
 
 

ขัน้ตอนการขออนุมัตเิบิกจ่ายทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑติศึกษา  
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑติศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
โปรดด าเนินการตามขัน้ตอน  ดังนี ้

1. เอกสารและหลักฐานส าหรับด าเนินการขอเบิกจ่ายทุนที่ผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่งานวิจัย
องค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ภายใน 15 วัน (หลังจากประกาศผู้ได้รับทุน ในแต่ละรอบ) คือ 
1.1 หนงัสือขออนมุตัิเบิกเงินทนุอดุหนนุฯ ถงึคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือขออนมุตัิเบิกจ่ายเงินอดุหนนุฯ 
1.2 ส าเนาหนงัสืออนมุตัิตวับคุคลให้เดินทางไปตา่งประเทศ อนมุตัิตวับคุคลโดยอธิการบดี 

(กรณีเป็นอาจารย์, ข้าราชการ  มหาวิทยาลยัมหิดล) หรือ 
ส าเนาหนงัสืออนมุตัิตวับคุคลให้เดินทางไปตา่งประเทศ อนมุตัิตวับคุคลโดยคณบดี/ผู้อ านวยการ  
(กรณีเป็นพนกังาน มหาวิทยาลยัมหิดล) 

1.3 แบบแจ้งความจ านงในการขอรับทนุอดุหนนุฯ พร้อมกบัแนบส าเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์   
ประเภทออมทรัพย์ สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัผู้ ได้รับทุนอดุหนุนฯ 
เท่านัน้ โดยรับรองส าเนาถกูต้องและลงนามให้เรียบร้อยท่ีส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากฯ 

1.4 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน โดยรับรองส าเนาถูกต้องและลงนามให้เรียบร้อย ระบุรับรองเอกสารข้อความว่า 
"ใช้เฉพาะการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ                    
ณ ต่างประเทศ เท่านัน้" 

1.5 ก าหนดให้ผู้ ได้รับทุนอุดหนุนฯ ส่งเอกสารตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.1 – 1.4 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากผู้ ได้รับ
ทุนอดุหนุนฯ ส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการโอนเงินทุนอุดหนุนฯ ให้แก่ผู้ ได้รับทุน ตามเลขท่ี
บญัชีธนาคารท่ีได้รับการแจ้งความประสงค์ไว้เท่านัน้  

2. เม่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ เดินทางกลับจากต่างประเทศ / กลับมาปฏิบัติงานแล้ว ขอให้จัดส่งเอกสารมายัง
งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย ภายใน 15 วัน ดังน้ี  
 2.1  แบบสรุปผลการน าเสนอผลงานทางวิชาการ (บฑ.วน.2)  
 2.2  เอกสารประกอบการสรุปผลการน าเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น กากตัว๋เคร่ืองบิน ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

การเสนอผลงาน โดยรับรองส าเนาถูกต้องและลงนามให้เรียบร้อย ระบรัุบรองเอกสารข้อความว่า “ขอรับรองว่า
ใช้ในการปฏบิัตงิานจริง ”หรือ Proceedings การประชมุ 

3. การตดิต่อ  
 3.1  ติดตอ่ นางอ าภา ศรีปัญญาวฒิุคณุ หรือ นายธวชัชยั วงษ์บตุรดา งานวิจยัองค์กรและนวตักรรมการศกึษา 

โทรศพัท์ : 02-4414125 ตอ่ 320 E-mail: ampha.sre@mahidol.ac.th/ tawatchai.won@mahidol.ac.th 
 
จดัท าโดย : งานวจิยัองค์กรและนวตักรรมการศกึษา 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล 
วนัท่ี 18 กนัยายน 2560 

 

mailto:ampha.sre@mahidol.ac.th
mailto:tawatchai.won@mahidol.ac.th


 

 
 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 

 

ที่  .................... /…………………….  
วันที่  ………………………………… 
เร่ือง ขออนมุตัิเบิกเงินทนุอดุหนนุในการพฒันาคณาจารย์บณัฑิตศกึษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ  

ณ ตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ............... ครัง้ท่ี........... 
 

เรียน  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

อ้างถึงประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง รายช่ือผู้ ได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนา
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครัง้ท่ี 1 ประกาศ ณ   
วนัท่ี...................................................... บณัฑิตวิทยาลยัได้พิจารณาให้ทุนอดุหนุนแก่........................ .....................
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร หลกัสตูร    ประกาศนียบตัรบณัฑิต     ปริญญาโท      ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู    
  ปริญญาเอก สาขาวิชา.............................................................. ภาควิชา............................................................ 
คณะ/สถาบนั/วิทยาลยั............................................................... 
 

  ในการนี ้ข้าพเจ้า ศ. / รศ. / ผศ. / อ. / ดร. .............................................. ขออนมุตัิเบิกจ่ายทนุอดุหนุน
ในการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ.......... ........... 
ครัง้ท่ี.............  จ านวน.....................บาท (.....................................................................)  โดยได้สง่เอกสาร ดงันี ้

1. ส าเนาหนงัสืออนมุตัิตวับคุคลให้เดินทางไปตา่งประเทศ (รับรองส าเนาถกูต้อง)  
2. แบบแสดงความจ านงในการขอรับทนุอดุหนนุฯ 
3. ส าเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล โดยช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัผู้ ได้รับทนุอดุหนนุฯ  (รับรองส าเนาถกูต้อง) 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  (รับรองส าเนาถกูต้อง) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว ตามเอกสารส าเนา   
หน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ีแนบ จะเป็นพระคณุย่ิง 
 
        ............................................................... 
        (.............................................................) 
             ผู้ ได้รับทนุอดุหนนุการพฒันาคณาจารย์บณัฑิตศกึษา  

            ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตา่งประเทศ 
 

เอกสารล าดบัท่ี 1.1  
ตวัอย่างหนงัสือขออนมุตัิเบิกจ่ายทนุอดุหนนุฯ 



 

 
 

แบบแจ้งความจ านงขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑติศึกษา  
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ข้าพเจ้า ศ. / รศ. / ผศ. / อ. / ดร. ................................................................................................................................  
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน   -     -      -   -   
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต   ปริญญาโท   ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู   ปริญญาเอก 
สาขาวิชา............................................................................ ภาควิชา........................................................................ 
คณะ/สถาบนั/วิทยาลยั …………………….…………………… ได้รับทนุทุนอดุหนุนการพฒันาคณาจารย์บณัฑิตศกึษา 
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครัง้ท่ี................. จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงค์ขอรับเงินทุนอดุหนุนฯ โดยข้าพเจ้า  ขอมอบฉันทะให้งานวิจยัองค์กรและนวตักรรม-
การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาในกรุงเทพ
และปริมณฑล) เลขท่ีบญัชี     -       -  ช่ือบญัชี…….............………….…………… 
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา ………………………………… ประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 
 

*** ช่ือบัญชีที่ใช้ต้องเป็นช่ือเดียวกันกับช่ือผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนฯ*** 
 

 
 

ลงช่ือผู้ ได้รับทนุ……………………….…..……........… 
         (.........................................................) 

วนัท่ี............. เดือน................................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารล าดบัท่ี 1.3 แบบแจ้งความจ านงขอรับทนุ 



 

 
 

บฑ.วน. 2  แบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ  
ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนาคณาจารย์บัณฑติศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล 
    GR.OR.2 Summary Report for recipients of the Grants for Research/Academic Presentations Abroad for  

Faculty Members of Graduate Programs, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. 
 
ชื่อ ...................................................................................   ต าแหน่งทางวิชาการ ........................................... 
Name  Academic Rank/Title 

สาขาวิชา..........................................................................   ภาควิชา ............................................................... 
Field of Study Department 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................................... โทร……………….................................................. 
Faculty/Institute/College Tel. 

ชื่อเร่ืองที่ไปประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการ .................................................................................................. 
Research Title 

สถานที่ ............................................................................. ระหว่างวันที่......................................................... 
Location Period 

 
สรุปสาระส าคัญ 

Summary 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 
 

- 1 - 
 

เอกสารล าดบัท่ี 2.1 บฑ.วน.2 (GR.OR.2) 
แบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการวิจัยส าหรับหลักสูตร 
I would like to put forward the following suggestions to improve the teaching and research quality of the program  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ โปรดระบรุางวลัที่ได้รับจากการเสนอผลงาน (ถ้ามี) 
Remark Please specify the award(s) received from presentation (If any) 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือผู้ ได้รับทนุ……………………………………..…..……… 
                      (Signature)         

(.………………………………………………) 
วนัท่ี................... เดือน................................พ.ศ..................... 

                   Date                         Month                                        Year 

 
 
 

 
- 2 - 

โปรดส่งคนื งานวิจัยองค์กรและนวตักรรมการศึกษา บณัฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 320 
หลังจากเดนิทางกลับจากต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 15 วัน 

 


