แบบรายงานผลการดําเนินงานและการเดินทางสําหรับผูที่ไดรับทุน
สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ
ปงบประมาณ ..................
A Report Form for Graduate Oversea Research Grantee
Fiscal Year………………….

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
Graduate School, Khon Kaen University
1.ขอมูลนักศึกษา/Student Information
ชื่อ-นามสกุล (Full name)____________________________________________________________________________
รหัสประจําตัว (Student ID)______________________หลักสูตร (Program)_____________________________________
สาขาวิชา (Major)______________________________คณะ (Faculty)_________________________________________
โทรศัพท (มือถือ)/Telephone No. _____________________________ E-mail__________________________________
ชื่อวิทยานิพนธ (Thesis topic)
(ภาษาไทย/In Thai) ______________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ/In English) __________________________________________________________________
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา (Advisor name) __________________________________________________________________
2. ขอมูลเกีย่ วกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
Information of the Aboard Higher Education Institute
ชื่อสถาบัน (Name of institute)_____________________________________ ประเทศ (Country) ___________________
ชื่ออาจารย/ผูประสานงาน/ผูติดตอ ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ _______________________________________________
(Name of Lecturer/Coordinator/Contact person in aboard university)
ขอมูลทั่วไปของสถาบัน (General information of the institute)_______________________________________________
3. ระยะเวลาและกิจกรรมที่เขารวม (Activity period and description)
3.1 ระยะเวลาทํากิจกรรม ณ ตางประเทศ (Period of activity that you had participated in aboard)
ตั้งแตวันที/่ From วัน (Date)____________ เดือน (Month)______________พ.ศ.(Year) ______________
ถึงวันที/่ To วัน (Date)_______________ เดือน (Month)_________________ พ.ศ. (Year)____________
3.2 กิจกรรมที่ทําในตางประเทศ (Activity description)_______________________________________________
4. เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ (Date of arriving to Thailand)
วัน/Date________เดือน/Month_________พ.ศ./Year ________ (ที่ระบุใน Passport/Specified in passport)
5. สรุปผลการไปศึกษาวิจยั ในตางประเทศ ใหเขียนในรูปแบบของบทความวิจยั มีหัวขอดังตอไปนี้ ชื่อเรื่อง บทนํา
วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจยั เปนตน
Result of research (Please write in research article format. There are 4 topics as follows; Research topic,
abstract, research method and results)
6. ประโยชนที่ไดรับ (Significant) ___________________________________________________________________
7. ปญหาและอุปสรรค (Problems and Obstacles)____________________________________________________
8. ขอเสนอแนะ (Suggestion)______________________________________________________________________
9. สรุปคาใชจายทั้งหมด (Total expenses) __________________________________________________________

10. ขอมูลเพิ่มเติม (More information) _____________________________________________________________
ลายมือชือ่ (Sign)__________________________ผูไ ดรับทุน (Grantee)
Full name (______________________________)
วันที่ (Date)______ เดือน (Month)____________ พ.ศ.(Year)______(สงรายงาน/Submit report)
11. ความคิดเห็นและคํารับรองอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธความเห็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(Thesis advisor’s certification and opinion)
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
คํารับรองของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/Thesis advisor’s certification
( ) ขอรับรองวานักศึกษาไดดาํ เนินกิจกรรมศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ ตามแผนและตามทีร่ ายงานไวจริง
I certify that student operated research in aboard according to the plan and report.
( ) ขอรับรองวานักศึกษาไดนําเสนอผลการศึกษาวิจยั ณ ตางประเทศ ตอ นักศึกษาและคณาจารยที่สนใจจริง
I certify that student present research in aboard to interested lecturers and students
ในวันที่ On Date_______เดือน (Month)__________________พ.ศ. (Year)_____________
ณ (At)_______________________________________________________________________
( ) ขอรับรองวารายงานที่นักศึกษาเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เปนความจริงทุกประการ
I certify that the report, which submit to Graduate School is true.
ลายมือชือ่ Sign______________________________
Full name (______________________________)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Thesis advisor
วันที่ (Date)________ เดือน (Month)____________ พ.ศ.(Year)______
10. ผูไ ดรับทุนตองเขารวมในการจัดประชุมทางวิชาการ และ/หรือเสนอผลงานวิทยานิพนธที่จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย ประมาณเดือนกุมภาพันธ
Grantee is to attend Academic Conference and/or thesis presentation which will be held by Graduate
School in February each year

11. เอกสารแนบทายประกอบ เชน
Please Enclose:
- สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ระบุวนั เดินทางไปและกลับ
A copy of passport (Please specify departure date and arrival date)
- หลักฐานการจัดประชุมโดยมีรายชือ่ ผูเ ขารวมประชุม พรอมไฟลขอ มูล Power Point ที่นําเสนอ
และเอกสารอื่นๆ ประกอบดวย
- Conference documents: documents showing name list of attendances
- Power point presentation file: the one that used for presentation at the conference
- Other related documents of the conference
- ภาพประกอบการทํากิจกรรม (ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ) และเอกสารอื่นๆ
Evident photos showing activities (both in Thailand and aboard) and other related documents
- แนบหลักฐานการใชจายเงินทุน เชน ใบเสร็จรับเงิน ตัว๋ เครือ่ งบิน คาที่พัก เปนตน
All related Expenses’ evidences such as receipt, plane ticket, accommodation’s receipt
- สง CD 1 แผน ประกอบดวย (ไฟลขอมูล เชน รายงานผลการดําเนินงาน ไฟลรูปภาพ และ Power Point ที่
นําเสนอ เปนตน)
Submit a CD which containing these files of: activity report, activity photos and power point
presentation
หมายเหตุ รวบรวมเอกสารเย็บเลมรายงานสง 1 ฉบับ พรอมแผน CD 1 แผน
Note: Please submit 1 hard copy of report and 1 CD which contains related files

