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รายละเอียด ดังนี ้
1. ชื่อผลงานที่นําเสนอ....................................................................................................................................... 
2. รายละเอียดของงานประชุม 
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3. ลักษณะการนําเสนอผลงาน 
      แบบบรรยาย (Oral)    แบบโปสเตอร์ (Poster) 
4. ท่านเคยขอรับทุนทุนสนบัสนนุผลงานวิจัยที่นําเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติจากคณะหรือไม่ 
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ฐานข้อมูลวารสาร........................................................รหัสผลงานจาก HRMIS.............................................. 
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7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทีป่ระสงค์จะขอรบัการสนับสนนุดังนี ้
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ค่าที่พัก      คนืละ ……………… บาท ………. คืน  เป็นเงิน  …………………….…………  บาท   
ค่าเดินทาง  ….……...……………………..………  เป็นเงิน …………..………….….…….  บาท 

วันที่ออกเดินทางจากประเทศไทย………………………………วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย…….............…………......
รวมเป็นระยะเวลา......................วัน 
 กรณีผู้ขอรับทนุเดินทางไป-กลับ ระหว่างประเทศโดยเคร่ืองบินขอให้ระบุสายการบินที่จะเดินทาง ดังน้ี 

     สายการบินไทย 
     สายการบินอ่ืน เหตุผลทีไ่ม่สามารถเดินทางโดยสายการบินไทยได้ เน่ืองจาก.................................. 
................................………….……………………………………………………………………………………………….          
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ระบุให้ชัดเจน)                           เป็นเงิน ………………..….………….. บาท  

- ค่าเดินทางในต่างประเทศ (ระบุเส้นทาง) ………………………… เป็นเงิน ………………..………………. บาท  
- ค่าภาษีสนามบิน      เป็นเงิน………………………………. บาท  
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน………………………………. บาท  
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า/ค่าวีซ่า     เป็นเงิน………………………………. บาท  
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน     เป็นเงิน………………………………. บาท  
- …………………………………………………………  เป็นเงิน………………………………. บาท  
      รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  …………………………..…. บาท 
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 ขอรับทุนจากแหล่งอ่ืน(ระบุช่ือแหล่งทุน) ……………………………………………………..…………. 

ไม่ได้รับการสนับสนุน 
 รอผลการสนับสนุน (ระบุรายการที่ขอรับการสนับสนุนพรอ้มจํานวนเงิน) 

 -  ระบุรายการค่าใช้จ่าย   เป็นเงิน ………………..….………….. บาท 
 -  ระบุรายการค่าใช้จ่าย   เป็นเงิน ………………..….………….. บาท 
 -  ระบุรายการค่าใช้จ่าย   เป็นเงิน ………………..….………….. บาท  
      รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  …………………………..…. บาท 
 
 ได้รับการสนับสนุน (ระบุรายการที่ขอรับการสนับสนุนพรอ้มจํานวนเงิน) 
 -  ระบุรายการค่าใช้จ่าย   เป็นเงิน ………………..….………….. บาท 
 -  ระบุรายการคา่ใช้จ่าย   เป็นเงิน ………………..….………….. บาท 
 -  ระบุรายการค่าใช้จ่าย   เป็นเงิน ………………..….………….. บาท  
      รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  …………………………..…. บาท 



9. เอกสารประกอบการการพิจารณาทุน 
9.1  หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับการนําเสนอผลงานในงานประชุม 
9.2  ประกาศของงานประชุมหรือกําหนดการงานประชุม 
9.3  เอกสารแสดงอัตราค่าลงทะเบียน 
9.4  Manuscript ที่พร้อมส่งให้วารสารวิชาการระดับนานาชาติพิจารณา 
9.5  เอกสารทีไ่ด้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากแหล่งทุน 
9.6  เอกสารแสดงผลการสืบค้นผลงานทางวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล Web of Science หรือ Scopus 

ของผู้ขอรับทุนในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา (กรณีของผู้ที่เคยขอรับทุนน้ีแล้ว จะต้องแสดงผลการสืบค้นของผลงานที่
ขอรบัทุนคร้ังทีก่่อน) 

9.7  เอกสารรบัรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
9.8  เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)กรุณาระบุ ………………………………………………………………..  
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 
 
  

      ลงช่ือ ……………………………………………………………. ผูข้อทุน 
        (…..…….…………………………………………………) 

                    วันที่…….…. เดือน ……………..…….……… พ.ศ…..…….… 
 

 ความเห็นของหัวหนา้ภาควิชา 
1. พิจารณาคณุภาพของผลงานแล้ว เห็นว่า………………………………………………………………………........................... 
2. พิจารณาค่าใช้จ่ายและความเหมาะสมอ่ืน ๆ แล้วเห็นว่า……………………………………………………………………….. 
3. ขอรับรองว่า “ผู้ขอรับทุนไม่ได้อยู่ในช่วงการลาศึกษาต่อ” 
 
 
 

     ลงช่ือ ……………………..…………….……………..……….….   
        (……….…..…………………………………….……………) 

                วันที…่….…. เดือน ……………..…….……… พ.ศ…..…….… 



แบบรับรองจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
 
ส่วนที่ 1   สําหรับผู้ขอรับทนุเพ่ือไปประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ   
 
 1.  ผูข้อรับทุนต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้อ่ืนรวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหน่ึงฉบับ  
ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่  
 2.  ผูข้อรับทุนต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคล  หรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  
 3.  ผูข้อรับทุนต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมดิสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
และสิทธิมนุษยชน  
 4.  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ไม่มีอคติมาเก่ียวข้อง 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้าง
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ  
 5.  ผูข้อรับทุนต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย   
 6.  หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตําแหน่งจะต้องยื่นหลักฐาน
แสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดําเนินการ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่
กําหนดไว้ข้างต้น  6  ประการ  และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว 

 
        (ลงช่ือ) ............................................................ ผู้ขอรับทุน    

(...........................................................) 
วันที่ ........ เดือน .............................พ.ศ............. 

 
 


