ใบสมัคร
ทุนสนับสนุนนิสิตไปทําวิจัย วิทยานิพนธ
หรือ โครงงานวิศวกรรม ณ ตางประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา..................
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................. นามสกุล.........................................................
เลขประจําตัว ....................................... สังกัดภาควิชา/สาขาวิชาวิศวกรรม ...........................................
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คะแนนเฉลี่ยสะสม......................................................
เบอรโทรศัพทมือถือ..................................................E-mail.....................................................................
2. ที่อยูปจจุบันขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
( ) หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารที่ ............................................ หองเลขที่ ..............................
( ) หอพักเอกชน ..........................................................................................หองเลขที่ .............................
บานเลขที่...............หมูที่.................ถนน...................................ตําบล/แขวง .......................................
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.......................
( ) บานเลขที่...............หมูที่.................ถนน...................................ตําบล/แขวง .......................................
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท......................
3. หลักฐานความพรอมทางภาษาตางประเทศ.............................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. หลักการและเหตุผลที่ขอทุนสนับสนุนการเดินทางไปทําวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงงานวิศวกรรม
ณ ตางประเทศ
..................................................................................................................................................................
5. สถานที่ฝกงาน โปรดระบุ
5.1. ชื่อสถานที่ทําวิจัย วิทยานิพนธ พรอมที่อยู..............................................................................................
..................................................................................................................................................................
5.2. รายละเอียดของผูประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล พรอม e-mail และ/หรือเบอรโทรศัพทติดตอ)......................
..................................................................................................................................................................
5.3. ลักษณะงาน........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................
(......................................................)
วันที่ ..........เดือน...................พ.ศ. ...........

-26. คํารับรองผูปกครอง

เขียนที่......................................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.................................................... ไดรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สมัครทุนสนับสนุนนิสิตไปทําวิจัย วิทยานิพนธ ณ ตางประเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยตลอดแลว ตกลงรับรองและยินยอมให นาย/นาง/นางสาว.........................
เลขประจําตัว....................................... ภาควิชา/สาขาวิชาวิศวกรรม............................คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมัครรับทุนนี้โดยนิสิตจะไปทําวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงงานวิศวกรรม ณ
............................................. และขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุไวในใบสมัครนี้ เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................... ผูปกครอง
(........................................................)
วันที่ ............. เดือน............................ พ.ศ. ................
7. คํารับรองอาจารยที่ปรึกษา
ขาพเจามีความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปทําวิจัย
วิทยานิพนธ หรือโครงงานวิศวกรรม ณ ตางประเทศ ของผูสมัครดังนี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................. อาจารยที่ปรึกษา
(........................................................)
วันที่ ............. เดือน......................พ.ศ. ................

-38. คํารับรองหัวหนาภาควิชา
ขาพเจามีความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปทําวิจัย
วิทยานิพนธ หรือโครงงานวิศวกรรม ณ ตางประเทศ ของผูสมัครดังนี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ หัวหนาภาควิชา
(........................................................)
วันที่ ............. เดือน............................ พ.ศ. ...............
9. คํารับรอง รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ขาพเจามีความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปวิจัย วิทยานิพนธ
ณ ตางประเทศ ของผูสมัครดังนี้
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................
( .................................................. )
............. /.................../ ................
10. ความคิดเห็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................
(.............................................. )
............. /......... /...............

-4ประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปทําวิจัย วิทยานิพนธ หรือ โครงงานวิศวกรรม
ณ ..................................................................................................
ระหวางวันที่ ..................................................................................
รายการ

1. คาเดินทางไป-กลับ
2. คาทีพ่ ัก
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................
6. .............................................................

จํานวนหนวย

ราคาตอหนวย

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

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

รวมเปนเงิน
(บาท)
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ............................................................... บาท
(........................................................................) ตัวอักษร
หลักฐานการสมัครของรับทุน
1. ใบสมัครขอรับทุน
2. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
3. สําเนาทรานสคริปถึงภาคตน ปการศึกษาที่นิสิตจะไปวิจัย/วิทยานิพนธและสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย (KU2)
4. หลักฐานการตอบรับจากหนวยงานที่รบั นิสิตเขาทําวิจัย/วิทยานิพนธ หรือโครงงานวิศวกรรม ทีม่ ีการระบุชื่อนิสิต
อยางชัดเจน
5. หลักฐานความพรอมทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาอืน่ ๆ ที่จําเปน
หมายเหตุ นิสิตตองสงหลักฐานใหครบทั้ง 5 รายการ ภายในวันทีค่ ณะฯ กําหนด หากนิสิตสงหลักฐานไมครบ
คณะกรรมการกลางจะไมรับพิจารณา ไมวากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
การเบิกจายทุน
1.นิสิตผูขอรับทุนตองสงใบประเมินผลการวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงงานวิศวกรรม และใบลงเวลาการดําเนินการ
วิจัยฯ พรอมรายงานการทําวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครงงานวิศวกรรม ฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษสงกรรมการ
กลางของภาควิชาที่นิสิตสังกัดภายใน 2 สัปดาหหลังเสร็จสิ้นการทําวิจัยฯ
2. นิสิตผูรับทุนจะตองนําเสนอสาระสําคัญที่ไดรับจากการไปทําการวิจัย ณ ตางประเทศ ตอที่ประชุมคณะกรรมการกลาง
3.นิสิตจะตองสงเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินคาที่พกั และคาเดินทาง กากตั๋วเครื่องบิน และ Boading Pass) ที่สมบูรณ เพื่อ
ดําเนินการเบิกจายทุนฯ ภายใน 1 เดือนหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย หากพนกําหนดจะถือวานิสิตสละสิทธิใ์ นการ
รับการสนับสนุนทุน

