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ส ำนักวิจัย 
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 

แบบเสนอขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย/เผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย/เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา      
 (ผ่านผู้อ านวยการส านักวิจัย) 
สิ่งทีส่่งมำด้วย 1. รายละเอียดงานประชุมวิชาการ/การประกวดหรือจัดแสดงผลงาน    จ านวน  1  ชุด 

2. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงานวิจัย/เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
  3. ส าเนาเอกสารบทความตีพิมพ์/ภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์ในสถานท่ีจัดแสดง   จ านวน 1 ชุด 
  4. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)  
 
 ด้วยข้าพเจ้า  ..................................................................................................  สังกัด .... ..........................................................                                        
ต าแหน่ง (    )  ผู้บริหาร1 (ระบุ) ..................................................  (   ) หัวหน้างาน 2 (ระบุ) ...............................................(   ) อาจารย์ประจ า3           
มีความประสงค์ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย/เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์  เรื่อง “........................................................................... 
 ......................................................................................................”  ซ่ึงผลงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการท่ีได้รับ (    ) ทุนภายในมหาวิทยาลัย 
(    ) ทุนภายนอก จาก(ระบุแหล่งทุน) ........................................... (    ) ไม่ได้รับทุน และมีความประสงค์น าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ/
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ (    ) ระดับชาติ (   ) ระดับนานาชาติ ณ ประเทศ (ระบุประเทศ) ......................... รวมระยะเวลา จ านวน ...........  วัน  
ตั้งแต่วันท่ี ...................... ถึง ...........................  โดยน าเสนอผลงานวิจัย/เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์  ในลักษณะ (   ) น าเสนอแบบปากเปล่า 
(    ) น าเสนอแบบโปสเตอร์ (   ) งานประกวด (    ) งานจัดแสดง และผลงานน้ี  (   ) ยังไม่เคยได้ทุนสนับสนุนไปน าเสนอผลงานวิจัย/เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ (   ) ได้รับทุนสนับสนุนไปน าเสนอผลงานวิจัย/เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์  บางส่วนแล้ว จ านวน ..................................บาท 
หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน .............................................. 

ท้ังน้ี ผู้ขอรับอนุมัติค่าใช้จ่ายต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (corresponding author) และ ใช้ e-mail มหาวิทยาลัย (@kbu.ac.th) เป็น corresponding e-mail ในการติดต่อประสานงานท่ี
ปรากฏในรายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ท่ี  7/2566 เรื่อง การสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การเสริมแรงจูงใจฯ และตามประกาศ เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีฯ ในการน้ีข้าพเจ้าขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน
การไปเข้าร่วมน าเสนอผลงานดังน้ี 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  
2. ค่าท่ีพัก จ านวน .............. วันๆ ละ  ................ บาท  
3. ค่าพาหนะเดินทางไปเข้าร่วมประชุม  
4. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ) ..................................................................................................  

รวมทั้งสิ้น  
 

กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้ขอรับการอนุมัตสินับสนุนค่าใช้จ่ายการเสริมแรงจูงใจและผลักดันไม่เป็นไปตามประกาศ
ท่ีก าหนด ผู้ขออนุมัติรับเงินสนับสนุนค่าตอบแทนยินดีคืนเงินเต็มจ านวนตามท่ีได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

           ลงชื่อ................................................................ผู้ขออนุมัติ 
       (............................................................) 
หมำยเหต ุ1. ผู้บริหาร1 ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้างาน2 ได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
 รองหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ผู้อ านวยการหลักสูตร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจ า3 ได้แก่ 
 อาจารย์ท่ีได้รับการบรรจุให้เป็น อาจารย์ประจ าในแต่ละคณะต่างๆ 

2. อาจารย์น าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ  1 ผลงาน ต่อ อาจารย์ 1 คน 
3. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการน าเสนอฯ /การน าส่งหลักฐานการจ่ายเงิน ควรด าเนินการภายใน 30 วัน หลังจากการประชุม

วิชาการ/เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
 

 

เลขที่รับ………………....... 
วันที่รับ………………........ 

แบบ สว.03.02 
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ความคิดเห็นและการรับรองของคณบดี/ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
.................................................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................................................. ................................................................. 
                   ลงชื่อ............................................................. 

         (....................................................) 
              คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 

 
 
ผลกำรพิจำรณำ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักวิจัย  
 เพื่อโปรดพิจารณา  และสั่งการต่อไป 

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

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

                 ผู้ตรวจสอบ (ส านักวิจัย) 

ควำมคิดเห็นขั้นต้น 
........................................................................... .............. 
.......................................................................................... 
........................................................................................ 

        ลงชื่อ..................................................... 
         (……………………………………) 
              ผู้อ านวยการส านักวิจัย 

ค ำส่ัง    
        1.อนุมัติไปเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในงาน  วันท่ี ...................................................................  ดังกล่าว 

2. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการไปเข้าร่วมงานดังกล่าว จ านวน  ............................................... บาท 
3. ความเห็นอื่นๆ ...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 
                                                                              ลงชื่อ................................................. 
            (ดร.เสนีย์  สุวรณดี) 

                                                                                                รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


