
 
 

แบบขอรับการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ/ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
(Academic Presentation Expenses Support Request Form or  
Request for Financial Support in Publishing Research Work) 

 
 ช่ือ – สกุล (Name) ……………………………...………….…...... รหัสนักศึกษา (Student ID) …………………………………… 
 โทรศัพท (Tel. number) ………………………………….……… อีเมล (E-mail) …………………………………………… 
     สาขาวิชา (Program) ……………………………..…..…….….......……….  

    ปริญญาเอก  (Doctoral Student)   แบบ 1.1 (Type 1.1)   แบบ 2.1 (Type 2.1) 
    ปริญญาโท  (Master’s Student)     แบบ 1  (Plan A1)         แบบ 2 (Plan A2)          แบบ 3 (Plan B) 

 ช่ือปริญญานิพนธ (Title of the Thesis/Independent Study) ……………………………………......................………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

    ช่ืออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ (Thesis/IS Advisor) 1. …………………………………………………………..…. 
    2. …………..……………………………...................................   3. ………………………………………............................ 

สำหรับเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ (For academic conference) 

 มีความประสงคจะไปเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ (I would like to present my academic report on) 
1) ช่ือเรื่อง (Topic) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       .…………………………………………………………………………………………….......................................................................... 
 2)  ช่ือผูเขียน (Author: You must be the first author) ………………………………………………………................................ 
 3)  อาจารยท่ีปรึกษาท่ีเปนผูเขียนรวม (Advisor: Co-Author(s))  1. …………………………………………………….....……..…. 
    2. …………..……………………………...................................   3. ………………………………………....................................... 
 4)  เสนอในท่ีประชุมวิชาการเรื่อง (Name of the Academic Conference) …………………………………..…………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………........................................................... 
 5)  วันท่ี (Date) …………..………………สถานท่ีประชุม (Place of the Meeting) ……………………………………………………… 
 6)  จัดโดย (Organized by) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุน ดังนี้ (Document for Consideration) 
    บทความฉบับเต็ม (Full proceeding)  
    ประกาศนียบัตร (Certificate)  
 8) ขาพเจาจึงขอรับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้ 
  (I would like to receive support from the Graduate School for the following expenses: ) 

 8.1 คาเดินทางในประเทศ (รถไฟช้ัน 2 นอนลางปรับอากาศหรือรถทัวร)    
 (Domestic Travel (Bus or Air – conditioned 2nd class Train) ………………… Baht 
  คาเดินทางตางประเทศ : เครื่องบิน (International Air Journey)  ………………… Baht 
 8.2 คาเบ้ียเล้ียง (Daily allowance) 200 บาท (Baht)/วัน (Day) .…….วัน(Days) ………………… Baht 
 8.3 คาท่ีพัก (Accommodation) 500 บาท (Baht)/วัน (Day) .…….วัน(Days) ………………… Baht 
 8.4 คาลงทะเบียน (Registration Fee)  ………………… Baht 

     รวม (Total)  ………………… Baht 
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สำหรับตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (For publication) 

 ขาพเจาขอรับการสนับสนุนคาใชจายเพื่อตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
 (I request financial support in order to publish my research work in) 
  วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Ter1 (The whole or part of 

a thesis must be published/accepted for publication in Thai-Journal Citation Index (TCI - Tier 1) 
เรื่องละ 4,000 บาท (at 4,000 ฿/article) 

   วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Academic Journal) เรื่องละ 4,000 บาท (at 4,000 ฿/article) 

 รายละเอียดการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Publication Details) 
1) ช่ือเรื่องท่ีสงไปตีพิมพ (Title of article to be published) …………………………………………………………..................... 

  ……………………………………………………………………………………………………………........................................................... 
2) ช่ือผูเขียน (First Author’s name) ……………………………………………………….............................................................. 

           อาจารยท่ีปรึกษาท่ีเปนผูเขียนรวม Advisor: Co-Author(s) 1. …………………………………………………………………. 
 2. …………..……………………………………................... 3. ………………………………………………..................... 
 3)  ช่ือวารสารท่ีไดรับการตอบรับใหตีพิมพ (The journal which accepted for publishing)  
      ………………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
 4)  โดยกำหนดจะตีพิมพในวารสารปท่ี (Issue date: Volume) ………… ฉบับท่ี (No.)......……… พ.ศ. (Year) ….….…… 
 5)  ตีพิมพแลวในวารสาร (Has already been published in a journal) ……………………………………………………………. 
  ปท่ี (Volume) ……………….. ฉบับท่ี (No.) ……………………… พ.ศ. (Year) ……………………....... 

 6)  เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุน ดังนี้ (Documents for Consideration)  
    บทความฉบับเต็ม (Full Paper)  
    ประกาศนียบัตร (Certificate)  

--------------------------------- 
 วิทยาลัยฯ จะสนับสนุนคาใชจายการไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ ไมเกิน 4,000 บาท และสนับสนุนคาใชจายการ

ไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ รวมท้ัง การไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติท่ีจัดในประเทศ ไมเกิน 2,000 บาท 
 CAMT is able to provide financial support of up to 4,000 baht for abroad and 2,000 baht for 

domestic presentation or presentation to an international academic conference held in Thailand 

 ขาพเจา   ไมไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
    ไมไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
    ไมเคยไดรับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย  
    ไมไดรับการสนับสนุนจากแหลงอื่น 
    ไดรับการสนับสนุนทุนจาก ............................................. จำนวนเงิน ...............บาท   
    I confirm that I  do not have any support from the Office of Commission on Higher Education 
     do not have any support from the National Science and Technology Development Agency 
    never ever got a support from The Graduate School 
     do not have any scholarship 
     have a scholarship from ………………………………………………………… Baht 
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 ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุก
ประการ 
(I aver that all above is true) 
 
 
 
 
ลงช่ือ (Signature)                     
         ......……………..……………..………………… 

( .........................................................) 
นักศึกษา (Student) 

วันท่ี (Date) ………………………………………………….. 
  
 

ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
(Thesis/ Independent Study Advisor) 
ขอยืนยันวา 
 นักศึกษาไมไดรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย 
 นักศึกษาไมไดรับทุน สวทช. 
 นักศึกษาไมไดรับทุนอื่นใด 
 นักศึกษาไดรับทุน (ระบุแหลงทุน) 
 .............................................................................................. 
 จำนวนเงนิ ................................................................... บาท 
 
ลงช่ือ (Signature)  ...............................................................  
            (............................................................) 
            ประธาน/อาจารยท่ีปรึกษา (Major Advisor) 
        วันท่ี (Date) ............................................. 

สำหรับวิทยาลัยฯ (Official use Only) 

เรียน    คณบดี 
 ไดตรวจสอบแลว 
 ..................................................................... 
 ..................................................................... 
 ..................................................................... 
   ผูตรวจ 

 
 เห็นชอบ/ดำเนินการตอไปได 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 
         คณบดีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 


