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ใบสมัครรับทุนเสนอผลงานวจิัย/ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ...................................... 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
 

 1.1   ช่ือ-นามสกุล........................................................................สถานภาพ  ข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 

         สาขาวิชา............................................................ภาควิชา...................................................คณะอักษรศาสตร์ 
        โทรศัพท์ที่ทํางาน...............................ที่บา้น...................................................มอืถือ.................................................... 

        โทรสาร...................................................e-mail address................................................................................................. 
1.2   ข้อมูลการได้รับทุนสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์ให้ไปประชุมและเสนอผลงานในปีงบประมาณก่อนหน้า  

และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ไปนําเสนอดังกล่าว (ข้อมูลน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาสนับสนุนให้ไปร่วม 

        ประชุมในครั้งน้ี)   
   ไม่เคยได้รับทุน  

    เคยได้รับทุน 

            ช่ือการประชุม......................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................ประเทศ............................................................................. 
  วัน/เดือน/ปี..................................................ช่ือผลงาน......................................................................................... 

  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลงานดังกล่าวและได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ช่ือวารสาร.......................................................................................................ปี ค.ศ.................................... 
Vol...........................................เดือน..................................หน้า..................................................................... 
  วารสารอยู่ในฐานข้อมูล    ISI   Scopus      อื่นๆ.......................................... 
  วารสารไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

   วารสารไม่อยู่ในฐาน แต่อยู่ในหัวข้อที่ สกว. ยอมรับ 
     ได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลงานดังกล่าวในหนังสือ …………………....................................................................... 
            สํานักพิมพ์..................................................................ปทีี่พิมพ์...................................................................... 
     อยู่ในระหว่างจัดทําต้นฉบับเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/หนังสือ 
    อยู่ในกระบวนการพิจารณาการตอบรับของวารสารวิชาการ/หนังสือ (ตามหลักฐานท่ีแนบมา) 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุน 
 

 2.1 เสนอขอรับทุนเพ่ือไปประชุมและเสนอผลงาน 

  ช่ือการประชุม....................................................................................................................................................... 
  .............................................................................................................................................................................. 
  หน่วยงานที่จัด....................................................................................................................................................... 
  สถานที่จัดเมือง......................................................................ประเทศ.................................................................. 
  ระหว่างวันที่...............................................................รวม......................วัน 
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พร้อมน้ีได้แนบหลักฐานต่างๆ ดังน้ี 

กรณีเป็นผู้ขอรับทุนไปเสนอผลงาน กรณีเป็นผู้ขอรับทุนที่ได้รับเชิญ/ได้รับรางวัล 
[   ]  บทคัดย่อ (abstract)  [   ]  หนังสือเชิญ 
[   ]  จดหมายตอบรับหรือจดหมายเชิญ [   ]  บทคัดย่อ (abstract)  
[   ]  เอกสารที่มีข้อมูล เก่ียวกับการประชุม และเอกสารค่าลง [   ]  เอกสารที่มีข้อมูลเก่ียวกับการประชุม 
      ทะเบียน [   ]  ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)  
         [   ]  เอกสารการสนับสนุนทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายบางส่วน 
       จากผู้จัดหรือองค์กรสนับสนุน 

 

 
 
2.2  ผลงานที่จะไปนําเสนอในการประชุม 

  2.2.1 ช่ือผลงาน.............................................................................................................................................. 
   Key words…............................................................................................................................................. 
  2.2.2 แหล่งทุนอุดหนุนในการทําผลงาน......................................................................................................... 
   ปีที่ได้รับทุน..........................................................จํานวนเงิน.........................................................บาท 

  2.2.3 ปีที่ทํา...............สถานที่ทํา............................................ปีที่ทาํสําเร็จ.................ผู้ร่วมทํางานวิจัย.....คน 

   1. ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................................................... 
       สถานภาพ  อาจารย์     นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย  อ่ืนๆ.................................. 
      ภาระหน้าที่........................................................................................................................................ 
   2. ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................................................... 
     สถานภาพ  อาจารย์     นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย  อ่ืนๆ..................................        

   ภาระหน้าที่........................................................................................................................................ 
   3. ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................................................... 
       สถานภาพ  อาจารย์     นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย  อ่ืนๆ.................................. 
      ภาระหน้าที่........................................................................................................................................ 
(กรณีที่เป็นผลงานวิจัยร่วม และผู้เสนอขอรับทุนวิจัยทุนไม่ใช่ผู้เขียนช่ือแรก ต้องมีจดหมายของผู้ร่วมวิจัยรับทราบและไม่ขัดข้องให้

ไปเสนอผลงานเป็นหลักฐาน (อาจเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้) ท้ังน้ี ไม่รวมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนิสิต) 
  2.2.4 การเผยแพร่ผลงานที่จะไปนําเสนอในคร้ังน้ี      เคยเผยแพร่       กําลังเสนอขอ 

     ในหนังสือ/วารสารวิชาการช่ือ.......................................................................ปี............................... 
      ในการประชุม................................................................................................................................ 
          ประเทศ.....................................................................................................ปี................................ 
   กรณีที่ผลงานเคยเผยแพร่ ในระดับนานาชาติแล้ว ผลงานที่จะไปนําเสนอในคร้ังน้ีมีความต่างจาก 

ผลงานเดิม คือ......................................................................................................................................              
             2.2.5 ลักษณะการนําเสนอผลงานครั้งน้ี     นําเสนอแบบบรรยาย    นําเสนอแบบโปสเตอร์ 

หลักฐานประกอบการสมัครจะตอ้งจัดส่งพร้อมใบสมัคร 

ยกเว้นหนังสือตอบรับบทคัดย่อผลงานส่งภายหลังได ้
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 2.3  ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
รายการ จํานวนเงินท่ีเสนอขอ จํานวนเงินท่ีอนุมัติ 

2.3.1 ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ (ที่พัก-สนามบิน-ที่พัก)  
       อัตราเหมาจ่ายเที่ยวละ 500 บาท/คน 
2.3.2 ค่าเดินทางไป-กลับ ช้ันประหยัด ตามท่ีจ่ายจริง กรุงเทพฯ ถึง 
       ...................................................................................... 
2.3.3 ค่าเดินทางภายในตา่งประเทศ ตามท่ีจ่ายจริง 
        - ค่าเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ 
        - ค่าเดินทางภายในเมือง เช่น จากสนามบินถึงที่พัก 
2.3.4 ค่าลงทะเบียน ตามท่ีจ่ายจริง  
       (อัตราต่างประเทศ..............................................................) 
2.3.5 ค่าที่พัก ตามท่ีจ่ายจริง 
2.3.6 ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการต่างประเทศ เหมาจ่าย 
       ........................................................................................... 
2.3.7 ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) และค่าดําเนินการใน 
        การขอวีซ่า (ถ้ามี) ตามท่ีจา่ยจริง 
2.3.8 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ตามทีจ่่ายจริง 
2.3.9 ค่าเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตใุนวงเงนิประกันไม่เกิน 
       2,000,000 บาท ตามท่ีจ่ายจริง 
 
                      รวมท้ังสิ้น 
 

 
......................................... 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
 
…………………………………….. 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
 

 
..................................... 
 
.................................... 
………………………………… 
 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
…………………………………. 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

 
 

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนตามรายการข้างต้น ผู้เสนอขอรับทุนได้เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนหรือไม่ 
  

   ไม่ได้ขอ    ขอทุนจาก............................................................................................................................ 
      ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายการที่.......................................รวมเป็นเงิน....................บาท 
      ยังไม่ทราบผลการพิจารณา จะทราบผลประมาณ................................................................... 
 
ขอให้ท่านทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อด้านล่างนี้ เพ่ือรับทราบว่า หากท่านได้รับทุนสนับสนุนเสนอผลงานน้ี ท่านอาจจะไม่
สามารถขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ (ลา ปพ.) ในช่วงเวลาท่ีขอรับการสนับสนุนทุน ท้ังน้ี การ
อนุมัติการลา ปพ. ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ 
  รับทราบ     
ในกรณีท่ีขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกคณะอักษรศาสตร์ และอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาให้แนบสําเนาเร่ืองมาด้วย 
 

                    ....................................................ผู้เสนอขอรับทุน 
 (.......................................................) 

............../................./.................. 
 
 ผู้ขอรับทุนย่ืนแบบฟอร์มการเสนอขอรับทุนก่อนการประชมุอย่างน้อย 30 วัน 
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3. การเสนอขอรับการสนับสนุนทุนจากคณะอักษรศาสตร์ในครั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการส่งเสริม
ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี ...................................เมื่อวันท่ี............................................................ 
               
 

....................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์) 

รองคณบด ี
............../................./.................. 

 
 

4. การเสนอขอรับการสนับสนุนทุนจากคณะอักษรศาสตร์ในครั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร 
คณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ ...................................เมื่อวันท่ี................................................................................... 
มติของคณะกรรมการฯ......................................................................................................................................................... 
               

....................................................... 
(อาจารย์ ดร.เพ่ิมทิพย์  บัวเพ็ชร์) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ 
............../................./.................. 

 


