บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

*ยื่นขอทุนก่อนวันนาเสนออย่างน้อย 7 วัน

Graduate School Nakhon Rajasima Rajabhat University

แบบขอรับเงินอุดหนุนกำรนำเสนอผลงำนวิจัย/วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ระดับชำติและนำนำชำติ
A national/International Research/Thesis Presentations

บัณฑิตวิทยาลัย ขอขอบคุณที่ท่านให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์แก่ทา่ น สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Graduate school would like to thank for your complete information. It will be benefit to you, program, graduate school and university to use as
information for quality assurance in higher education.

ส่วนที่ 1: กำรขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกำรไปเสนอผลงำนวิจัย

Requestment Funding to Research Presentation

ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล

(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................................
Name in Thai
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................
Name in English
นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก
ปริญญาโท
สาขาวิชา........................................................................................................................................................
Doctoral Degree Master Degree Program
Student
รุ่นที่........................ รหัสประจาตัวนักศึกษา................................................................................. นักศึกษาภาค  ปกติ  พิเศษ
Session
Regular Special
Student ID NO.
Batch
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....................................................................Facebook…………………..…………………………………..……………………………………………………
Phone Number
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เรื่อง
I would like to apply for a research funding in order to be able to give a research presentation in academic conference which is part of the thesis/research paper in title.
..........................……...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
โดยมี.............................................................................................................................................................................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
under the supervision of
Thesis/Research paper Advisor
เป็นผลงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จเมือ่ เดือน........................................................................ พ.ศ. ...........................................
the research has completed on
Month
Year
และยังไม่ได้มีการนาเสนอในที่ประชุมวิชาการอื่นหรือวารสารวิชาการอื่น
and has not been presented at any conferences or other academic journals.
การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ  ชาติ นานาชาติ เรื่อง...............................................................................................................
National/international research presentation in academic conference in title
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
จัดขึ้นระหว่างวันที่............................................................................................................ถึtoงวันที่..........................................................................................................
the meeting will be held between
หน่วยงานทีจ่ ัด ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
by
สถานที่จัดประชุมวิชาการ.....................................................................................................................................................อ
าเภอ......................................................
District
Conference Venue
จังหวัด............................................................................................................................................ประเทศ..........................................................................................
Country
Name

Province

เป็นการนาเสนอผลงานวิจยั ในแบบ  บรรยายภาษาไทย
The research presentation in

presentation in Thai

 บรรยายภาษาอังกฤษ  โปสเตอร์
Presentation in English

Poster Research Presentation

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเอกสาร จำนวน 1 ชุดมำพร้อมนี้โดยครบถ้วน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 670/2552 เรื่อ ง เกณฑ์
I would like to submit 1 copy of the completed document according to the announcement of Nakhon Rajasima Rajabhat University NO.670/2552. In

และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 14 ดังนี้
criteria and payment rate for graduate education in NO. 14 as follows

(
(
(
(

) บทความที่ส่งเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจยั (Research article for a research presentation)
) หนังสือตอบรับการนาเสนอผลงานวิจัย (Acceptance letter for a research presentation)
) กาหนดการจัดงานประชุม/วิชาการ เช่น แผ่นพับ/ข้อมูลในเว็บไซต์ (The Document of academic conference such as brochures/information on the web site)
) ใบเสร็จชาระเงิน/หลักฐานการโอนเงิน (Receipt/Transfer slip)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดของประกาศฯ ดังกล่าวและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการรวมทั้ง ข้อความ
I certify that, I known the details of the announcement and is willing to follow with the conditions of the Graduate School in all respects, as well as

ที่ปรากฏในแบบขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ
this request form of national/international research/thesis presentations funding that is all true.

ลงชื่อ

Signature

(……………………………………………………………)
ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
Applicants

………/…………/…………

ส่วนที่ 2: ผลกำรพิจำรณำกำรให้ทุนอุดหนุนกำรนำเสนอผลงำนวิจัย Results of the Research Presentation Funding
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนเพื่อการนาเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ/นานาชาติได้พิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุน

The committee allocated funding for national/international research presentations had considered a request for funding of (Mr./Mrs./Miss)

เพื่อการไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุม วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ของ....................................................................................................................................
โดยตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯแล้ว มีความเห็นดังนี้

by examining the qualifications and consider various criteria according to the university's announcement is followed comments.

( ) สมควรได้รับการอนุมัติให้ได้รับเงินอุดหนุนจานวน.............................................................บาท
Baht

Approved for a funding of

( ) ไม่สมควรได้รับการอนุมัติให้ได้รับเงินอุดหนุนเนื่องจาก...…………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
Disapproved because

ลงชื่อ

Signature

(……………………………………………………………)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dean of Graduate School

………/…………/…………

ส่วนที่ 3: รำยงำนผลกำรนำเสนอผลงำนวิจัยของผู้รับเงินอุดหนุน Report research presentation of applicants for subsidies
ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล

(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................................
Name in Thai
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................
Name in English
นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
สาขาวิชา.......................................................................................................................................................
Student
Doctoral Degree Master Degree Program
รุ่นที่........................ รหัสประจาตัวนักศึกษา................................................................................. นักศึกษาภาค ปกติ  พิเศษ
Student ID NO.
Session
Regular Special
Batch
ได้นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ  ชาติ นานาชาติด้วยผลงานวิชาการเรื่อง...........................................................................
presented research results at the national / international academic conference in title
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Name

ในการประชุมวิชาการ............................................................................................................................................................................................................................

In the academic conference

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เมื่อวันที่..............................................................................................ไปแล้วนั้น
On date
ประโยชน์ที่ได้รับจากการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ คือ.............................................................................................................................
Benefit(s) from presentation the research results in academic conference is/are
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับรางวัล ประเภท/ระดับ.....................................................................................................................................................................
This time, I awarded a Type/Level of

...............................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงขอส่งเอกสารหลักฐานในการนาเสนอผลงานดังนี้

Thus, I would like to submit the following document

( )
( )

สาเนาเกียรติบัตร
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

Copy of certificate
Full paper

ลงชื่อ

Signature

(……………………………………………………………)
ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
Applicants

………/…………/…………

2

