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แนวปฏิบัติในการยื่นขอใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 
 

กรณีท่ี 1 การย่ืนขอทําวิจัย 
 

1. กรอกแบบฟอรม เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุนจากเงินรายไดตางๆ ของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สวนท่ี 2 โดยตอง
แนบเอกสารตามรายการท่ี 1 2 4 5 และแจงขอมูลตามความเปนจริงในรายการท่ี 6 7 8 พรอมแนบเอกสารตามท่ีระบุในรายการ
ใหครบถวน 

2. ทําบันทึกขออนุมัติใชเงินรายไดเพ่ือทําวิจัยถึงหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ท่ีตนเองสังกัด พรอมแนบ
เอกสารตามขอ 1 

3. หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวของในรายการท่ี 1 และ 2                 
สงเอกสารตอไปใหคณบด ี

4. คณบดีรับเรื่องและสงใหประธานคณะกรรมการวิจัยฯ  

5. ประธานและคณะกรรมการวิจัยฯ พิจารณาความเหมาะสมของโครงรางงานวิจัย แผนงาน และงบประมาณ และนัดหมาย                    
ใหผูขอรับทุนมานําเสนอโครงรางงานวิจัย โดยประสานงานกับผูขอรับทุน/ผูแทนคณะกรรมการวิจัยฯ /ผูทรงคุณวุฒิ                       
เพ่ือกําหนดวันเวลาการนําเสนอโครงรางงานวิจัย และติดประกาศเชิญอาจารย/บุคลากรท่ีสนใจ เขารวมรับฟงการนําเสนอ                       
โครงรางงานวิจัย 
(หมายเหตุ: ในกรณีท่ีมีผูทรงคุณวุฒิเขารวมรับฟงการนําเสนอโครงรางงานวิจัย ใหเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ จัดสง
ขอเสนอโครงรางงานวิจัยกอนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน)  

6. ผูขอรับทุนนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย โดยประธาน และ/หรือผูแทนคณะกรรมการวิจัยฯ และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ัง
บุคคลท่ีสนใจ เขารบัฟงการนําเสนอโครงรางงานวิจัยและใหขอเสนอแนะ 

7. ประธานหรือผูแทนคณะกรรมการวิจัยฯ จัดทําสรุปขอเสนอแนะแจงผูขอรับทุนเพ่ือพิจารณาปรับปรุงขอเสนอโครงรางงานวิจัย 
และสงใหผูขอรับทุนทราบเพ่ือดําเนินการแกไข  

8. ผูขอรับทุนพิจารณาปรับปรุงโครงรางงานวิจัย และจัดสงโครงรางงานวิจัยฉบับปรับปรุง ใหแกประธานคณะกรรมการวิจัยฯ        
เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแกไขดังกลาว (โดยในข้ันตอนนี้ประธานคณะกรรมการวิจัยฯอาจมอบหมายใหผูแทนท่ีเขารับฟงการ
นําเสนอเปนผูพิจารณาได) และถายังคงมีการใหแกไขปรับปรุง ใหสงเรื่องกลับไปใหผูขอรับทุนดําเนินการแกไขจนกวาประธาน
คณะกรรมการวิจัยฯเห็นสมควรใหรับการแกไขดังกลาว 

9. ประธานคณะกรรมการวิจัยฯสงขอเสนอโครงรางงานวิจัยท่ีไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลวใหแกคณบดี 

10. คณบดีสงเรื่องใหคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา (คณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนใหมเพ่ือพิจารณา
ภาพรวมการขอเงินสนับสนุนของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินรายไดตามท่ีคณะกรรมการวิจัย
ไดพิจารณามาในเบื้องตน และจัดทําบันทึกขอมูลการกขอใชเงินรายไดของผูขอรับทุน และเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติการ                     
ใชเงินรายได 

11. คณบดีอนุมัติการใชเงินรายไดเพ่ือทําวิจัย และแจงใหผูขอรับทุนทราบ และจัดทําขออนุมัติหลักการใชเงินรายไดคณะ
เศรษฐศาสตร ศรีราชา เพ่ือทําวิจัย เสนอหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เพ่ือเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติ และ
สําเนาแจงใหประธานคณะกรรมการวิจัยฯทราบ และสําเนาแจงฝายการเงินคณะฯเพ่ือดําเนนิการจองเงินในระบบตอไป  

12. คณบดีแจงใหผูขอรับทุนทราบการอนุมัติหลักการใชเงินรายไดของคณะฯ เพ่ือทําวิจัย และผูขอรับทุนตองเก็บเอกสารดังกลาว
ท้ังหมดไวเพ่ือใชประกอบการขอเบิกเงิน เม่ือดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น 
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ข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยโดย 
ใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจงผล 

ผูขอรับทุนสงบันทึกขอความขอใชเงินรายไดเพ่ือทําวิจัยและขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 ชุด ไดลวงหนากอน 3 เดือนของ

ปงบประมาณถัดไป โดยไมเกินวันท่ี 31 มกราคม 

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ  

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

- คณะกรรมการวิจยัฯ พิจารณาความเหมาะสมของโครงรางงานวิจัย 
แผนงาน และงบประมาณ และนัดหมายใหผูขอรับทุนมานาํเสนอโครง
รางงานวจิัย โดยประสานงานกับผูขอรับทุน/ผูแทนคณะกรรมการวิจยัฯ 
/ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อกําหนดวันเวลาการนาํเสนอโครงรางงานวิจัย และติด
ประกาศเชิญอาจารย/บุคลากรที่สนใจ เขารวมรับฟงการนําเสนอโครง
รางงานวิจัย (ภายใน 1 เดือน) 
(หมายเหตุ: ในกรณีที่มีผูทรงคุณวุฒิเขารวมรับฟงการนําเสนอโครงราง
งานวิจัย ใหเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ จัดสงขอเสนอโครงรางงานวิจัย
กอนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน)  

- ผูขอรับทุนนําเสนอขอเสนอโครงการวิจยั 

- ประธาน และ/หรือผูแทนคณะกรรมการวิจัยฯ และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งบุคคลที่สนใจ เขารับฟงการนําเสนอโครงรางงานวิจัยและให
ขอเสนอแนะ 

- ประธานหรือผูแทนคณะกรรมการวิจัยฯ จัดทําสรุปขอเสนอแนะแจงผูขอรับ
ทุนเพื่อพิจารณาปรับปรุงขอเสนอโครงรางงานวิจัย  

ผูขอรับทนุพิจารณาปรับปรุงโครงรางงานวิจัย และจัดสงโครงรางงานวิจัย
ฉบับปรับปรุง ใหแกประธานคณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาการปรับปรุง
แกไขดังกลาว (โดยในขั้นตอนนี้ประธานคณะกรรมการวิจัยฯอาจมอบหมาย
ใหผูแทนที่เขารับฟงการนําเสนอเปนผูพิจารณาได) และถายังคงมีการให
แกไขปรับปรุง ใหสงเร่ืองกลับไปใหผูขอรับทุนดําเนินการแกไขจนกวา
ประธานคณะกรรมการวิจยัฯเห็นสมควรใหรับการแกไขดังกลาว 

ผูขอรับทุนรับทราบผล และจัดทําอนุมัติหลักการใชเงินรายไดของ

คณะฯเพ่ือทําวิจัย เสนอ หนภ./หน.สลค. เพ่ือเสนอคณบดเีพ่ืออนุมัติ 

และเก็บเอกสารเพ่ือใชประกอบการขอเบิกเงินเมื่อดําเนินการวิจัย

เสร็จสิ้น (การขอยืมเงินจะดําเนินการไดเมื่อไดรับการอนุมัติ

หลักการใชเงนิรายไดฯแลวเทานั้น) 

คณะกรรมการบรหิารเงินรายไดฯ พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรเงินรายไดตามท่ีคณะกรรมการวิจัยฯ
พิจารณามาในเบ้ืองตน และจัดทําบันทึกขอมูลการ
ขอใชเงินรายไดของผูขอรับทุน และเสนอคณบดี
เพ่ืออนุมัต ิ

คณบด ี

ประธานคณะกรรมการวิจยัฯ สงขอเสนอที่ปรับปรุงแลว ใหคณบดี  

แจงใหประธานคณะกรรมการวจิัยฯ ทราบ  

คณบดีอนุมัติการขอใชเงินรายไดเพ่ือทําวิจัย 

ฝายการเงินทําเร่ืองจองเงินในระบบ 

ประธานคณะกรรมการวิจัยฯ   

คณบดี 

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ  

คณบดีอนุมัติหลักการใชเงินรายได 
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ข้ันตอนการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คืนเงินคณะฯสวนที่ตองจายผูทรงคุณวุฒิ 

สําเนาแจง 

ผูวิจัยทําบันทึกขอสงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ไมจําเปนตองเขาเลม) จํานวน 3 ชุด และแนบสําเนาขอเสนอโครงการวิจัย

ฉบับท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 3 ชุด วันสุดทายของการสงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ คือ วันท่ี 31 กรกฎาคม  

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 

ผูวิจัยจัดทาํบันทึกขอความขอสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและขอ

อนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดทําวิจัย และจัดสงเลมรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ จาํนวน 5 เลม พรอม CD จํานวน 5 แผน และแผน CD บันทึก

ขอมูลดิบท่ีใชในงานวิจัยดวยโปรแกรม Excel จํานวน 1 แผน (ถามี) และ

เอกสารการเบิกเงิน ภายในวันที่ 10 กันยายน โดยเสนอหัวหนาภาควิชา/

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อเสนอคณบดีตอไป ทั้งน ี้ใบเสร็จรับเงิน

ตางๆ ใหผูวิจยัทําการเก็บรวบรวมไวที่ผูวิจัยเพือ่รับการตรวจสอบจาก สตง. 

ตอไป 

คณบด ี

ประธานคณะกรรมการวิจยัฯ                                                        
สงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ให 

ผูแทนคณะกรรมการฯ/ผูทรงคุณวุฒิ ที่เคยพิจารณาโครงรางงานวิจยั  
เพื่อพิจารณา และสรุปผลสงคืนผูวิจัย 

ผูวิจัยรับขอเสนอแนะเพื่อนาํมาแกไข/ปรับปรุง 

ผูขอรับทุนรับเงินคาวิจยั 

ฝายการเงินทําเร่ืองเบิกเงิน 

ประธานคณะกรรมการวิจยัฯ 
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ
ตามโครงรางงานวิจัย (โดยในขั้นตอนนีอ้าจมอบหมายใหผูแทน
คณะกรรมการวิจยัฯที่เคยเขารวมฟงการนําเสนอโครงรางงานวิจัย
เปนผูพิจารณา รวมกับผูทรงคุณวุฒิ)  
  ถามีการแกไขใหประธานคณะกรรมการวิจัยฯ แจงผูวิจยั เพื่อ
ดําเนินการแกไข และสงเร่ืองกลับมายังคณะกรรมการวิจยัฯ 
จนกวาคณะกรรมการวจิัยฯจะรับรองการแกไขดังกลาว และแจง
ใหผูวิจัยทราบการรับรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 

คณบดีอนุมตัิการเบิกเงิน ประธานคณะกรรมการบริหาร 
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา เพ่ือทราบ 
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ข้ันตอนการขอยกเลิกการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
โดยใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ  

คณบด ี

แจงใหประธานคณะกรรมการวจิัยฯ ทราบ  

แจงฝายการเงินทราบ 

ผูขอรับทุนทําบันทึกขอยกเลิกการขอรับทุนสนบัสนนุการทําวิจัย (กอนวันท่ี 31 กรกฎาคม) พรอมระบุเหตผุล 

คณะกรรมการบริหาร 
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา เพ่ือ 

พิจารณาอนุมัติ และปรับแกไขฐานขอมลูบุคลากร 

คณบดีอนุมตั ิ

ผูขอรับทุน 
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กรณีท่ี 2 การย่ืนขอจัดทําเอกสารคําสอน หรือตํารา หรือหนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร หรือคูมือปฏิบัติการ 
 

1. กรอกแบบฟอรม เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุนจากเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สวนท่ี 2 
โดยตองแนบเอกสารตามรายการท่ี 1 2 3 5 พรอมแนบเอกสารตามท่ีระบุในรายการใหครบถวน 

2. ทําบันทึกขออนุมัตใิชเงินรายไดเพ่ือจัดทําเอกสารถึงหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ท่ีตนเอง
สังกัด พรอมแนบเอกสารตามขอ 1 

3. หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวของในรายการ
ท่ี 1 และ 2  สงเอกสารตอไปใหคณบดี 

4. คณบดีรับเรื่องและสงใหประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา (กรรมการชุด
ใหมท่ีพิจารณาการจัดสรรเงินสนับสนุนของคณะฯในภาพรวม) พิจารณา 

5. คณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา พิจารณาการใหเงินสนับสนุนและพิจารณาวา
ขอเสนอแผนงานเพ่ือจัดทําเอกสารคําสอนหรือตําราครอบคลุมรายละเอียดของเคาโครงวิชาอยางครบถวนหรือไม  
หรือคูมือปฏิบัติการครอบคลุมภาระงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานครบถวนหรือไม 

ในกรณีท่ีไมครบถวนใหประธานคณะกรรมการฯ ทําบันทึกถึงผูยื่นขอเพ่ือปรับปรุงแกไขขอเสนอแผนงาน 
และสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

6. ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สรุปความครบถวน และเสนอคณบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการจัดทําเอกสาร 

7. คณบดีอนุมัติและแจงใหผูขอรับทุนทราบเพ่ือดําเนินการจัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการใชเงินรายได
ของคณะฯ เพ่ือจัดทําเอกสาร เสนอหนภ./หน.สลค. เพ่ือเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติหลักการ ตอไป และเก็บเอกสาร
เพ่ือใชประกอบการขอเบิกเงินเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น  และคณบดีแจงใหคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนา
บุคลากรฯ ทราบ รวมท้ังแจงฝายการเงินเพ่ือทําการจองเงินในระบบตอไป 

 
 
 หมายเหตุ: ในกรณีท่ีตองการใชเอกสารท่ีย่ืนขอจัดทําเพ่ือประโยชนในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ                    

ผูย่ืนขอสามารถระบุใหทางคณะกรรมการจัดหาผูทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเอกสารท่ีเปนไป 
ตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด เชน ในกรณีท่ีมีการกําหนดวา หนังสือหรือตําราตองมีการประเมิน
คุณภาพ โดยคณะผูทรงคุณวุฒิ เปนตน  
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ข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารคําสอน หรือตํารา หรือหนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร  
หรือคูมือปฏิบัติการ โดยใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูขอรับทุนสงบันทึกขอความขออนุมัติใชเงินรายไดเพ่ือจัดทําเอกสารและขอเสนอแผนงานการจัดทําเอกสารฯ โดยยื่นขอไดลวงหนากอน 

3 เดือนของปงบประมาณถัดไป  โดยไมเกินวันท่ี 30 เมษายน 

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ  

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

คณะกรรมการบรหิารเงินรายไดฯ ประชุมพิจารณาการใหเงินสนับสนุนและพิจารณาวาขอเสนอแผนงานเพ่ือจัดทําเอกสาร
คําสอนหรือตําราครอบคลมุรายละเอียดของเคาโครงวิชาอยางครบถวนหรือไม  หรือคูมือปฏิบัติการครอบคลุมภาระงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานครบถวนหรือไม  

ในกรณีท่ีไมครบถวนใหประธานคณะกรรมการฯ ทําบันทึกถึงผูยื่นขอเพ่ือปรับปรุงแกไขขอเสนอแผนงาน และสงให
คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

คณบดีอนุมตั ิ

ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ พิจารณาขอสรุปและความ

ครบถวนของการปรับปรุงขอเสนอแผนงานจัดทําเอกสาร และเสนอคณบดี

เพ่ืออนุมัติการใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

คณบด ี

ผูขอรับทุนทราบ และดําเนินการจดัทําบันทึกขอความขอ

อนุมัติหลักการใชเงินรายไดของคณะฯ เพ่ือจัดทําเอกสาร

เสนอ หนภ./หน.สลค. เพ่ือเสนอคณบดีเพ่ืออนุมตัิหลักการ 

ตอไป และผูขอรับทุนตองเก็บเอกสารเพ่ือใชประกอบการขอ

เบิกเงินเมื่อดําเนินการเขียนเอกสารเสร็จสิ้น 

คณบดีแจงใหคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ทราบ  

ฝายการเงินทําเร่ืองจองเงินในระบบ 
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ข้ันตอนการสงเอกสารคําสอน หรือตํารา หรือหนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร หรือคูมือปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูยื่นขอสงบันทึกขอความขออนมุติัสงรางเอกสารฉบับสมบูรณ (ไมจําเปนตองเขาเลม) จํานวน 3 ชุด และแนบสําเนาขอเสนอ

แผนงานการจัดทําเอกสารฉบับท่ีไดรับอนุมัติ จาํนวน 3 ชุด วันสุดทายของการสงเอกสารตนฉบับคือ วันท่ี 31 กรกฎาคม  

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 

คณะกรรมการบรหิารเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรรีาชา ประชุมพิจารณาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเลม
เอกสารฉบับสมบูรณตามแผนงาน และแจงใหผูยื่นขอทราบผล  

ผูยื่นขอจัดทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดทําเอกสาร และสงเลมเอกสารฉบับสมบูรณ (จํานวน 100 เลม 

สําหรับสายวิชาการท่ียื่นขอ และจํานวนตามท่ีคณะกรรมการคณะฯ กําหนด สาํหรับสายสนับสนุน)  พรอม CD/DVD จํานวน 1 

แผน และเอกสารการเบิกเงิน ภายในวันท่ี 10 กันยายน แกหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ  

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติการเบิกเงิน 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

คณบด ี
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ สง 

รางเอกสารฯ ให 
ผูแทนคณะกรรมการฯ ที่เคยพิจารณาแผนงานการเขียนเอกสารฯ   

เพื่อพิจารณา และสรุปผลสงคืนประธานคณะกรรมการฯ  

ในกรณีที่มีขอเสนอแนะใหแกไข/ปรับปรุง 
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ สงรางเอกสารฉบับสมบูรณ 

 ใหผูยื่นขอดําเนินการแกไข/ปรับปรุงและสงกลับมายังประธานคณะกรรมการฯ  

คณบดีแจงใหคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา ทราบ  

คณบดีอนุมัติการเบิกเงิน 

ผูขอรับทุนรับเงินคาจัดทําเอกสาร 

ฝายการเงินทําเร่ืองเบิกเงิน 
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กรณีท่ี 3 การย่ืนขอรับทุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการ 
 

1. กรอกแบบฟอรม เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุนจากเงินรายไดตางๆของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
สวนท่ี 1 โดยตองแนบเอกสารตามท่ีระบุในรายการใหครบถวน 

2. ทําบันทึกขอความขออนุมัตใิชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตรฯ เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการ ฯลฯ ถึงหัวหนา
ภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ท่ีตนเองสังกัด พรอมแนบเอกสารตามขอ 1 

3. หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวของในรายการ
ท่ี 1 และ 2  สงเอกสารตอไปใหคณบดี 

4. คณบดีรับเรื่องและสงใหประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา (กรรมการชุด
ใหมท่ีพิจารณาการจัดสรรเงินสนับสนุนของคณะฯในภาพรวม) พิจารณา 

5. คณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา พิจารณาการใหเงินสนับสนุน 

ในกรณีท่ีมีการแกไข/ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ใหผูยื่นขอดําเนินการภายใน 7 วัน และสงบันทึก
ขอความท่ีระบุประเด็นในการแกไข/ปรับปรุง คืนใหประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา พิจารณาการแกไข/ปรับปรุงดังกลาว  

6. ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สรุปผและเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การใชเงินรายไดฯ  

7. คณบดีอนุมัติ และแจงใหผูยื่นขอทราบ เพ่ือดําเนินการขออนุมัติหลักการใชเงินรายได และขออนุมัติตัวบุคคลไป
เผยแพรผลงานวิชาการ โดยแนบเอกสารท่ีไดผานการพิจารณาและไดรับอนุมัติจากคณบดีฯ โดยผานหัวหนา
ภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ มาถึงคณบดี หรืออธิการบดี (กรณีไปตางประเทศ)  

8. เม่ือผูยื่นขอกลับมาตองดําเนินการทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจาย โดยเสนอหัวหนาภาควิชา/หัวหนา
สํานักงานเลขานุการคณะ เพ่ือเสนอคณบดี พรอมแนบใบเสร็จและเอกสารตางๆท่ีไดรับอนุมัติใหเรียบรอย พรอม
ท้ังจัดทําสรุปรายงานตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสงใหกองการเจาหนาท่ีภายใน 30 วัน 

 

หมายเหตุ: คณบดีอนุมัติกรอบวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท ถาเกินตองใหอธิการบดีอนุมัติในกรณีท่ีเดินทาง                      
ไปตางประเทศใหอธิการบดีอนุมัติตัวบุคคล   
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ข้ันตอนการขอรับทุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการ 
จากเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 

คณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ ประชุมพิจารณาการใหเงินสนับสนนุ  
ในกรณีที่มีขอเสนอแนะ/การแกไข ใหแจงแกผูขอรับทุนเพ่ือแกไข และใหสงคืนใหประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ พิจารณาอีกคร้ัง 

การขอรับทุน 

- ทําบันทึกขอความขออนุมัติใชเงินรายไดฯเพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการฯลฯ ไดลวงหนากอน 3 เดือนของปงบประมาณถัดไป  

- เอกสารประกอบ ไดแก เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุนจากเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สวนที่ 1 
- การยื่นขออนุมัติ เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการยื่นลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือนของชวงเวลาที่มีการจัดประชุมเพ่ือนําเสนอผลงานวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกเงิน 

- ผูขอรับทุนดําเนินการทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจาย โดยเสนอหัวหนาภาควชิาฯ/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เพ่ือเสนอ
ตอไปยังคณบดี  พรอมทั้งแนบใบเสร็จและเอกสารตางๆ ที่ไดรับอนุมัติ ภายในวันที่ 10 กันยายน พรอมทั้งจัดทําสรุปรายงานตาม
แบบฟอรมที่กําหนดสงใหกองการเจาหนาที่ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

กรณีมีความประสงคยืมเงินทดรองราชการ ใหทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการโดยแนบบันทึกขออนุมัติ

หลักการพรอมแบบฟอรมสัญญายืมจํานวน 3 ชุด ไปยังคณะฯ ระยะเวลาแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการ 

ผูขอรับทุนทราบ และทําบันทึกขออนุมัติหลักการคาใชจาย และขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 ภายในประเทศ 

- ผูขอรับทุนดําเนินการทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการคาใชจายจากคณะฯ ตามทีไ่ดรับอนุมัติ  พรอมทั้งขออนุมัติตัวบุคคล
เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการและแนบเอกสารที่ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และไดรับการอนุมัติจากคณบดี  

- ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการ 
ตางประเทศ   

- ผูขอรับทุนดําเนินการทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการคาใชจาย และขออนุมัติตัวบุคคลไปเผยแพรผลงานวิชาการใน
ตางประเทศ  หากตองการใหมหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือนําการขอหนังสือเดินทางหรือขอวีซา โปรดระบุไปพรอมบันทึกเดียวกัน 
อธิการบดีเปนผูอนุมัติและใหรายงานตัวกลับมาปฏิบัติงานทันททีี่ครบวันกําหนดลา 

- ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 20 วันทําการ 

คณบดี 

ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ พิจารณาการแกไข และสรุปความครบถวน และเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

คณบดีอนุมัต ิ
คณบดีแจงใหประธานคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ทราบ  

ฝายการเงินดําเนินการจองเงินในระบบ 


