เอกสารหมายเลข 1

ใบสมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2561
** กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนเนื่องจากมีผลต่อการพิจารณา**
ส่วนที่ 1 ประวัติผู้ขอรับทุน
1.1 ชื่อ – นามสกุล
(ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
ตําแหน่งทางวิชาการ................................................................................ระดับ……………………………………….….…………….
1.2 หน่วยงานต้นสังกัด-ที่อยู่ติดต่อได้
คณะ/หน่วยงาน...................................................................................................................................................................
ภาควิชา/ สาขาวิชา/อื่น ๆ...................................................................................................................................................
วันที่รับราชการ/ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.....................................................รวมอายุราชการ.......................ปี
โทรศัพท์ที่ทํางาน.................................................................................โทรสาร...........................................................................
มือถือ................................................................................. E-mail:..............................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่..............................................หมู่ที่...................................ซอย.........................................................................
ถนน.......................................................................................ตําบล/แขวง.............................................................................
อําเภอ/เขต.........................…………………………………………….จังหวัด.....................................................................................
1.3 ประวัติการได้รับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ มธ.
 เคยได้รับทุน (ระบุข้อมูลการได้รับทุนในตาราง)
 ไม่เคยได้รับทุน
ชื่อผลงาน

ชื่องาน/การประชุมวิชาการ/
หลักสูตรการฝึกอบรม

สถาบันที่จัดงาน/เมือง/
ประเทศ

ช่วงเวลา
ที่จัดงาน

ครั้งที่/ปีที่
ได้รับทุน

1.4 ผู้ที่เคยได้รับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศไปแล้ว 2 ครั้ง โปรดระบุรายชื่อผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารที่กําหนดในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารที่ สกอ.รับรอง หรือฐานข้อมูลสากลอื่นๆ
ชื่อผลงาน
ชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ผลงาน
ฉบับที่/ปีที่พิมพ์/อื่นๆ

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอโครงการ
2.1 ชื่อผลงานทางวิชาการที่นําเสนอ/ หัวข้อการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงาน หรือการดูงาน
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ในงาน
สถานที่จัดงาน
วันที่จัดงาน
รวมเป็น
เดือน
วัน
เมือง
ประเทศ
กําหนดวันที่ไป
กําหนดวันที่กลับ
รวมเป็น
เดือน
วัน
2.2 เป้าหมายของโครงการ/ การขอทุน
1)
2)
3)
2.3 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ (โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง
)
การเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ Oral Presentation ในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ
การเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ Poster Presentation ในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ
การเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์
การเข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงาน หรือการดูงานในหลักสูตรที่ไม่เกิน 6 เดือน
การเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศในลักษณะอื่น ๆ โปรดระบุ................................................................
2.4 งบประมาณที่คาดว่าจะใช้
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)
1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในเส้นทางที่สั้น และประหยัด
(โปรดระบุเส้นทางการบิน จากกรุงเทพฯ - .................................................................. )
กรณีที่มีการต่อเครื่อง ให้ระบุเส้นทางด้วย
2) ค่าเดินทางภายในประเทศที่ไปเพิ่มพูนความรู้ (โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง  )
 ทวีปเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ทวีปแอฟริกา 2,000 บาท
 ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์และญี่ปุ่น 4,000 บาท
หมายเหตุ : เป็นอัตราเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย ตามประกาศรับสมัครทุนฯ
3) ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ให้เบิกตามที่จ่ายจริง
4) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ให้เบิกตามที่กระทรวงการคลังกําหนด วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน..........วัน ๆ ละ............บาท เป็นเงิน...........................บาท
- ค่าที่พัก
จํานวน.........คืน ๆ ละ.............บาท เป็นเงิน..........................บาท
หมายเหตุ 1. ตําแหน่งศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 3,100 บาท
2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 2,100 บาท
3. อัตราค่าที่พักในแต่ละประเทศ อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รายการค่าใช้จ่าย
5) ค่าประกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท

งบประมาณ (บาท)

6) ค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่า ให้เบิกตามที่จ่ายจริง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2.5 คํารับรองคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ (โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง
)
1) เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 นับถึงวันที่สมัครรับทุน
2) ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/การลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือถูกขอตัวไปช่วยราชการ
หน่วยงานอื่น
2

3) ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงานทางวิชาการ/วิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือคณะ/
หน่วยงานต้นสังกัด ณ วันที่ขอรับทุน
4) ผู้ที่เคยได้รับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ต้องเว้นระยะการขอรับทุนใหม่ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวัน
เดินทางกลับถึงวันขอรับทุนใหม่
5) ผู้ที่เคยได้รับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศไปแล้ว 2 ครั้ง หากประสงค์จะขอรับทุนครั้งที่ 3 ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้เคยนําผลงานที่ได้รบั การสนับสนุนด้วยทุนนี้ไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ชิ้น
และต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่กําหนดในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารที่ สกอ.รับรอง หรือฐานข้อมูล
สากลอื่นๆ โดยต้องเป็นผู้วิจัยหลัก ที่มีส่วนแบ่งในผลงานวิจัยมากที่สุด
2.6 เอกสาร/ หลักฐานที่ต้องมีเพื่อประกอบการพิจารณา (ต้นฉบับ 1 ชุด) (โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง
)
1) ใบสมัครขอรับทุน
2) ตาราง/เอกสารที่ระบุกําหนดการรายละเอียดของการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ/การศึกษา/
ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน /ดูงาน
3) หนังสือรับรองของคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบในการขอรับทุน และรับรองว่าไม่มีการค้าง
ผลงานทางวิชาการหรือวิจัยใดๆ
4) หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงานที่ไปเพิ่มพูนความรู้
5) กรณีขอรับทุนไปนําเสนอบทความวิจัยต้องแนบบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ( Full paper)
เพื่อประกอบการพิจารณา
6) กรณีเดินทางไปเข้าร่วมการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงาน ต้องมีเอกสารยืนยันว่าจะได้รับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) หรือใบรับรอง เมื่อการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงานเสร็จสิ้น\
** หากเอกสาร และหลักฐานการรับสมัครของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน/ ชัดเจน จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาทุน **
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงนาม……………………………………………………...…………………………
(………………………………………………….………………………………..)
ผู้สมัครขอรับทุน
วันที่….…..……../……………/………..… เอกสารหมายเลข 2
แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร (สําหรับผู้สมัครขอรับทุน)
ประจําปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่......................................
ชื่อ - สกุล..........................................................................................................
หน่วยงาน............................................................................ภาควิชา/สาขาวิชา...............................................
การตรวจสอบเอกสาร / หลักฐานการขอรับทุน
รายการ
ลําดับ
1
2
3

ใบสมัครขอรับทุน
ตาราง/เอกสารที่ ระบุ กําหนดการรายละเอียดของ
การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ/การศึกษา/
ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน /ดูงาน
หนังสือรับรองของคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด
เห็นชอบในการขอรับทุน และรับรองว่าไม่มีการค้าง
ผลงานทางวิชาการหรือวิจัยใดๆ

มี

ไม่มี

ดําเนินการ
ติดตาม

หมายเหตุ
เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....
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4
5
6

7

หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้มี
อํานาจสูงสุดของหน่วยงานที่ไปเพิ่มพูนความรู้
กรณีขอรับทุนไปนําเสนอบทความวิจัยต้องแนบ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ
(Full paper) เพื่อประกอบการพิจารณา
กรณีเดินทางไปเข้าร่วมการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึก
ปฏิบัติงาน/ดูงาน ต้องมีเอกสารยืนยันว่าจะได้รับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) หรือใบรับรอง เมื่อ
การศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงานเสร็จสิ้น
กรณีการเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์
7.1 ………………………………………………………………….
7.2 ………………………………………………………………….
7.3 ………………………………………………………………….

เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....

เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....

**หากเอกสารและหลักฐานการรับสมัครของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน/ ชัดเจน จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาทุน**
ลงนาม....................................................................
(...................................................................)
ตําแหน่ง (…………………..….….…………………………………..)
วันที่………….….../…….............………/……………
(ผูเอกสารหมายเลข
้สมัครขอรับทุน)3

หนังสือรับรองของคณบดี/ หัวหน้าหน่วยงาน
ข้าพเจ้า
ตําแหน่ง.........................................................................
คณะ/ หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอรับรองว่า
สังกัดภาควิชา
ซึ่งสมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง
)
การเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ Oral Presentation ในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ
การเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ Poster Presentation ในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ
การเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์
การเข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงาน หรือการดูงานในหลักสูตรที่ไม่เกิน 6 เดือน
การเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศในลักษณะอื่น ๆ โปรดระบุ................................................................
ในงาน/ โครงการ…………………………………………………………………………………………………………..………….………………….
ประเทศ.....................................................................ช่วงระยะเวลา................................................................................

4

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งนี้ คณะ/ หน่วยงาน เห็นชอบให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น สมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ และ
หากผู้ขอรับทุนได้รับการพิจารณาอนุมัติทุน คณะ/ หน่วยงานยินยอมให้ผู้ได้รับทุน ไปเพิ่มพูนความรู้ตามโครงการที่
เสนอ โดยผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับ
สมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561
ลงนาม…………………………………………………………………
(……………………..……………….………………….…………)
วันที่…..….../…………....………/……………

5

เอกสารหมายเลข 4

แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุน (สําหรับเจ้าหน้าที่)
ประจําปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่...........................
ชื่อ - สกุล.........................................................................................(ผู้สมัครขอรับทุน).....................
หน่วยงาน....................................................................ภาควิชา/สาขาวิชา..............................
1) การตรวจสอบเอกสาร / หลักฐานการขอรับทุน
ลําดับ
รายการ
1
2
3
4
5
6

7

ใบสมัครขอรับทุน
ตาราง/เอกสารที่ ระบุ กําหนดการรายละเอียดของ
การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ/การศึกษา/
ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน /ดูงาน
หนังสือรับรองของคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด
เห็นชอบในการขอรับทุน และรับรองว่าไม่มีการค้าง
ผลงานทางวิชาการหรือวิจัยใดๆ
หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้มี
อํานาจสูงสุดของหน่วยงานที่ไปเพิ่มพูนความรู้
กรณีขอรับทุนไปนําเสนอบทความวิจัยต้องแนบ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ
(Full paper) เพื่อประกอบการพิจารณา
กรณีเดินทางไปเข้าร่วมการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึก
ปฏิบัติงาน/ดูงาน ต้องมีเอกสารยืนยันว่าจะได้รับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) หรือใบรับรอง เมื่อ
การศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงานเสร็จสิ้น
กรณีการเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์
7.1 ………………………………………………………………….
7.2 ………………………………………………………………….

มี

ไม่มี

ดําเนินการ
ติดตาม

หมายเหตุ
เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....

เอกสารหมายเลข.....
เอกสารหมายเลข.....

2) โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนตามประกาศฯ ปีงบประมาณ 2561
ลําดับ
รายการ
หมายเหตุ
1. เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 นับ
ถึงวันที่สมัครรับทุน
2. ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/การลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือ
ถูกขอตัวไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น
3. ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงานทางวิชาการ/วิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย หรือคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ณ วันที่ขอรับทุน
4. ผู้ที่เคยได้รับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ต้องเว้นระยะการขอรับทุนใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันเดินทางกลับถึงวันขอรับทุนใหม่
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ลําดับ
รายการ
5. ผู้ที่เคยได้รับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศไปแล้ว 2 ครั้ง หากประสงค์จะขอรับทุน
ครั้งที่ 3 ต้องแสดงหลักฐานว่าได้เคยนําผลงานที่ได้รับการสนับสนุนด้วยทุนนี้ไปพัฒนา
เป็นผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ชิ้น และต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่กําหนด
ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารที่ สกอ.รับรอง หรือฐานข้อมูลสากลอื่นๆ โดยต้องเป็น
ผู้วิจัยหลัก ที่มีส่วนแบ่งในผลงานวิจัยมากที่สุด

หมายเหตุ

3) ประวัติการขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศของผู้เสนอขอทุน
ปีงบประมาณ

โครงการ / ประเทศ

วัน / เดือน / ปีที่นําเสนอผลงาน /
เข้าร่วมประชุม / อบรม / ดูงาน

ลงนาม......................................
(.............................................)
ตําแหน่ง...............................................
(ผู้ตรวจคุณสมบัติระดับคณะ / หน่วยงาน)
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