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หมายเหตุ การขอเบิกเงินสนับสนุนการตีพิมพ์วารสาร 1 บันทึกข้อความต่อ 1 ผลงานวิจัย 

 
 บันทึกขอ้ความ 

ส่วนงาน ใช้พิมพเ์ทา่นัน้ 
ท่ี  วันท่ี 
เรื่อง ขอทุนสนับสนุนรางวัลการตพีิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เรียน ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
ด้วย ข้าพเจ้า ………………………………………..……… สังกัด ……………..…………….….… ประสงค์ขอรับสมัครทุน

สนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ดังนี้ 
 ผลงานวิจัยเรื่อง “…………………………………….….................................................................................…....” 
 วารสาร “......................................................................” เล่มที่ .............. ปทีี่ .............. ฉบับที ่.............. 

หน้าที่ ................ เดือน ............................. ปี พ.ศ. .................... 
2.1 แนบสําเนา Reprint จํานวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้าทุกชุด) 
2.2 แนบสําเนาหลักฐานผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

 SCOPUS จํานวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า) 
 วารสารถูกจัดอยู่ในข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ .................... 

- แนบสําเนาหลักฐานแสดงวารสารทีถู่กจดัอยูใ่นข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)  
ตามควอไทล์ (การจัดอันดับใหย้ดึในวันที่ยื่นขอรบัการสนับสนุน) จํานวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง
ในเอกสารทกุหน้า) 

 ผู้ขอรับทุนสนับสนุนเป็น (ตามที่ปรากฎในฐานข้อมูล SCOPUS เท่านั้น) 
       First Author   /     Corresponding Author    /     ชื่อลําดับที่...............  
⑤ ยื่นขอรับทนุสนับสนุนรางวัล ต่อปีปฏิทิน (ตามเดอืนปีการตีพิมพท์ี่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS) 
       เรื่องที ่ 1   /     เรื่องที่  2   /     เรื่องที่  3   /     เรื่องที่  4 ขึ้นไป   
⑥ เขยีนสรุปผลงานวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับๆ ละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  
     ตามแบบฟอร์ม SWURI-I-28 
⑦ แจ้งเฉพาะช่ือธนาคารเงินเดือนเท่านั้น (โปรดระบ)ุ 
  ธนาคารกรุงไทย        ธนาคารไทยพาณิชย ์       สหกรณอ์อมทรัพย ์
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ในการน้ีข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
1. ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์จากผลงานวิจัยดังกล่าวจากงบประมาณอื่นของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผลงานตีพิมพ์ที่ขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าวไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หรือวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามประกาศรับสมัครทุนนี้ทุกประการ ทั้งนี้  

หากภายหลังทราบว่าผู้สมัครขอรับทุนขาดคุณสมบัติดังกล่าว ผู้สมัครยินดีสละสิทธิ์การรับทุน และ
ยินดีคืนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเต็มจํานวนที่ได้รับ 

4. ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน พ.ศ. 2565 ข้อ 15  
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจริยธรรมต่อวิชาชีพของตน โดยเฉพาะข้อ 15 (4) ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตนโดยมิชอบ หรือไม่แสดงตนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนมิได้ทําขึ้นเอง   

5. ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 
 

(ลงชื่อ)………………………..…..………...……… 
(……..…………..…….………………...….) 

ผู้ขอรับทุน 
…………..../………………………/………….... 
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สําหรับส่วนงานต้นสังกัด 

การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น 
 ครบถ้วน                     ไม่ครบถ้วน               ขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ................................................ 
                                                                     ส่งคืนเอกสารเม่ือวันที่ ........................................................ 
 

   ผลงานวิจยัฉบับนี้ ได้ปฏิบัติตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บรหิาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน พ.ศ. 2565 ข้อ 15  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจริยธรรม
ต่อวิชาชีพของตน โดยเฉพาะขอ้ 15 (4) ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ หรือไม่แสดงตนว่าเปน็เจ้าของ
ทรัพย์สินทางปญัญาที่ตนมิได้ทาํขึ้นเอง   
 

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

ผู้ประสานงานวจิัย/หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 
….../…………/…….. 

 

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

รองคณบด/ีรองผู้อํานวยการทีร่บัผิดชอบด้านงานวิจัย 
….../…………/…….. 

(ลงชื่อ)…………………..…….………...……… 
(……...…………….………….…..……….) 

คณบดี/ผู้อํานวยการ 
….../…………/…….. 

เฉพาะเจ้าหน้าที่สถาบันยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั เทา่น้ัน 
① การตรวจสอบเอกสาร 
  

 ครบถ้วน 
 

 ไม่ครบถ้วน 
  ขอเอกสารเพิ่มเติมเมือ่วันที่ ................................................ 
  ส่งคืนเอกสารเม่ือวันที่ ........................................................ 

 

② ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ครัง้ที่ ......................... เมือ่วันที่ ...........................       
 อนุมัต ิ                                                                    ไม่อนุมัติ 
จํานวนเงิน ......................................บาท                                 เหตุผล ........................................................ 
(……..………………………………………………………….)                                
 
          ลงชื่อ..................................                                                          ลงช่ือ..................................... 
        (นางสาวเกษชล  ก้องสุขติกุล)                                                          (นางสาวนิยดา  รุง่เรืองผล) 
                 ผู้ตรวจสอบ➀                                                                          ผู้ตรวจสอบ➁ 
          .........../............./................                                                          .........../............./................ 
 

(ลงชื่อ) ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  พานิชาภรณ์) 

รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ สถาบันยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
.........../............./................ 

(ลงชื่อ) ......................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา  บุญสินสุข) 

ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 


