บันทึกขอความ
สวนงาน
ภาควิชา.......................คณะ..................................... โทร.............
ที่ อว................................................................. วันที่ ...................................................................
เรื่อง ขอสงเอกสารเพื่อเบิกเงินทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข า พเจ า ...................................................................สั ง กั ด ภาควิ ช า/หน ว ยงาน
....................................คณะ/สถาบัน/สํานัก.......................................... มีความประสงคขอเบิกทุ นพัฒ นา
บุ ค ลากรการเข า ร ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการของคณ าจารย แ ละบุ ค ลากรที่ สั ง กั ด บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ห รื อ ร ว ม ส อ น ใน ห ลั ก สู ต รที่ สั งกั ด บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย รหั ส (GRAD A-3-......) เป น จํ าน ว น เงิ น
................................................. บาท (...........................................) จากงบประมาณเงินรายไดบัณฑิต
วิทยาลัย ประจําป 25.... แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร งบเงินอุดหนุน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
(ลงชื่อ).......................................
(.................................................)
ผูขอรับทุน
......../......./.......

(ลงชื่อ).......................................
(.................................................)
คณบดีคณะ/สถาบัน/สํานัก.....................................
......../......./.......
เอกสารแนบ
แบบรายงานการไปนําเสนอผลงาน
หลักฐานการจายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง
(ถาเปนสกุลเงินตางประเทศ กรุณาแนบอัตราแลกเปลี่ยนดวย)
หนาบัญชีธนาคารเงินเดือน
สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
หนาที่มตี ราประทับการเขาออกประเทศที่เดินทางไป (กรณี
นําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ
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แบบรายงานการไปประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ
ทุนพัฒนาบุคลากรการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารยและบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
หรือรวมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (GRAD A-3-…..)
หนวยงานเจาของทุน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
***************************************
1. ชื่อ ……………………..…นามสกุล ……………………………เลขประจําตัวนิสิต.................................................................
หลักสูตร………………......................…….…สาขา....................................….คณะ…………..…………...................……………
ไปเสนอผลงาน เรื่อง ………………………………………………….…………………………............................................................
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………..........................................................…
(ชื่อการประชุม)………………………………………………….……………………………….....................................................…………
……………………………………………………………………………………………….…….........................................................…………
………………………………………………………………………………………………….……............................................................………
ณ เมือง …………………………….....………ประเทศ…………………..………………………………...........................................….
ตั้งแตวันที่ ….……………………..........……. ถึงวันที่……………..…………..........………………รวม……….......................….วัน
2.

รายละเอียดการประชุม / สัมมนา
2.1 ผูเขารวมประชุม / สัมมนา (จํานวน / ประเทศ ฯลฯ) และรูปแบบการจัดประชุม / สัมมนา
……………………………………………………………………………………………….………..........................................................…….
…………………………………………………………….……………………………………….……….......................................................…
2.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุม (เอกสารแนบ)
2.3 สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ไดรับจากการไปประชุม / สัมมนา หรือเสนอผลงาน
- ดานความกาวหนาทางวิชาการ/ความรูที่ทานไดรับ
………………………………………………………………….…………………………………….…......................................................……
…………………………………………………………………………………..…………….……......................................................…………
…………..………………………………………………………………………………………….….....................................................………
..………………………………………………………………………………………………….………….....................................................…
…………..………………………………………………………………………………………….……….....................................................…
..………………………………………………………………………………………………….…………....................................................…
…………..………………………………………………………………………………………….………......................................................
..………………………………………………………………………………………………….…………...................................................…
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..………………………………………………………………………………………………….……………..................................................
- ดานแนวทางการทําวิจัยในอนาคต (ปริญญานิพนธ / การเขียนบทความตีพิมพ / การทําวิจยั หลัง
จบการศึกษา)
……………………………………………………………………………………………….……………….......................................................
……………………………………………………………………………………………….………………........................................................
…………..………………………………………………………………………………………….………….....................................................
..………………………………………………………………………………………………….………….....................................................…
…………..………………………………………………………………………………………….…....................................................………
..………………………………………………………………………………………………….…....................................................…………

3.

ขอเสนอแนะหรือสิ่งที่คิดวานาจะเปนประโยชนตอหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย…………………….…...........................….
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................…
..………………………………………………………………………………………………….……………....................................................
…………..………………………………………………………………………………………….…………....................................................
..………………………………………………………………………………………………….……………...................................................
…………..………………………………………………………………………………………….………….....................................................

หมายเหตุ ภายใน 1 เดือน หลังจากไปประชุมหรือเสนอผลงาน จะตองรายงานผลการดําเนินงานไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
(ลงนาม)………………………………....ผูเสนอขอรับทุน
(…………………………………)
…………/…………../…………
ความเห็นเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1. เอกสารประกอบการเบิก / รายงานการไปประชุม
 ครบถวน
 ไมสมบูรณ ขอเอกสารเพิ่มดังนี้ …………………………………………………………............................................
…………………………………………………………..……………………………………………….................................................................………….
…………………………………………………………..………………………………………………………….................................................................
ไดตรวจเอกสารครบถวนแลว เห็นควรอนุมติเงินอุดหนุนจํานวน...............................................บาท ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ …………/………..…ลงวันที่ ….......................................
2.

(ลงนาม)………………………………........รองคณบดีฝา ยวิจัยและวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน)
…………/…….………./………….
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ใบสําคัญรับเงิน
เขียนที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่……… เดือน..............................พ.ศ............
ขาพเจา………………………………………………………….เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.......................................
อยูบ านเลขที่ …….………….ถนน…………………..…….……ตําบล / แขวง ……………………..………….........อําเภอ/เขต
……………….…………..จังหวัด …………………………...…
ไดรับเงินจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังรายการตอไปนี้

รายการ

จํานวนเงิน

1. คาลงทะเบียน
(อัตราแลกเปลีย่ น)
2. คาที่พักเหมาจาย จํานวนวันที่พัก…………..วัน ๆ ละ…………… บาท
3. คาพาหนะเดินทาง เทาที่จายจริง
4. อื่นๆ ระบุ
รวมเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร (………………………………………………………….)

-5ขาพเจาขอรับรองวาไดขอเบิกจายตามความเปนจริงดังแสดงในรายงานการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการทุกประการ

ลงชื่อ …………….………………………ผูรับเงิน
(…………………………………….)
ลงชื่อ …………….………………………ผูจายเงิน
(…………………………………….)

