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แบบฟอรมขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารยบัณฑิตศึกษา
รูปถ่าย
1. ขอมูลสวนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล …………………………………..………….........ตําแหนงวิชาการ…………………
1.2 เปนคณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาในหลักสูตร........................................................................................
ภาควิชา/สาขา………………………….....คณะ/สถาบัน/ สํานัก/วิทยาลัย…………………………
เบอรมือถือที่ติดตอไดสะดวก…………………………E-mail:…………………….…………………
1.3 ปจจุบันเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักหรือรวมที่อยูภายใตความดูแลจํานวน.................คนระบุ
…………………………………............………………………หลักสูตร………………………………….
…………………………………............………………………หลักสูตร………………………………….
…………………………………............………………………หลักสูตร………………………………….
…………………………………............………………………หลักสูตร………………………………….
1.4 ทานเคยเขารวมกิจกรรมหรือชวยงานใดบางของบัณฑิตวิทยาลัยในชวงปที่ผานมา
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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……………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………….
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ชื่อการประชุม…………………………………………………………………………..………………....................................................
องคกรที่จัดประชุม……………………………………………………………………………………….................................................
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 1. หนังสือตอบรับในการเสนอผลงาน
 2. บทคัดยอผลงาน (abstract)
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 3. โปรแกรมการประชุม
 4. เอกสารแสดงอัตราคาลงทะเบียน
 5. ตัวอยางหรือรางโปสเตอรหรือ PowerPoint ที่จะไปนําเสนอ
2.2 ผลงานที่จะนําไปเสนอในการประชุม
2.2.1 ชื่อผลงาน …………………………………………………………………………………................................................…
……………………………………………………………………………………..…………………............................................................…
2.2.2 ปที่ทําวิจัย………………...สถานที่ทํา…………………………………………………………
ผูรวมทํางานวิจัย…….………..… คน
1. ชื่อ – นามสกุล………………………………………ภาระหนาที่……………………..…
2. ชื่อ – นามสกุล………………………………...........ภาระหนาที่…………………….…
2.2.3 ลักษณะการนําเสนอผลงานครั้งนี้
 Oral
 Poster  อื่น ๆ (ระบุ)……
2.2.4 ระยะเวลาที่นําเสนอ…………………………………………………………………………….............................................

2.2.5 งานวิจัยที่นําไปเสนอเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางไร………………………..............................
…………………………….…………………………………………………….............................................................................................
2.2.6 หลังการนําเสนอผลงาน ทานจะมาพัฒนางานใหบัณฑิตวิทยาลัยอยางไร……………………............................
………………………………………..…………………………..…………………………………….……...........................................................
2.3 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในการไปเสนอผลงาน
1.
2.
3.
4.

รายการคาใชจายทั้งหมดในการไปเสนอผลงาน
คาลงทะเบียนเทาที่จายจริง
(อัตราแลกเปลีย่ น..............................................)
คาที่พัก จํานวนวันที่พัก……..วัน
วันละ........................ บาท
คาพาหนะเดินทางชั้นประหยัดสายการบิน........................
จํานวน....................................... บาท
อื่นๆ ระบุ……………………………………………

จํานวนเงิน (บาท)

หนวยงานที่ขอสนับสนุน

รวมทั้งสิ้น
ในกรณีที่ขอทุนจากแหลงทุนอื่น นอกจากบัณฑิตวิทยาลัยและอยูในระหวางรอผลการพิจารณา ใหแจงมาดวย
รายการทีข่ อสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
รวมคาใชจายทั้งสิ้นแลวไมเกินวงเงินตามประกาศ (30,000-40,000 บาท ตามประเทศที่ไป)

จํานวนเงิน
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นาม)………………………………....ผูเสนอขอรับทุน
(…………………………………)
…………/…………../…………

ความเห็นของหนวยงานตนสังกัด ประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย
1. ความเห็นจากหนวยงานตนสังกัด (ประธานบริหารหลักสูตร / คณบดีหรือรองคณบดีฝายวิจัยฯ)
ความเห็นเกีย่ วกับคุณภาพผลงานทางวิชาการที่จะนําไปเสนอตอที่ประชุม……….……………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………….............................................................
ความเห็นเกีย่ วกับประโยชนหนวยงานที่ไดรับจากการไปเสนอผลงาน……………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
ความเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัติผูเสนอขอรับทุน………………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………….…………………………………………………............................................................
(ลงนาม)…………………..……….........ประธานบริหารหลักสูตร
(…………………………..……)
…………/……………./………..
(ลงนาม)…………………..………..........คณบดี/ ผูอํานวยการ
(…………………………..……)
…………/……………./………..
2. ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย

1. คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง ระบุเหตุผล………………………………………………..
2.

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……/……วันที่ …..............
 อนุมัติ จํานวน....................................................บาท
 ไมอนุมติ เนื่องจาก…………………….……………….

(ลงนาม)……………………………….....รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท โกสลากร)
…………/…….………./………
(ลงนาม)………………………………...คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยฉัตรชัย เอกปญญาสกุล)
…………/…….………./………

