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Budget Proposal Form 
แผนงบประมาณส าหรบัผู้เช่ียวชาญอาคนัตกุะ (Siriraj International Visiting Scholars) 

ช่ือผู้เช่ียวชาญอาคนัตกุะ  .......................................................................................................................................................................................................... 
อายุ ...........ปี เพศ  .......... 
จากสถาบนั ....................................................................................................................... ...........ประเทศ ................................................................................ 
มีความสนใจ /ความเชียวชาญทางด้าน ........................................................................................................................... ................................................. 
1. คณุวฒิุ

ระดบัปรญิญาเอก (Ph.D.) หรอื ระดบัแพทยศาสตรบ์ณัฑติและแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ (M.D. + Board)
  ผูเ้ชีย่วชาญอาวโุส (Senior Scientist) 
2. ต าแหน่ง    นกัวจิยั          อาจารย ์    อื่น ๆ .................................................................................................................. 
3. ค่า H – index ของผูเ้ชีย่วชาญอาคนัตกุะ (Scopus) ....................... 
4. การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกของสถาบนัท่ีผู้เช่ียวชาญอาคนัตกุะสงักดั 

  อนัดบั QS University Ranking อนัดบัที ่.......................  สาขาวชิา ............................................................ 
 อนัดบั THE World University Ranking อนัดบัที ่.......................  สาขาวชิา ............................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................... อนัดบัที ่.......................  สาขาวชิา ............................................................ 

5. แผนการปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณเดียวกนั 
   ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (ครัง้ที ่1) ....................... สปัดาห.์.........วนั  ชว่งเวลาทีป่ฏบิตังิาน ................................................................................... 
 ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (ครัง้ที ่2) ....................... สปัดาห.์.........วนั  ชว่งเวลาทีป่ฏบิตังิาน ................................................................................... 

* ในกรณีทีเ่สนอใหม้าปฏบิตังิานมากกว่าหนึง่ครัง้ ชว่งเวลาทีป่ฏบิตังิานจะตอ้งอยู่ในปีงบประมาณเดยีวกนั *
6. Honorarium
ระดบั Ph.D. หรือ M.D.+ Board
 กรณีปฏบิตังิานเตม็เวลาอย่างน้อย 1 สปัดาห ์(5 วนัท าการ) อตัรา 15,000  บาท /สปัดาห ์x ..........สปัดาห ์  = ........................ บาท 
 กรณีปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง แต่ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานต่อเนื่อง อตัรา 3,000  บาท /วนั x...........................วนั   = ........................ บาท 
 ไมค่รบ 1 สปัดาห ์(เฉพาะวนัท าการ)  รวมเป็นเงนิ   = ........................ บาท     

ระดบั Senior scientist 
 กรณีปฏบิตังิานเตม็เวลาอย่างน้อย 1 สปัดาห ์(5 วนัท าการ)     อตัรา 10,000 บาท /สปัดาห ์ x ..........สปัดาห ์ = ........................ บาท 
 กรณีปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง แต่ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานต่อเนื่อง อตัรา 2,000 บาท /วนั  x ............................วนั = ........................ บาท 
   ไมค่รบ 1 สปัดาห ์(เฉพาะวนัท าการ)   รวมเป็นเงนิ = ........................ บาท    
7. ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั จ่ายในอตัราตามราคาจริง แต่ไม่เกินในอตัราดงัต่อไปน้ี
 ทวปีอเมรกิา   ไมเ่กนิ  70,000 บาท    ทวปียุโรปและแอฟรกิา ไมเ่กนิ  60,000 บาท 
 ทวปีออสเตรเลยี     ไมเ่กนิ  50,000 บาท      ทวปีเอเชยี (กลุม่ประเทศ ASEAN) ไมเ่กนิ  15,000 บาท 
 ทวปีเอเชยี (กลุม่ประเทศ Non-ASEAN) ไมเ่กนิ 30,000 บาท   ไมป่ระสงคข์อทนุสนบัสนุนค่าตัว๋เครือ่งบนิ 
** คณะฯ สนบัสนุนคา่ตัว๋เครือ่งบนิปีงบประมาณละ 1 ครัง้ ** 
8. ท่ีพกั 
 หอ้งรบัรองอาคารศนูยก์ารวจิยั (SiMR)     หอ้งพกัเตยีงคู่ (Twin bedroom)  หอ้งครอบครวั (Double bedroom with one living room) 
 หอพกั 8 ไร ่(Twin bedroom)
 ทีพ่กัภายนอกงบประมาณแบบเหมาจา่ย ไมเ่กนิ 5,000 บาท / สปัดาห ์ x  ................สปัดาห ์ = .................................. บาท 
 ไมป่ระสงคร์บัการสนบัสนุนทีพ่กั / ค่าทีพ่กั 
9. ค่าด าเนินการต่ออายุวีซ่า จ่ายในอตัราตามราคาจริง แต่ไม่เกินในอตัรา 2,000 บาท / ครัง้
 ตอ้งการ  ไมต่อ้งการ

รวมจ านวนเงินในแผนงบประมาณส าหรบัผู้เช่ียวชาญอาคนัตกุะ  
เป็นเงนิทัง้สิน้ ............................... บาท  (..................................................................................................................................................................บาท) 
อาจารยผ์ูป้ระสานงาน.................................................................................................. ภาควชิา/ หน่วยงาน.......................................................................... 
โทรศพัท.์................................................................................... อเีมล ์................................................................................................................................. 

ผูใ้หข้อ้มลู...................................................................... 
วนัทีก่รอกขอ้มลู ............................................................ 

         Revised : August  2020 
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