
 

ตัวอย่างการร่างหนังสือ-ตามแผน  

  
 
หน่วยงาน   สาขาวิชา.........................................ส านักวิชา.........................โทร..................โทรสาร.......   
ที ่ ศธ ......................      วันที่ ............................................ 
เรื่อง  ขออนุมัติจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยายและขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
 

เรียน   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผ่านคณบดีส านักวิชา....................................) 

 ตามที่สาขาวิชา.............................ส านักวิชา................................ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
เป็นจ านวนเงิน ..................... บาท (...........................................) (ตามเอกสารแนบ) นั้น  
 สาขาวิชา.......................... ......ก าหนดจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยาย
พิเศษเรื่อง “……………………………………………………… โดย....ระบุชื่อวิทยากร............... จาก .........ระบุชื่อ
หน่วยงาน......................... ในวันที่ ..................................... น. ณ ห้อง................อาคาร............ โดยมี
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ................. บาท (..............................) รายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ จาก.................... เป็นเงิน  ..........   บาท 
2. ค่าพาหนะเหมาจ่ายไป-กลับ จาก.............................. เป็นเงิน  ..........   บาท 

(อัตรา.............................) 
 3. ค่าตอบแทนการบรรยาย ..... ชั่วโมง ๆ ละ ............ บาท เป็นเงิน  ..........   บาท 
 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ..... ชุด ๆ ละ .... บาท เป็นเงิน  ..........   บาท 
 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เป็นเงิน  ..........   บาท 
 ในการนี้ สาขาวิชา.....................ขออนุมัติใช้งบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..............  รายการที่ ..........................................................ซึ่งตั้ง
งบประมาณไว้ ........................ บาท  ขณะนี้มีงบประมาณเหลืออยู่ ..................บาท และในครั้งนี้ขอเบิก 
...................... บาท โดยมอบให้.......................เป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
      ……………………………………………………… 

 

 
 
 

บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เอกสารแนบประกอบการพิจารณา 
1. ง.002 
2. แบบฟอร์มการตรวจสอบและขอใช้งบประมาณประจ าปี 
3. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ก าหนดการ 



 

ตัวอย่างการร่างหนังสือ-ตามแผน  

  
 
หน่วยงาน   สาขาวิชา.........................................ส านักวิชา.........................โทร..................โทรสาร.......   
ที ่ ศธ ......................      วันที่ ............................................ 
เรื่อง  ขออนุมัติน านักศึกษาไปร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
 

เรียน   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผ่านคณบดีส านักวิชา....................................) 

 ตามที่สาขาวิชา.............................ส านักวิชา...................... ..........ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
เป็นจ านวนเงิน ............. บาท (............................) (ตามเอกสารแนบ) นั้น  
 สาขาวิชา................................จะน านักศึกษาไปร่วมประชุมวิชาการ .................................... 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ..................................... ณ ...................................................   โดยมีบทความน าเสนอ 
จ านวน .............. บทความ ดังรายละเอียดการตอบรับบทความและส าเนาบทความท่ีแนบ ดังนี้ 
 1. บทความเรื่อง “..................................................” ของ .....................................           
  รหัสนักศึกษา.................................. 
 2. บทความเรื่อง “.................................... ..............” ของ .....................................           
  รหัสนักศึกษา.................................. 
 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม จ านวน .............. คน ได้แก ่
 1. ระบุชื่อ – สกุล – รหัสนักศึกษา   
 2. ระบุชื่อ – สกุล – รหัสนักศึกษา 
 3. ระบุชื่อ – สกุล – รหัสนักศึกษา 
 4. ระบุชื่อ – สกุล – รหัสนักศึกษา  
 โดยมีค่าใช้จ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น ……………. บาท รายละเอียดดังนี้ 
 1.  ค่าที่พัก (ระบุราคา/จ านวนคืน/จ านวนห้อง) เป็นเงิน  ......... บาท 
 2. ค่าพาหนะเหมาจ่ายไป-กลับ จาก....................(อัตรา.................) เป็นเงิน  ......... บาท 
 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา (... บาท/คน/วัน x …. วัน x นักศึกษา ..... คน เป็นเงิน ......... บาท 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



 

ตัวอย่างการร่างหนังสือ-ตามแผน  
-2 - 

 
 ในการนี้ สาขาวิชา........................ขออนุมัติดังนี้ 
 1. ให้นักศึกษา จ านวน ......... คน เข้าร่วมประชุมวิชาการ ..................................... ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ................................... ณ .............................................. 
 2. ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ...... คน เป็นเงิน ............ บาท จากงบประมาณ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......  รายการที่ ..........................  
ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ................ บาท ขณะนี้มีงบประมาณเหลืออยู่ ..................บาท และในครั้งนี้ขอเบิก 
........... บาท โดยมอบให้.......................เป็นผู้ยืมเงินสดย่อยดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
      ……………………………………………………… 

 
 

เอกสารแนบประกอบการพิจารณา 
1. ง.002 
2. แบบฟอร์มการตรวจสอบและขอใช้งบประมาณประจ าปี 
3. ผลงานวิจัยของผู้เสนอบทความ 
4. แบบตอบรับที่ระบุชื่อผู้เสนอบทความ/อ.ที่ปรึกษา 
5. หนังสือรับรองวารสาร/ฐานข้อมูลไม่มีชื่อปรากฏใน Beall’s List 
6. เอกสารอ้างอิงการจัดประชุมฯ 
7. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


