แบบ สถ. กวบ. 003

แบบขอรับการสนับสนุนคาใชจาย
การเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
หรือระดับชาติทั้งในและตางประเทศ
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขาพเจา นายยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล เริ่มทํางานเมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2540
ปจจุบันตําแหนง รองศาสตราจารย ระดับ ............ สังกัดหลักสูตร สถาปตยกรรมสาสตรมหาบัณฑิ ตสาขาเทคโนโลยีอาคาร
โทรศัพท 0850257499 E-mail cyings@kku.ac.th
เคยไดรับทุนอุดหนุนนี้ครั้งสุดทายเมื่อวันที่.......... เดือน .......................พ.ศ. .............
ขอยื่นแบบคําใชทุนอุดหนุนฯครั้งนี้ ดังตอไปนี้
ประเภทการนําเสนอผลงาน
( / ) Oral Presentation
( ) Poster Presentation
ระดับ
( ) ชาติ
( / ) นานาชาติ
ชื่อการประชุม The International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture 07 (SEGA-07):
Smart City and Urban Resiliency
จัดโดย (ชื่อหนวยงาน / สถาบัน) Kasertsart University/ Bangkokthonburi Uinversity/ King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok/ Duta Wacana Christian University (Indonesia)
สถานที่จัดการประชุม Bangkok Chada Hotel ณ เมือง/จังหวัด กรุงเทพ ประเทศ ไทย
กําหนด 2 วัน ระหวางวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
โดยขาพเจา ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร ฉบับที่ 9/2557 ลงวันที่ 19 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สําหรับขอ 7.2 ทั้งนี้
(
) ไดยื่นขอรับการทุนจากกองทุนอุดหนุนคณาจารยเพื่อเขารวมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในตางประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(
) หลักฐานการใหทุนหรือออกคาใชจายบางสวน (กรณีไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ
แหลงทุนอื่น)
(
) ไดยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น (ระบุ) ...........................................................................
(
/ ) ไมไดยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนใด เนื่องจาก ไดรับทุนจากกองทุนอุดหนุนคณาจารยเพื่อเขา
รวมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในตางประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปแลวในงบประมาณนี้
โดยมีผลการพิจารณา (

) ไมไดรับการสนับสนุน
(
) ไดรับการสนับสนุนบางสวน จํานวน ................................... บาท

-2ขาพเจาจึงขอรับการพิจารณาสนับสนุนคาใชจายเดินทางในการไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติครั้งนี้ ดังนี้
จํานวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจาย ดังตอไปนี้
( / ) คาเดินทางไปและกลับภายในประเทศ จํานวน 2,500 บาท
(
) คาเดินทางไปและกลับ
จํานวน - บาท
ระหวางประเทศไทยกับประเทศที่นําเสนอผลงาน
(
) คาลงทะเบียน
จํานวน
- บาท
จํานวน 3,000 บาท
( / ) คาที่พัก ( 2 คืน)
จํานวน 1,500 บาท
( / ) คาใชจายอื่น
ไดแก (โปรดระบุ)
- คาเบี้ยเลี้ยงภายในประเทศ จํานวน 3 วัน
- คาพาหนะรับจาง
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
/ ) หนังสือตอบรับที่เปนทางการจากคณะกรรมการจัดประชุมใหเปนผูเสนอผลงานในที่ประชุม
(
ที่ระบุรูปแบบของการนําเสนอผลงาน
/ ) บทความทางวิชาการฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full Manuscript) ของผลงานที่จะนําเสนอในการประชุม
(
( / ) บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) ของผลงานที่จะนําเสนอในการประชุม
( ) หนังสือยินยอมจากเจาของผลงาน กรณีที่ผูสมัครเปนผูมีสวนรวมในการเขียนหรือผลิตผลงาน
( ) สําเนาการลงทะเบียนหรือสําเนาใบสมัครการเขารวมประชุมทางวิชาการ
/ ) รายละเอียดการประชุม พรอมกําหนดการประชุม (Conference Schedule) ที่ปรากฏชื่อของผูสมัคร
(
เปนผูเสนอผลงาน
( ) ผลงานที่นําเสนอจะไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI หรือ ................................ (โปรดระบุ)
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ....................................................................... ผูขอรับการสนับสนุน
(รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูขอรับทุนฯ ตามหลักเกณฑของประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ฉบับที่ 9/2557 ลงวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและ
การใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สําหรับขอ ............ แลว โดย
(
) เห็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ ...................../...................................
(
) เห็นควรสงกลับผูขอรับทุนแกไข
เนื่องจาก ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................................
(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
เลขานุการคณะกรรมการฯ
วันที่ ................... เดือน ..................................... พ.ศ. ................................
ขั้นตอนการอนุมัติ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ …………………………………… เมื่อวันที่ ……………… เดือน …………………………….. พ.ศ. …………………………….
เห็นชอบให ……………………………………………………………….……………………………………………… ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติหรือระดับชาติทั้งในและตางประเทศ
จํานวน ............................. บาท (........................................................................)
โดย ผูไดรับทุนตองสงรายงานสรุปการประชุมสัมมนา จํานวน 3 ชุด ใหคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุด
การไปนําเสนอผลงานดังกลาว
อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ ..........................................................................................
(ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี)
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ ................... เดือน ..................................... พ.ศ. ................................
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