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กศ. 12-1 พสวท.  

 
 

ค าร้องส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (โปรดเขียนให้ชดัเจน อ่านงา่ย ครบถว้นถูกต้องทุกรายการ) 

เลขที ่อว78.091/กศ................          เขียนที ่  คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหดิล 
                    (ส าหรับเจ้าหน้าที่)                             วันท่ี………เดือน ..........……......... พ.ศ............ 
เร่ือง ขออนุมัติไปท าวิจัยต่างประเทศ ระยะเวลา................เดือน พร้อมขออนุมัติเบิกเงิน 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่านรองคณบดีฝา่ยการศึกษา) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย      เอกสารตอบรับการท าวิจัย   ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน     เรียงความภาษาอังกฤษ 1 หน้าA4 

  ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ       หนังสือรับรองจากอ.ที่ปรึกษา     (Statement of purpose) 
    แผนการด าเนินการศึกษาวิจัย   โครงงานวิจัย (ฉบับย่อ)        ประมาณการค่าใช้จ่าย  

 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ……….………………………………….…………………………………….รหสันักศึกษา ................................. 
 ช้ันปีท่ี ................ สาขา.......................................................................คณะ/สถาบัน ..............................................................................

นักศึกษาทุน พสวท. ระดับ   ตรี     โท     โท-เอก     เอก 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา..................................................................................................... 

 

มีความประสงค์ : ขออนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปท าวิจยัระยะสั้นต่างประเทศ   
งานวิจัยเรื่อง ............................................................................................................................................................................................. 
ณ ภาควิชา ............................................................................มหาวิทยาลัย ...............................................................................................
รัฐ...........................................ประเทศ ...................................................................รวมเป็นระยะเวลา...........ปี............ เดือน..............วัน                             
ระหว่างวันท่ี ...............เดือน ................................พ.ศ.25.............   ถึง  วันท่ี ...............เดือน ............................................พ.ศ. 25....... 
โดยขอรับการสนับสนุนเป็นเงินจ านวน..............................................บาท (……………………………………………………………………………………) 
         ขอแสดงความนับถือ 
                         
                                                              (ลงช่ือ)………………………………………. (ผู้ยื่นค าร้อง) 

              (                                              ) 
 

1. เรียน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 
                              ………………………...............……… 
                          (………………….......…………………………..) 
                                        อาจารย์ที่ปรึกษา 

4. เรียน คณบด ี
   เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ  จ านวนเงิน...............................บาท 

 

...................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฏฐินี พันธ์วิศวาส) 

                      รองคณบดีฝ่ายคลังและพสัด ุ

2. เรียน  รองคณบดฝี่ายการศึกษา 
      ได้ตรวจสอบค าร้องและเอกสารแนบเรยีบร้อยแล้ว  
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา   

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

                        เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน 

5.    อนุมัติ               ไม่อนมุัต ิ
 

..................................................... 
(รองศาสตราจารย์สิทธิวัฒน์  เลิศศิริ) 

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

3. เรียน รองคณบดีฝ่ายการคลัง 
      เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จ านวนเงิน.............................บาท 

 
 ………………….............……..… 

  (อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน) 
              รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคณุภาพ 

6.  ข้าพเจ้ารับทราบผลการพิจารณาของแล้ว และเข้าใจเงื่อนไข
และข้อปฏิบตัิแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาทราบทันที 
 
                            …....……...............……………………… 
                           (……...………………………………………..) 
                                           นักศึกษา 

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

ค าร้องที่……....../............ 
วันท่ีรับ......./......../........ 
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กศ. 12-2  พสวท. 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายไปท าวิจัยระยะสั้นต่างประเทศของนักศึกษาทุน พสวท. 
 

นักศึกษา ช่ือ – สกุล............................................................ระดับปรญิญา.............ช้ันปีท่ี..............สาขา............................................... 
ส าหรับการท าวิจัย ณ ....................................................................................................ประเทศ............................................................ 

ระหว่างวันท่ี ..............เดือน ...........................พ.ศ. 25.............  ถึง  วันที่ ..........เดือน ..............................พ.ศ. 25.......                          
รวมเป็นระยะเวลา .........ปี ............ เดือน...........วัน 

 
ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย มูลค่า ระยะเวลาที่ท าวิจัย 

ป.ตรี < 3 เดือน 
ป.โท < 6 เดือน 
ป.เอก< 12 เดือน 

ป.ตรี <375,000 
ป.โท < 750,000 
ป.เอก<1,500,000 

หน่วยเงิน 
ตปท. 

(…………..) 

หน่วยเงิน : 
บาท 

ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง เอกสารแนบขออนุมัติ 
1 ค่าวีซ่า   เบิกจ่ายตามจริง ยกเว้น

วิจัยระยะยาวเหมาจ่าย
(6เดือนขึ้นไป)  
32,000 บาท 

  รายละเอียดค่าใช้จา่ยการขอวีซ่า 

 ค่าพาสปอรต์    รายละเอียดค่าใช้จ่ายการขอพาสปอร์ต 

 ค่าพาหนะระหว่างเมือง (ตปท.)    รายละเอียดประเภทการเดินทาง 

 ค่ารถระหว่างทาง บ้านพัก. –  
สนามบินสุวรรณภมูิ  

  สุวรรณภูมิ800บาท / 
ดอนเมือง600บาท 

ค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ต่างประเทศ  

2 ค่าเดินทางไปต่างประเทศ 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  
ช้ันประหยัด 1 เที่ยว 
กรุงเทพฯ - ............................ 

จ่ายตามจริง 
 

  รายละเอียดการเดินทาง 
(จากเว็บสายการบิน) 
สายการบินที่เลือกเดินทาง+ 
สายการบินคู่เทียบ 2 สายการบิน 

3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมค่าที่พัก 
(.....................  x ...….. เดือน) 

เกณฑ์ ก.พ.   เกณฑ์กพ.ตามประเทศที่ไปท า
วิจัย (เว็บ กพ.) 

4 ค่าประกันสุขภาพ  ตามจ่ายจริง   รายละเอียดการคุ้มครอง 

5 ค่าหนังสือ  มีหนังสือรับรองจากสถาบัน
ต่างประเทศว่าจ าเป็นต้องมี
หนังสือประกอบการค้นคว้า 

  หนังสือรับรองจากอาจาร์ที่
ปรึกษาต่างประเทศ + ชือ่หนังสือ 
+ราคาหนังสือ  

6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การใช้
ห้องปฏิบัติการ 

ตามจ่ายจริง เฉพาะกรณี
เรียกเก็บจากสถาบันที่ไปท า
วิจัยและจ่ายในขั้นต่ าที่สุด

ตามที่สถาบันก าหนดเท่านั้น 

  หนังสือรับรองจากอาจาร์ที่
ปรึกษาต่างประเทศ  

รวมท้ังสิ้น (                                                                                   )   
 

อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี ........... เดือน ................................... พ.ศ.............. 
มูลค่า...........................บาท เท่ากบั ........................... (.....................) หน่วยเงิน ตปท. 
 

หมายเหตุ 
1. โปรดแนบเอกสารเพื่อใช้อ้างอิงค่าใช้จ่าย ในข้อ 1 – 6  และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
2. ส่งเอกสารก่อนการเดินทาง 3 เดือน หลังจากยื่นเรื่องและไม่มีการแกไ้ขเอกสาร จะทราบผลการอนุมตัภิายใน 1 เดือน 
3. เมื่อไดร้ับอนุมัตจิะส าเนาเรื่องแจ้งให้ทราบ  
4. ยื่นเรื่องขอหนงัสือรับรองส าหรับท าวีซ่า ท่ีงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ตึกเคมี)  ใช้เวลา 2 สัปดาห ์ 
5. ติดต่อรับเช็คค่าใช้จ่ายก่อนเดือนทาง 1 เดือน ทีง่านคลัง (พี่กุ้ง)  
6. เมื่อกลับจากการท าวิจัยแล้ว ให้ด าเนินการ  

6.1 เคลียร์เอกสารการเงิน/คืนเงินส่วนที่เหลือ ที่งานการศึกษา (พี่อูม) ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากกลับถึงไทย 
6.2 ส่งรายงานจ านวน 3 เลม่ ภายหลงัจากกลับถงึไทย 1 เดือน  


