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เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุน 

จากเงินรายไดตาง ๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 
 

การขอรับทุนเพ่ือดูงาน       

       1. ใบสมัคร และหนังสือรับรองจากหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร (แบบฟอรมของภาควิชา) 

    2. ขอเสนอโครงการศึกษาดูงาน (แบบฟอรมของภาควิชา)           

     3. หนังสือตอบรับจากองคกร/หนวยงาน/สถาบนัการศึกษา 

     4. หนังสือชี้แจงภาระงานสอนและการสอนชดเชยในชวงเวลาท่ีเดินทางของผูขอรับทุน (แบบฟอรมของภาควิชา) 

 5. กำหนดการเดินทางจริงของผูขอรับทุน 
 

การขอรับทุนเพ่ือฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/การเพ่ิมพูนความรูและทักษะ 

       1. ใบสมัคร และหนังสือรับรองจากหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร (แบบฟอรมของภาควิชา)   

       2. เอกสารเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการท่ีขอรับทุน (เชน แผนพับ ใบประชาสัมพันธ ฯลฯ)        

       3. หนังสือตอบรับจากองคกร/หนวยงาน/สถาบันการศึกษา  

 4. ใบรายงานถึงประโยชนท่ีไดรับตอการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาภาควิชาเศรษฐศาสตร    

      ใหเปนไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัย (แบบฟอรมของภาควิชา) 

     5. หนังสือชี้แจงภาระงานสอนและการสอนชดเชยในชวงเวลาท่ีเดินทางของผูขอรับทุน (แบบฟอรมของภาควิชา) 

 6. กำหนดการเดินทางจริงของผูขอรับทุน 

 7. หนังสือชี้แจงการนำเสนอผลงานวิชาการ หากเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากภาควิชาฯ 

          โดยใหระบุวาเปนไปตามวัตถุประสงคขอใดในการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 

       8. การเขารวมประชุมวิชาการ/นำเสนอผลงาน         แบบ Full Paper           แบบโปสเตอร/บทคัดยอ 
 

การขอรับทุนเพ่ือจัดทำเอกสารคำสอนหรือตำรา/หนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร/งานวิจัย   

     1. ใบสมัคร และหนังสือรับรองจากหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร (แบบฟอรมของภาควิชา)   

2. ขอเสนอแผนงานการจัดทำเอกสารคำสอน/ตำรา หนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร (แบบฟอรมของภาควชิา) 

          ใชประกอบการประเมินสอน   ใชประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

       3. ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบฟอรมของภาควิชา)  

 4. ใบรายงานถึงประโยชนท่ีไดรับตอการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาภาควิชา

เศรษฐศาสตร   

      ใหเปนไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัย (แบบฟอรมของภาควิชา) 

 5. รายงานสถานภาพการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากภาควิชาเศรษฐศาสตร เม่ือ 3 ปท่ีแลว 

 6. ผูขอรับทุนไมไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอ่ืน 

 7. ผูขอรับทุนไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอ่ืนแตไมเพียงพอกับคาใชจายท่ีจำเปน 

     แหลงทุนท่ีไดรับ.......................................................................................จำนวนเงิน...........................บาท 

       8. ผูขอรับทุนใชขอมูลทุติยภูมิชุดเดิมจากงานวิจัยท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนจากภาควชิาฯ กรณีทำงานวิจัยรวมกัน 2 คน 

       9. มีผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพรอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง (อยางนอย 1 รายการตองเปนบทความวิจัย)   
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ใบสมัครขอรับทุน 

จากเงินรายไดตางๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 

1. ขอมูลเกี่ยวกับผูสมัคร

1.1 ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ....................................……………………. ชื่อสกุล …................…………………………........ 

1.2  สถานภาพของผูสมัคร   อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร ตำแหนงทางวชิาการ ……………………………. 

  พนักงานเงินรายไดสายสนบัสนนุ 

(   )  สังกัดธุรการภาควชิาเศรษฐศาสตร 

(   )  สังกัดโครงการพิเศษ (ระบ)ุ …………………………………………….......

1.3 กลุมวิชาหลักและรองในภาควิชาเศรษฐศาสตรที่ทานเลือกไว (เฉพาะผูสมัครที่เปนอาจารย) 

กลุมวิชาหลัก ……….......................................…………………………………………….. 

กลุมวิชารอง  ………...............................……………………………………………………. 

กลุมวิชารอง  ……….............................................……………………………………….. 

2. ความประสงคในการขอรับทุนจากเงินรายไดตางๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร 

2.1  ประเภทของการขอทุน เพื่อ

   การดูงาน (   )  ในประเทศ (   )  ตางประเทศ (ระบุ) …………………………………………... 

   ฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมวชิาการ/การเพิ่มพูนความรูและทักษะ (ระบุ) ..……………………………………. 

(   )  ในประเทศ (    ) ตางประเทศ (ระบ)ุ ………………………………………...... 

 จัดทำเอกสารคำสอน หรือตำรา 

 จัดทำวิจยั  

2.2  รายละเอียดการขอรับทุน 

ดูงาน/ฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/เพ่ิมพูนความรูและทักษะ 

ชื่อองคกร/หนวยงาน/สถานศึกษา ……………………................………….. 

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

ชื่อเร่ือง/โครงการ ……………………………….....……………........................ 

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

ระยะเวลา …….… ป …….… เดือน ……… วัน (การเขารวมและนำเสนอ) 

ตั้งแตวันที่ ……….. เดือน …………............……… พ.ศ. …………….…….. 

ถึงวันที่ ….…....….. เดือน …………..........……….. พ.ศ. …………....…….. 

กำหนดเดินทางวันที่ …….… เดือน ………...…….. พ.ศ. ………….......... 

(ตางประเทศ) 

จัดทำเอกสารคำสอนหรือตำรา 

ชื่อเอกสารคำสอนหรือตำรา  

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

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

ประกอบการสอนวชิา..................................... 

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

รหัสวิชา.......................................................... 

กลุมวิชา.......................................................... 

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

.......................................................................
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2.3 รายละเอียดรายการใชจายเพื่อขอรับทุน 

 ดูงาน/ฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/เพ่ิมพูนความรูและทักษะ (ตอคร้ัง) จดัทำเอกสารคำสอนหรือตำรา (ตอ

วิชา) 

 คาลงทะเบียน …………………………………………….……………………. บาท  คาสมนาคุณสำหรับผูเขียน .………… บาท 

    คาที่พักและคาเบี้ยเลี้ยง............................................................... บาท คาใชจายจดัพิมพ ……………....……… บาท 

คาพาหนะเดนิทางในและนอกประเทศ.........…...........…………….. บาท รวม …………………………..........……….บาท 

อ่ืนๆ............................................................................................. บาท 

รวม …………………………………………………..............………………….. บาท    

 

ขาพเจาขอรับรองวากิจกรรมทางวิชาการคร้ังนี้ไมไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอ่ืนหรือไดรับเงินสนับสนุน

จากแหลงเงินทุนอ่ืน แตไมเพียงพอกับคาใชจายที่จำเปน และไมไดอยูในระหวางการรับทุนเพื่อการศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนา

อาจารย ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และไดรับทราบระเบียบของเงินรายไดตางๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร 

พ.ศ. 2565 โดยพรอมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอผูกพันตามที่ระบุไวในระเบียบของเงินรายไดฯ  

 

พรอมนี้ ไดแนบหลักฐาน/เอกสารตาง ๆ เพื่อขอรับทุนมาพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา 

 

      ลงชื่อ………………………...................…………………. 

                  (              ) 

             วันท่ี …..… เดือน ………...….. พ.ศ……...… 

 

ความเห็นของหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร 
 

………………………………เห็นควรนำเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายไดฯ...…………………………… 

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

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

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

   

      ลงชื่อ………………………...................…………………. 

                  (              ) 

 หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร 

             วันท่ี …..… เดือน ………...….. พ.ศ……...… 
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หนังสือรับรองผูสมัครเพ่ือขอรับทุน 

จากเงินรายไดตางๆ ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 

………………………. 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ผูสมัครขอรับทุนจากเงินรายไดตาง ๆ ชื่อ (นาย, นาง, น.ส.)…………………..........…… 

ชื่อสกุล………………………….         เปนอาจารยสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร ตำแหนง ……………...................……………… 

ปฏิบัติงานในภาควิชาเศรษฐศาสตรมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ียื่นใบสมัครขอทุน โดยบรรจุเขาปฏิบัติงาน 

ในภาควิชาฯ เม่ือวันท่ี…….…เดือน……….........……พ.ศ….......……  

                     

          พนักงานเงินรายไดสายสนับสนุน ของภาควิชาเศรษฐศาสตร ปฏิบัติงานมาแลว

เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื ่นใบสมัครขอรับทุน โดยบรรจุเขาปฏิบัติงานในภาควิชาฯ เม่ือวันท่ี……......

เดือน………….….พ.ศ…………………….     

 

 

    

      ลงชื่อ………………………...................…………………. 

                  (              ) 

 หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร 

             วันท่ี …..… เดือน ………...….. พ.ศ……...… 
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ขอเสนอโครงการศึกษาดูงาน/ฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ 

การเพ่ิมพูนความรู และทักษะ จากเงินรายไดตาง ๆ ของภาควชิาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 
 

โครงการศึกษาดูงาน 
 

เรื่อง  …………………………………………………………………….………………..……… 
 

1.  หลักการและเหตุผล   ……………………………………………………………………………..........................................…….……. 

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

2.  วัตถุประสงค  ………………………………………………........................................…………………………………………………….. 

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

3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  …………………………………………................................……………………………………........... 

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

4.  วัน เวลา และสถานท่ี  ……………………………...................................…………………………………………………………….…. 

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

5.  กำหนดการศึกษาดูงาน  ………………………………………………………………………….................................………….......... 

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

6.  ประมาณการคาใชจาย  ……………………………………………………………………………………............................................ 

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

  
       ลงชื่อผูสมัคร …………………….................………….. 

                  (                                           ) 

                             วันท่ี …....…. เดือน …………...……….พ.ศ. ……....... 
 

หมายเหตุ  :  1) ผูสมัครควรจัดพิมพขอเสนอโครงการศึกษาดูงานเปนแบบฟอรมขึ้นเองโดยครอบคลุมเน้ือหา 

          ทั้ง 6 รายการที่ระบุไว 

       2) หากเปนการศึกษาดูงานเปนกลุม ใชเพียง 1 ชุด 
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ประโยชนที่ไดรับ 

จากโครงการศึกษาดูงาน/การฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/การเพ่ิมพูนความรูและทักษะ/การจัดทำ

เอกสารคำสอนหรือตำรา หนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร/การวิจัย โดยใชเงินรายไดตาง ๆ ของ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 

……………………… 
  

ประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรมทางวิชาการท่ีขอทุนจากเงินรายไดตาง ๆ ท่ีมีตอการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพดาน

การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ใหเปนไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 

1) ประโยชนตอตนเอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2) ประโยชนตอหนวยงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3) ประโยชนตอสังคมและประเทศ (ถามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       ลงชื่อผูสมัคร …………………….................………….. 

                  (                                           ) 

                             วันท่ี …....…. เดือน …………...……….พ.ศ. ……....... 
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    หนังสือช้ีแจงภาระงานสอนและการสอนชดเชย 

ในชวงระหวางการขอรับทุนเพ่ือฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/การเพ่ิมพูนความรูและทักษะ 

 

ระหวางวันท่ี....................................ถึงวันท่ี.................................... 

 

วันลา ภาระงานสอน เวลา วันสอนชดเชย 

...../......../...... 

...../......../...... 

...../......../...... 

...../......../...... 

...../......../...... 

...../......../...... 

...../......../...... 

...../......../...... 

...../......../...... 

...../......../...... 

วิชา................. หมู ....... 

วิชา................. หมู ....... 

วิชา................. หมู ....... 

วิชา................. หมู ....... 

วิชา................. หมู ....... 

วิชา................. หมู ....... 

วิชา................. หมู ....... 

วิชา................. หมู ....... 

วิชา................. หมู ....... 

วิชา................. หมู ....... 

เวลา................. น. 

เวลา................. น. 

เวลา................. น. 

เวลา................. น. 

เวลา................. น. 

เวลา................. น. 

เวลา................. น. 

เวลา................. น. 

เวลา................. น. 

เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

...../......../......  เวลา................. น. 

 

ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษา 

 

ระหวางวันท่ี ............................................................. ถึงวันท่ี .............................................................. 

มอบหมายให ............................................................ ปฏิบัตหินาท่ีในการดูแลนิสิตแทน 

 

หมายเหตุ:  (ถามี)....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ลงนาม................................................................ 

 (...............................................................) 

 ........./.............................../.............  
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หนังสือช้ีแจงการนำเสนอผลงานวิชาการ 

 

 หากเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากภาควิชาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ลงนาม................................................ 

              (..............................................) 

      วันท่ี .......... เดือน ................ พ.ศ. .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


