
 กศ. 15-1 พสวท. 

 
ค าร้องส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 

 (โปรดเขียนใหช้ัดเจน อ่านง่าย ครบถว้นถูกต้องทุกรายการ) 

เลขที่  อว 78.091/กศ................          เขียนที ่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหดิล 
                    (สําหรับเจ้าหน้าที่)                            วันท่ี………เดือน ...............……......... พ.ศ…………… 
เร่ือง      ขออนุมัติไปเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ พร้อมขออนุมัติเบิกเงิน (นักศึกษาทุน พสวท.) 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่านรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและพัฒนานักศึกษา) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย      หนังสือตอบรับการเสนอผลงาน (อีเมลล/์หนังสือตอบรับ)    บทคัดย่อ       ใบแสดงผลการเรียน         

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (ข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุม/โปรแกรมการประชุม/อัตราค่าธรรมเนียม) 
    โครงงานวิจัย (Proposal)     ประมาณเกณฑค์่าใช้จ่าย (พรอ้มเอกสารประกอบ)       
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ……….……………………………………………………………………….……………………………………………. 
รหัสนักศกึษา ........................................นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญา   ตรี   โท   โทเอก   เอก  ช้ันปีท่ี ..................... 
สาขา ................................................คณะ/สถาบัน .......................................................     
อาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………………………………..…………………….    

มีความประสงค์ :  ขออนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัย 
ในงานประชุมวิชาการต่างประเทศ ของนักศึกษาทุน พสวท. เพื่อพัฒนาทักษะการ 
นําเสนอผลงานวจิัย เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ และเผยแพรผ่ลงานสูส่าธารณะชน 
ในงาน................................................................................................................จัดโดย...............................................................................   

ณ ประเทศ..........................................................................................โดยนําเสนอผลงานแบบ  โปสเตอร์    บรรยาย  
หัวข้องานท่ีนําเสนอ.................................................................................................................................................................................... 
ระหว่างวันท่ี .........................................……...….ถึงวันท่ี..................................................……จํานวน..........................วัน 
ทั้งนี้ใคร่ขออนุมัติค่าใช้จ่าย เป็นจาํนวนเงิน.....................................บาท (.................................................................................................)  
               ขอแสดงความนับถือ 
                             
                                                                                          (ลงช่ือ)…………………..…………………….(ผู้ยื่นคําร้อง) 
                  (                                                         ) 
1. เรียน  รองคณบดฝี่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
ความเห็นของอ.ที่ปรึกษา.................................................................. 
………………………………………..……………………………………………….. 

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

                      อาจารย์ที่ปรึกษา 

4. เรียน คณบด ี
      เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จํานวนเงิน ................................... 

 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เขียวหวาน) 

       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสด ุ
  วันท่ี……………………………………..   

2. เรียน  รองคณบดฝี่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
      ได้ตรวจสอบคําร้องและเอกสารแนบเรยีบร้อยแล้ว  
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา   

 

............................................. 
                        เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน 

5.        อนุมัติ           ไม่อนุมัต ิ

 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.พลงัพล คงเสรี) 

          คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์                                              
                      วันท่ี…………………………………….. 

3. เรียน  รองคณบดฝี่ายการคลังและพัสด ุ
      เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จํานวนเงิน ............................บาท 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.กติติศักดิ์ หยกทองวัฒนา) 
รองคณบดฝี่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

6.  ข้าพเจ้ารับทราบผลการพิจารณาแล้ว เข้าใจเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
ท้ังนี้จะแจ้งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบทันที 
  

 

                                  …....…………………………… 
                             (……………………………………………..) 
                                           นักศึกษา 

 

โทร......................................................... 
Email : ……………………………………………. 

คําร้องที…่…....../............ 
 



กศ. 15-2 พสวท.  
 

เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานต่างประเทศ (นักศึกษาทุน พสวท.) 
 

นักศึกษา ชื่อ – สกุล...........................................................................ชั้นปีที่... .................สาขา....................................... 
สําหรับไปเสนอผลงาน แบบ...................ณ ......................................................................ประเทศ.................................. 
ระหว่างวันที่ ..............เดือน ...........................พ.ศ.25.............  ถึง  วันที่ ..........เดือน ............... ...............พ.ศ. 25....... 

รวมเป็นระยะเวลา ................ วัน 
 

ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย มูลค่า เอกสารส าหรับ     
แนบขออนัมัติ 

 
ไม่เกิน < 80,000  หน่วยเงิน ตปท. 

(…………..) 
หน่วยเงิน : 

บาท ตร ี โท เอก 
1 ค่าวีซ่า  จ่ายตามจริง   รายละเอียดค่าใช้จา่ยการ

ขอวีซ่า 
2 ค่าพาสปอรต์ ไม่เกิน 1,000 บาท   รายละเอียดค่าใช้จา่ยการ

ขอพาสปอร์ต 
3 ค่าลงทะเบียน จ่ายตามจริง    รายละเอียดการประชุม 

4 ค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ    
ไป-กลับ (ช้ันประหยัด 1เที่ยว) 
กรุงเทพฯ - ................................ 

จ่ายตามจริง 
 

  รายละเอียดการเดินทาง
(จากเว็บสายการบิน) 
สายการบินที่เลือก
เดินทาง+สายการบินคู่
เทียบ 2 สายการบิน 

5 ค่าพาหนะระหว่างเมือง (ตปท.) จ่ายตามจริง    รายละเอียดประเภทการ
เดินทาง 

6 ค่าพาหนะระหว่างเมือง ไปกลับ              
บ้านพัก–สนามบินสุวรรณภมู ิ

จ่ายตามจริง   สุวรรณภูมิ800 บ.  
ดอนเมือง600 บ. 

7 ค่าประกันสุขภาพ (ถูกและคุม้สดุ)  จ่ายตามจริง   รายละเอียดการคุ้มครอง 

8 ที่พัก (................ x  ………..วัน) จ่ายตามจริง   รายละเอียดห้องพัก+ 
เหตุผลที่เลือก 

9 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ไมเ่กิน2,100 บาท/วัน) 
(................ x  ………..วัน) 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
 

  ถ้ามื้อไหนที่เลี้ยงอาหาร 
ให้หักเบี้ยเล้ียงมื้อนั้นออก
(มื้อละ700 บาท) 

10 ค่าโปสเตอร ์ จ่ายตามจริง   ใบเสนอราคาหรืออัตราค่า
โปสเตอร์ 

รวม  (                                                                    )    
 

          อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี ............... เดือน ............................ พ.ศ............. 
  มูลค่า............................บาท เทา่กับ .......................... (...................) หน่วยเงินตปท. 

 
หมายเหตุ 

1. โปรดแนบเอกสารเพื่อใช้อ้างอิงค่าใช้จ่าย ในข้อ 1 – 10 พร้อมเขียนอธิบายรายละเอียด  
2. ส่งเอกสารก่อนการเดินทาง 3 เดือน หลังจากยื่นเรื่องและไม่มีการแกไ้ขเอกสาร จะทราบผลการอนุมตัภิายใน 1 เดือน 
3. เมื่อไดร้ับอนุมัติใหไ้ปเสนอผลงานจะสําเนาเรื่องแจ้งให้ทราบ เพ่ือยืน่เรื่องขอหนังสือรับรองสําหรับทําวีซ่า  

ที่งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้นักศึกษาต้องวางแผนการขอทําวีซ่าให้ทันกับการเดินทางของตนเอง 
4. หลังจากได้รับอนุมตัิแล้ว รอการตดิต่อจากเจา้หน้าท่ี แจ้งวันรับเช็คค่าใช้จ่าย ท่ีงานคลัง ก่อนการเดินทาง 1 เดือน 
5. หลังจากกลับจากการทําวิจัยต้องดาํเนินการ  

5.1 เคลียร์เอกสารการเงิน / คืนเงนิ  
5.2 ส่งรายงานจํานวน 2 เล่ม  หลงัจากกลับถึงไทยภายใน 1 เดือน 

 
                                                                                          (ลงช่ือ)…………………..…………………….(ผู้ยื่นคําร้อง) 
                  (                                                         ) 
 


