แนวปฏิบัติในการยื่นขอใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
กรณีที่ 1 การยื่นขอทําวิจัย
1. กรอกแบบฟอรม เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุนจากเงินรายไดตางๆของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สวนที่ 2 โดยตอง
แนบเอกสารตามรายการที่ 1 2 4 5 และแจงขอมูลตามความเปนจริงในรายการที่ 6 7 8 พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุในรายการ
ใหครบถวน
2. ทําบันทึกขออนุมัติใชเงินรายไดเพื่อทําวิจัยถึงหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ที่ตนเองสังกัด พรอมแนบ
เอกสารตามขอ 1
3. หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของในรายการที่ 1 และ 2
สงเอกสารตอไปใหคณบดี
4. คณบดีรับเรื่องและสงใหประธานคณะกรรมการวิจัยฯ
5. ประธานและคณะกรรมการวิจัยฯ พิจารณาความเหมาะสมของโครงรางงานวิจัย แผนงาน และงบประมาณ และนัดหมาย
ให ผูขอรั บทุ นมานํ าเสนอโครงร างงานวิ จั ย โดยประสานงานกั บผู ขอรั บทุ น/ผู แทนคณะกรรมการวิ จั ยฯ /ผูทรงคุ ณวุ ฒิ
เพื่อกําหนดวันเวลาการนําเสนอโครงรางงานวิจัย และติดประกาศเชิญอาจารย/บุคลากรที่สนใจ เขารวมรับฟงการนําเสนอ
โครงรางงานวิจัย
(หมายเหตุ: ในกรณีที่มีผูทรงคุณวุฒิเขารวมรับฟงการนําเสนอโครงรางงานวิจัย ใหเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ จัดสง
ขอเสนอโครงรางงานวิจัยกอนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน)
6. ผูขอรับทุนนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย โดยประธาน และ/หรือผูแทนคณะกรรมการวิจัยฯ และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
บุคคลที่สนใจ เขารับฟงการนําเสนอโครงรางงานวิจัยและใหขอเสนอแนะ
7. ประธานหรือผูแทนคณะกรรมการวิจัยฯ จัดทําสรุปขอเสนอแนะแจงผูขอรับทุนเพื่อพิจารณาปรับปรุงขอเสนอโครงรางงานวิจัย
และสงใหผูขอรับทุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข
8. ผูขอรับทุนพิจารณาปรับปรุงโครงรางงานวิจัย และจัดสงโครงรางงานวิจัยฉบับปรับปรุง ใหแกประธานคณะกรรมการวิจัยฯ
เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไขดังกลาว (โดยในขั้นตอนนี้ประธานคณะกรรมการวิจัยฯอาจมอบหมายใหผูแทนที่เขารับฟงการ
นําเสนอเปนผูพิจารณาได) และถายังคงมีการใหแกไขปรับปรุง ใหสงเรื่องกลับไปใหผูขอรับทุนดําเนินการแกไขจนกวาประธาน
คณะกรรมการวิจัยฯเห็นสมควรใหรับการแกไขดังกลาว
9. ประธานคณะกรรมการวิจัยฯสงขอเสนอโครงรางงานวิจัยที่ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลวใหแกคณบดี
10. คณบดีสงเรื่องใหคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา (คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหมเพื่อพิจารณา
ภาพรวมการขอเงินสนับสนุนของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินรายไดตามที่คณะกรรมการวิจัย
ได พิจารณามาในเบื้ องต น และจั ดทํ าบั นทึกขอมูลการกขอใชเงินรายไดของผูขอรับทุน และเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ การ
ใชเงินรายได
11. คณบดีอนุมัติการใชเงินรายไดเพื่อทําวิจัย และแจงใหผูขอรั บทุนทราบ และจัดทําขออนุมัติหลักการใชเงินรายได คณะ
เศรษฐศาสตร ศรีราชา เพื่อทําวิจัย เสนอหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ และ
สําเนาแจงใหประธานคณะกรรมการวิจัยฯทราบ และสําเนาแจงฝายการเงินคณะฯเพื่อดําเนินการจองเงินในระบบตอไป
12. คณบดีแจงใหผูขอรับทุนทราบการอนุมัติหลักการใชเงินรายไดของคณะฯ เพื่อทําวิจัย และผูขอรับทุนตองเก็บเอกสารดังกลาว
ทั้งหมดไวเพื่อใชประกอบการขอเบิกเงิน เมื่อดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยโดย
ใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
ผูขอรับทุนสงบันทึกขอความขอใชเงินรายไดเพื่อทําวิจัยและขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 ชุด ไดลวงหนากอน 3 เดือนของ
ปงบประมาณถัดไป โดยไมเกินวันที่ 31 มกราคม
หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
ประธานคณะกรรมการวิจัยฯ

คณบดี
- ผูขอรับทุนนําเสนอขอเสนอโครงการวิจยั
- ประธาน และ/หรือผูแ ทนคณะกรรมการวิจัยฯ และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งบุคคลที่สนใจ เขารับฟงการนําเสนอโครงรางงานวิจัยและให
ขอเสนอแนะ
- ประธานหรือผูแทนคณะกรรมการวิจัยฯ จัดทําสรุปขอเสนอแนะแจงผูขอรับ
ทุนเพื่อพิจารณาปรับปรุงขอเสนอโครงรางงานวิจัย

ผูขอรับทุนพิจารณาปรับปรุงโครงรางงานวิจัย และจัดสงโครงรางงานวิจัย
ฉบับปรับปรุง ใหแกประธานคณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาการปรับปรุง
แกไขดังกลาว (โดยในขั้นตอนนี้ประธานคณะกรรมการวิจัยฯอาจมอบหมาย
ใหผูแทนที่เขารับฟงการนําเสนอเปนผูพิจารณาได) และถายังคงมีการให
แกไขปรับปรุง ใหสงเรื่องกลับไปใหผูขอรับทุนดําเนินการแกไขจนกวา
ประธานคณะกรรมการวิจยั ฯเห็นสมควรใหรับการแกไขดังกลาว

- คณะกรรมการวิจยั ฯ พิจารณาความเหมาะสมของโครงรางงานวิจัย
แผนงาน และงบประมาณ และนัดหมายใหผูขอรับทุนมานําเสนอโครง
รางงานวิจัย โดยประสานงานกับผูขอรับทุน/ผูแทนคณะกรรมการวิจยั ฯ
/ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อกําหนดวันเวลาการนําเสนอโครงรางงานวิจัย และติด
ประกาศเชิญอาจารย/บุคลากรที่สนใจ เขารวมรับฟงการนําเสนอโครง
รางงานวิจัย (ภายใน 1 เดือน)
(หมายเหตุ: ในกรณีที่มีผูทรงคุณวุฒิเขารวมรับฟงการนําเสนอโครงราง
งานวิจัย ใหเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ จัดสงขอเสนอโครงรางงานวิจัย
กอนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน)

ประธานคณะกรรมการวิจยั ฯ สงขอเสนอที่ปรับปรุงแลว ใหคณบดี
คณบดี

ประธานคณะกรรมการบริหาร
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรเงินรายไดตามที่คณะกรรมการวิจัยฯ
พิจารณามาในเบื้องตน และจัดทําบันทึกขอมูลการ
ขอใชเงินรายไดของผูขอรับทุน และเสนอคณบดี
เพื่ออนุมัติ

คณบดีอนุมัติการขอใชเงินรายไดเพื่อทําวิจัย
แจงใหประธานคณะกรรมการวิจัยฯ ทราบ
ฝายการเงินทําเรื่องจองเงินในระบบ

ผูขอรับทุนรับทราบผล และจัดทําอนุมัติหลักการใชเงินรายไดของ
คณะฯเพื่อทําวิจัย เสนอ หนภ./หน.สลค. เพื่อเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ
และเก็บเอกสารเพื่อใชประกอบการขอเบิกเงินเมื่อดําเนินการวิจัย
เสร็จสิ้น (การขอยืมเงินจะดําเนินการไดเมื่อไดรับการอนุมัติ
หลักการใชเงินรายไดฯแลวเทานั้น)
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หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
แจงผล

คณบดีอนุมัติหลักการใชเงินรายได

ขั้นตอนการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
ผูวิจัยทําบันทึกขอสงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ไมจําเปนตองเขาเลม) จํานวน 3 ชุด และแนบสําเนาขอเสนอโครงการวิจัย
ฉบับที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 3 ชุด วันสุดทายของการสงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ คือ วันที่ 31 กรกฎาคม
หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
ประธานคณะกรรมการวิจยั ฯ
สงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ให
ผูแทนคณะกรรมการฯ/ผูทรงคุณวุฒิ ที่เคยพิจารณาโครงรางงานวิจยั
เพื่อพิจารณา และสรุปผลสงคืนผูวิจัย

คณบดี

ประธานคณะกรรมการวิจยั ฯ
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ
ตามโครงรางงานวิจัย (โดยในขั้นตอนนีอ้ าจมอบหมายใหผูแทน
คณะกรรมการวิจยั ฯที่เคยเขารวมฟงการนําเสนอโครงรางงานวิจัย
เปนผูพิจารณา รวมกับผูทรงคุณวุฒิ)
ถามีการแกไขใหประธานคณะกรรมการวิจัยฯ แจงผูวิจยั เพื่อ
ดําเนินการแกไข และสงเรื่องกลับมายังคณะกรรมการวิจยั ฯ
จนกวาคณะกรรมการวิจัยฯจะรับรองการแกไขดังกลาว และแจง
ใหผูวิจัยทราบการรับรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
คณบดีอนุมตั ิการเบิกเงิน

ผูวิจัยรับขอเสนอแนะเพื่อนํามาแกไข/ปรับปรุง
ผูวิจัยจัดทําบันทึกขอความขอสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและขอ
อนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดทําวิจัย และจัดสงเลมรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ จํานวน 5 เลม พรอม CD จํานวน 5 แผน และแผน CD บันทึก
ขอมูลดิบที่ใชในงานวิจัยดวยโปรแกรม Excel จํานวน 1 แผน (ถามี) และ
เอกสารการเบิกเงิน ภายในวันที่ 10 กันยายน โดยเสนอหัวหนาภาควิชา/
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อเสนอคณบดีตอไป ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงิน
ตางๆ ใหผูวิจยั ทําการเก็บรวบรวมไวที่ผวู ิจัยเพือ่ รับการตรวจสอบจาก สตง.
ตอไป

สําเนาแจง

ประธานคณะกรรมการบริหาร
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา เพื่อทราบ

ฝายการเงินทําเรื่องเบิกเงิน
คืนเงินคณะฯสวนที่ตองจายผูทรงคุณวุฒิ

ผูขอรับทุนรับเงินคาวิจยั

-4-

ขั้นตอนการขอยกเลิกการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
โดยใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา

ผูขอรับทุนทําบันทึกขอยกเลิกการขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย (กอนวันที่ 31 กรกฎาคม) พรอมระบุเหตุผล
หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
คณบดี
คณะกรรมการบริหาร
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และปรับแกไขฐานขอมูลบุคลากร
คณบดีอนุมตั ิ

แจงใหประธานคณะกรรมการวิจัยฯ ทราบ
แจงฝายการเงินทราบ

ผูขอรับทุน
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กรณีที่ 2 การยื่นขอจัดทําเอกสารคําสอน หรือตํารา หรือหนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร หรือคูมือปฏิบัติการ
1. กรอกแบบฟอรม เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุนจากเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สวนที่ 2
โดยตองแนบเอกสารตามรายการที่ 1 2 3 5 พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุในรายการใหครบถวน
2. ทําบันทึกขออนุมัตใิ ชเงินรายไดเพื่อจัดทําเอกสารถึงหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ที่ตนเอง
สังกัด พรอมแนบเอกสารตามขอ 1
3. หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของในรายการ
ที่ 1 และ 2 สงเอกสารตอไปใหคณบดี
4. คณบดีรับเรื่องและสงใหประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา (กรรมการชุด
ใหมที่พิจารณาการจัดสรรเงินสนับสนุนของคณะฯในภาพรวม) พิจารณา
5. คณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา พิจารณาการใหเงินสนับสนุนและพิจารณาวา
ขอเสนอแผนงานเพื่อจัดทําเอกสารคําสอนหรือตําราครอบคลุมรายละเอียดของเคาโครงวิชาอยางครบถวนหรือไม
หรือคูมือปฏิบัติการครอบคลุมภาระงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานครบถวนหรือไม
ในกรณีที่ไมครบถวนใหประธานคณะกรรมการฯ ทําบันทึกถึงผูยื่นขอเพื่อปรับปรุงแกไขขอเสนอแผนงาน
และสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
6. ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สรุปความครบถวน และเสนอคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจัดทําเอกสาร
7. คณบดีอนุมัติและแจงใหผูขอรับทุนทราบเพื่อดําเนินการจัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการใชเงินรายได
ของคณะฯ เพื่อจัดทําเอกสาร เสนอหนภ./หน.สลค. เพื่อเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติหลักการ ตอไป และเก็บเอกสาร
เพื่อใชประกอบการขอเบิกเงินเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น และคณบดีแจงใหคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนา
บุคลากรฯ ทราบ รวมทั้งแจงฝายการเงินเพื่อทําการจองเงินในระบบตอไป
หมายเหตุ: ในกรณีที่ตองการใชเอกสารที่ยื่นขอจัดทําเพื่อประโยชนในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ผูยื่นขอสามารถระบุใหทางคณะกรรมการจัดหาผูทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเอกสารที่เปนไป
ตามเกณฑ ที่ สกอ. กํ า หนด เชน ในกรณีที่มีการกํา หนดวา หนังสือหรือตํา ราตองมีการประเมิน
คุณภาพ โดยคณะผูทรงคุณวุฒิ เปนตน
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ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารคําสอน หรือตํารา หรือหนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร
หรือคูมือปฏิบัติการ โดยใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
ผูขอรับทุนสงบันทึกขอความขออนุมัติใชเงินรายไดเพื่อจัดทําเอกสารและขอเสนอแผนงานการจัดทําเอกสารฯ โดยยื่นขอไดลวงหนากอน
3 เดือนของปงบประมาณถัดไป โดยไมเกินวันที่ 30 เมษายน
หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
คณบดี
ประธานคณะกรรมการบริหาร
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ ประชุมพิจารณาการใหเงินสนับสนุนและพิจารณาวาขอเสนอแผนงานเพื่อจัดทําเอกสาร
คําสอนหรือตําราครอบคลุมรายละเอียดของเคาโครงวิชาอยางครบถวนหรือไม หรือคูม ือปฏิบัติการครอบคลุมภาระงานที่
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานครบถวนหรือไม
ในกรณีที่ไมครบถวนใหประธานคณะกรรมการฯ ทําบันทึกถึงผูยื่นขอเพื่อปรับปรุงแกไขขอเสนอแผนงาน และสงให
คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ พิจารณาขอสรุปและความ
ครบถวนของการปรับปรุงขอเสนอแผนงานจัดทําเอกสาร และเสนอคณบดี
เพื่ออนุมัติการใชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา

คณบดีอนุมตั ิ
คณบดีแจงใหคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ทราบ
ฝายการเงินทําเรื่องจองเงินในระบบ

ผูขอรับทุนทราบ และดําเนินการจัดทําบันทึกขอความขอ
อนุมัติหลักการใชเงินรายไดของคณะฯ เพื่อจัดทําเอกสาร
เสนอ หนภ./หน.สลค. เพื่อเสนอคณบดีเพื่ออนุมตั ิหลักการ
ตอไป และผูขอรับทุนตองเก็บเอกสารเพื่อใชประกอบการขอ
เบิกเงินเมื่อดําเนินการเขียนเอกสารเสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการสงเอกสารคําสอน หรือตํารา หรือหนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร หรือคูมือปฏิบัติการ
ผูยื่นขอสงบันทึกขอความขออนุมตั ิสงรางเอกสารฉบับสมบูรณ (ไมจําเปนตองเขาเลม) จํานวน 3 ชุด และแนบสําเนาขอเสนอ
แผนงานการจัดทําเอกสารฉบับที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 3 ชุด วันสุดทายของการสงเอกสารตนฉบับคือ วันที่ 31 กรกฎาคม
หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
คณบดี
ประธานคณะกรรมการบริหาร
เงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา

ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ สง
รางเอกสารฯ ให
ผูแทนคณะกรรมการฯ ที่เคยพิจารณาแผนงานการเขียนเอกสารฯ
เพื่อพิจารณา และสรุปผลสงคืนประธานคณะกรรมการฯ

ในกรณีที่มีขอเสนอแนะใหแกไข/ปรับปรุง
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ สงรางเอกสารฉบับสมบูรณ
ใหผูยื่นขอดําเนินการแกไข/ปรับปรุงและสงกลับมายังประธานคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริหารเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ประชุมพิจารณาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเลม
เอกสารฉบับสมบูรณตามแผนงาน และแจงใหผูยื่นขอทราบผล

ผูยื่นขอจัดทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดทําเอกสาร และสงเลมเอกสารฉบับสมบูรณ (จํานวน 100 เลม
สําหรับสายวิชาการที่ยื่นขอ และจํานวนตามที่คณะกรรมการคณะฯ กําหนด สําหรับสายสนับสนุน) พรอม CD/DVD จํานวน 1
แผน และเอกสารการเบิกเงิน ภายในวันที่ 10 กันยายน แกหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมติการเบิกเงิน

คณบดีอนุมัติการเบิกเงิน

คณบดีแจงใหคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา ทราบ

ฝายการเงินทําเรื่องเบิกเงิน

ผูขอรับทุนรับเงินคาจัดทําเอกสาร
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กรณีที่ 3 การยื่นขอรับทุนเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ
1. กรอกแบบฟอรม เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุนจากเงินรายไดตางๆของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
สวนที่ 1 โดยตองแนบเอกสารตามที่ระบุในรายการใหครบถวน
2. ทําบันทึกขอความขออนุมัตใิ ชเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตรฯ เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ ฯลฯ ถึงหัวหนา
ภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ที่ตนเองสังกัด พรอมแนบเอกสารตามขอ 1
3. หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ ตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของในรายการ
ที่ 1 และ 2 สงเอกสารตอไปใหคณบดี
4. คณบดีรับเรื่องและสงใหประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา (กรรมการชุด
ใหมที่พิจารณาการจัดสรรเงินสนับสนุนของคณะฯในภาพรวม) พิจารณา
5. คณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา พิจารณาการใหเงินสนับสนุน
ในกรณี ที่มีการแก ไข/ปรั บ ปรุงตามข อเสนอแนะ ใหผูยื่น ขอดําเนิน การภายใน 7 วัน และสงบัน ทึ ก
ขอความที่ระบุประเด็นในการแกไข/ปรับปรุง คืนใหประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร
ศรีราชา พิจารณาการแกไข/ปรับปรุงดังกลาว
6. ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สรุปผและเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การใชเงินรายไดฯ
7. คณบดีอนุมัติ และแจงใหผูยื่นขอทราบ เพื่อดําเนินการขออนุมัติหลักการใชเงินรายได และขออนุมัติตัวบุคคลไป
เผยแพรผลงานวิชาการ โดยแนบเอกสารที่ไดผานการพิจารณาและไดรับอนุมัติจากคณบดีฯ โดยผานหัวหนา
ภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ มาถึงคณบดี หรืออธิการบดี (กรณีไปตางประเทศ)
8. เมื่อผูยื่นขอกลับมาตองดําเนินการทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจาย โดยเสนอหัวหนาภาควิชา/หัวหนา
สํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อเสนอคณบดี พรอมแนบใบเสร็จและเอกสารตางๆที่ไดรับอนุมัติใหเรียบรอย พรอม
ทั้งจัดทําสรุปรายงานตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดสงใหกองการเจาหนาที่ภายใน 30 วัน
หมายเหตุ: คณบดี อ นุ มั ติ ก รอบวงเงิ น ไม เ กิ น 1 ล า นบาท ถ า เกิ น ต อ งให อ ธิ ก ารบดี อ นุ มั ติ ใ นกรณี ที่ เ ดิ น ทาง
ไปตางประเทศใหอธิการบดีอนุมัติตัวบุคคล
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ขั้นตอนการขอรับทุนเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ
จากเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
การขอรับทุน
- ทําบันทึกขอความขออนุมัติใชเงินรายไดฯเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการฯลฯ ไดลวงหนากอน 3 เดือนของปงบประมาณถัดไป
- เอกสารประกอบ ไดแก เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุนจากเงินรายไดของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา สวนที่ 1
- การยื่นขออนุมัติ เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการยื่นลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือนของชวงเวลาที่มีการจัดประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
คณบดี
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ ประชุมพิจารณาการใหเงินสนับสนุน
ในกรณีที่มีขอเสนอแนะ/การแกไข ใหแจงแกผูขอรับทุนเพื่อแกไข และใหสงคืนใหประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ พิจารณาอีกครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ พิจารณาการแกไข และสรุปความครบถวน และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณบดีแจงใหประธานคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ทราบ

คณบดีอนุมัติ

ฝายการเงินดําเนินการจองเงินในระบบ

ผูขอรับทุนทราบ และทําบันทึกขออนุมัติหลักการคาใชจาย และขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ
- ผูขอรับทุนดําเนินการทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการคาใชจายจากคณะฯ ตามทีไ่ ดรับอนุมัติ พรอมทั้งขออนุมัติตัวบุคคล
เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการและแนบเอกสารที่ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และไดรับการอนุมัติจากคณบดี
- ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการ
ตางประเทศ
- ผูขอรับทุนดําเนินการทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการคาใชจาย และขออนุมัติตัวบุคคลไปเผยแพรผลงานวิชาการใน
ตางประเทศ หากตองการใหมหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือนําการขอหนังสือเดินทางหรือขอวีซา โปรดระบุไปพรอมบันทึกเดียวกัน
อธิการบดีเปนผูอนุมัติและใหรายงานตัวกลับมาปฏิบัติงานทันทีที่ครบวันกําหนดลา
- ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 20 วันทําการ
กรณีมีความประสงคยืมเงินทดรองราชการ ใหทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการโดยแนบบันทึกขออนุมัติ
หลักการพรอมแบบฟอรมสัญญายืมจํานวน 3 ชุด ไปยังคณะฯ ระยะเวลาแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการ
ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงิน
- ผูขอรับทุนดําเนินการทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจาย โดยเสนอหัวหนาภาควิชาฯ/หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อเสนอ
ตอไปยังคณบดี พรอมทั้งแนบใบเสร็จและเอกสารตางๆ ที่ไดรับอนุมัติ ภายในวันที่ 10 กันยายน พรอมทั้งจัดทําสรุปรายงานตาม
แบบฟอรมที่กําหนดสงใหกองการเจาหนาที่ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
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