมัติ ................................................ 
    
 ลำยมือชื่อ ...............................................................  ลำยมือชื่อ .................................................................. 
             (....................................................................)              (........................................................................) 
                            อำจำรยท์ี่ปรึกษำ                  ประธำนกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                           ............./............./..............       สำขำวชิำ .................................................................... 
                             ............./............./.............. 
                         
 

 8.3 กำรพิจำรณำของคณบดีที่สำขำวิชำสังกัด  
 1.      เห็นควรอนุมัติ ................................................. 
 2.        ไม่ควรอนุมัติ ...................................................  
  
 ลำยมือชื่อ ............................................................... 
             (....................................................................) 
   คณบดีคณะ ...................................................................... 
                           ............./............./.............. 

 
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
                เอกสำรแนบประกอบค ำร้องครบถ้วน  
                เอกสำรไม่ครบ ................................................................................................................ .......................... 
                ............................................................................................................................. ..................................... 
 
 
                                                               ลงชื่อ .............................................................. ผู้ตรวจเอกสำร 
                                                                       (...........................................................) 
                                                                                 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน 
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ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
                เห็นควรอนุมัติ         ในวงเงิน ............................ บำท (...................................................................)  
       ไมค่วรอนุมัติ เนื่องจำก ........................................................................................................... .................. 
                 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                               ลงชื่อ .............................................................. 
                                                                       (...........................................................) 
                                                                         ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
                                                                                ............../.........../............ 
 
ควำมเห็นของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกำรส่งเสริมเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
                อนุมัติ 
       ไม่อนุมัติ  
 
 
                                                               ลงชื่อ .............................................................. 
                                                                       (...........................................................) 
                                                        ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรส่งเสริมเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
                                                                                ............../.........../............ 
 


