
                     บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน       ภาควิชา.......................คณะ.....................................  โทร ............. 
ที ่ อว.................................................................    วันที่   ................................................................... 
เรื่อง  ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
 

  ข้าพ เจ้ า ...................................................................สั งกัดภาควิชา/หน่ วยงาน
............................... .....คณะ/สถาบัน/ส านัก.......................................... มีความประสงค์ขอเบิกทุนพัฒนา
บุคลากรการเข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณ าจารย์และบุ คลากรที่ สั งกัดบัณ ฑิตวิทยาลั ย                          
ห รื อ ร่ ว ม ส อน ใน ห ลั ก สู ต รที่ สั งกั ด บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย  รหั ส  (GRAD A-3-.. .. .. )  เป็ น จ าน วน เงิ น              
................................................. บาท (...........................................)      จากงบประมาณเงินรายได้บัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าปี 25.... แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบเงินอุดหนุน  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง  
 
 

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

  ผู้ขอรับทุน 
  ......../......./....... 

 
 

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

  คณบดีคณะ/สถาบัน/ส านัก..................................... 
  ......../......./....... 

  

   
 
 

 
 

 
 

เอกสารแนบ 

 แบบรายงานการไปน าเสนอผลงาน 

 หลักฐานการจ่ายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง 
(ถ้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กรุณาแนบอัตราแลกเปล่ียนด้วย) 

 หน้าบัญชีธนาคารเงินเดือน 

  ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

  หน้าท่ีมีตราประทับการเข้าออกประเทศท่ีเดินทางไป (กรณี
น าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ 

 หนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
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แบบรายงานการไปประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ 

ทุนพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
หรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (GRAD A-3-…..) 

หน่วยงานเจ้าของทุน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
*************************************** 

  
 1. ช่ือ  ……………………..…นามสกลุ  ……………………………เลขประจ าตัวนิสิต................................................................. 
 หลักสตูร………………......................…….…สาขา....................................….คณะ…………..…………...................…………… 
 ไปเสนอผลงาน เรื่อง ………………………………………………….…………………………............................................................ 
 ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………….……………………………………..........................................................… 
 (ช่ือการประชุม)………………………………………………….……………………………….....................................................………… 
 ……………………………………………………………………………………………….…….........................................................………… 
 ………………………………………………………………………………………………….……............................................................………
 ณ  เมือง  …………………………….....………ประเทศ…………………..………………………………...........................................…. 
 ตั้งแต่วันท่ี  ….……………………..........……. ถึงวันท่ี……………..…………..........………………รวม……….......................….วัน 
 
2. รายละเอียดการประชุม / สัมมนา 
 2.1 ผู้เข้าร่วมประชุม / สัมมนา (จ านวน / ประเทศ ฯลฯ) และรูปแบบการจัดประชุม / สัมมนา 
 ……………………………………………………………………………………………….………..........................................................……. 
 …………………………………………………………….……………………………………….……….......................................................… 
 2.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุม (เอกสารแนบ) 
  2.3    สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ท่ีได้รับจากการไปประชุม / สัมมนา หรือเสนอผลงาน 
  -  ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ/ความรู้ที่ท่านไดร้ับ 
 ………………………………………………………………….…………………………………….…......................................................……
 …………………………………………………………………………………..…………….……......................................................………… 
 …………..………………………………………………………………………………………….….....................................................………
 ..………………………………………………………………………………………………….………….....................................................…
 …………..………………………………………………………………………………………….……….....................................................…
 ..………………………………………………………………………………………………….…………....................................................…
 …………..………………………………………………………………………………………….………......................................................
 ..………………………………………………………………………………………………….…………...................................................… 
 …………..………………………………………………………………………………………….…………..................................................
 ..………………………………………………………………………………………………….…………….................................................. 
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  -  ด้านแนวทางการท าวิจัยในอนาคต (ปริญญานิพนธ์ / การเขยีนบทความตีพิมพ์ / การท าวิจยัหลัง 
 จบการศึกษา) 
 ……………………………………………………………………………………………….……………….......................................................
 ……………………………………………………………………………………………….………………........................................................ 
 …………..………………………………………………………………………………………….…………..................................................... 
 ..………………………………………………………………………………………………….………….....................................................…
 …………..………………………………………………………………………………………….…....................................................………
 ..………………………………………………………………………………………………….…....................................................…………  
 
 
3. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรและบณัฑิตวิทยาลยั…………………….…...........................…. 
 …………………………………………………………………………………………………………….........................................................… 
        ..………………………………………………………………………………………………….…………….................................................... 
        …………..………………………………………………………………………………………….………….................................................... 
        ..………………………………………………………………………………………………….……………................................................... 
        …………..………………………………………………………………………………………….…………..................................................... 
  
หมายเหตุ  ภายใน 1 เดือน  หลังจากไปประชุมหรือเสนอผลงาน  จะต้องรายงานผลการด าเนินงานไปยังบัณฑิตวิทยาลัย   

         

                 (ลงนาม)………………………......................………....ผู้เสนอขอรับทุน 
                                                                          (………….......................………………………) 
                                                                                           …………/…………../………… 
 
ความเห็นเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 1.    เอกสารประกอบการเบิก / รายงานการไปประชุม 
      ครบถ้วน   
     ไม่สมบรูณ์ ขอเอกสารเพิ่มดังนี้ …………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………..……………………………………………….................................................................…………. 
…………………………………………………………..…………………………………………………………................................................................. 

 2.     ได้ตรวจเอกสารครบถ้วนแลว้ เห็นควรอนุมตเิงินอุดหนุนจ านวน...............................................บาท ตามประกาศ      
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี …………/………..…ลงวันท่ี …....................................... 

 

                                                               (ลงนาม)………………………………........................................................ 
             (..........................................................................................) 
                          …………/…….………./…………. 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 

    เขียนที่    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       วันท่ี……… เดือน..............................พ.ศ............ 
ข้าพเจ้า………………………………………………………….เลขท่ีบัตรประจ าตวัประชาชน..................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ …….………….ถนน…………………..…….……ต าบล / แขวง ……………………..………….........อ าเภอ/เขต 
……………….…………..จังหวัด …………………………...…     
ได้รับเงินจาก  บัณฑติวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ดงัรายการต่อไปนี ้
 

 
รายการ 

 

 
จ านวนเงิน 

  
1.  ค่าลงทะเบียน  
    (อัตราแลกเปลีย่น)  
2.  ค่าที่พักเหมาจ่าย    จ านวนวันที่พัก…………..วัน  ๆ  ละ…………… บาท  
3.  ค่าพาหนะเดินทาง เท่าท่ีจ่ายจริง  
4.  อื่นๆ ระบุ  
  

                                                                รวมเงินทั้งสิ้น  
 

                            ตัวอักษร (………………………………………………………….)  

 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ขอเบิกจ่ายตามความเป็นจริงดังแสดงในรายงานการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ   …………….………………………ผู้รับเงิน 
 (…………………………………….) 
 
 ลงช่ือ    …………….………………………ผู้จ่ายเงิน 
 (…………………………………….) 
 

 
 

 


