
หน้า 1 จาก 2 (ปรับปรุง  27 ตุลาคม  2563) 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน (Department)  ........... ............................................ .....โทร. (Tel.) ................. ............ โทรสาร (Fax) ............. ...................... 
ที่ (No.) .................................................................................................................วันที ่(Date)..................................................................................................       
เรื่อง   ขออนุมัติเบกิงบประมาณสนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช  ปีงบประมาณ  .................................................................. 
         (Subject: Request Ratchadaphisseksomphot Endowment Fund Publication Support)  
 
เรียน  รองอธิการบด ี(ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์)  
         Vice President (Chakkaphan Sutthirat, PhD., DGemG.) 
 

 ข้าพเจ้าขออนุมัติเบิกงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจยัในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ .......................  ตาม
รายละเอียดดังนี้ (I would like to request Ratchadaphisseksomphot Endowment Fund publication support, Budget year………….. Details are as 
follows:) 
1.  ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................ ต าแหน่งทางวิชาการ      ศ.      รศ.      ผศ.      อ.     ดร.  

    (Full Name)                        (Academic Title)    Prof.   Assoc. Prof.  Asst. Prof   Lect.  Dr. 

     สังกัดภาควิชา (Department) ......................................คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (Faculty/College/Institution)............................................................. 

     โทรศัพท์ (Tel.) ......................................................................................... E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

2.  คุณสมบัตขิองผู้ขอรับการสนบัสนุนตามประกาศฯ (Applicant’s Eligibility Qualification)  
      เป็นผู้เขยีนชื่อแรก (First author)   

      เป็นผู้เขยีนชื่อหลัก (Corresponding author and the first author has the Status of) โดย ผู้เขียนชือ่แรกมีสถานภาพเป็น  

               นิสิตจุฬาฯ (Student)       บุคลากรจุฬาฯ (โปรดแนบใบยินยอมจาก 1st author ให้ทา่นเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนมาด้วย)  
                                 (University faculty; please attached letter of consent from 1st author) 

               อื่นๆ (Others; please specify) (โปรดระบุ................................................................................................................................................) 

      เป็นผูม้ีสว่นรวมเท่ากัน (Equal contribution) please provide indication   
3.  การขอรับการสนบัสนุน (Journal/Book) 
    3.1 ข้อมูลการเผยแพร่  

         บทความเร่ือง (Article title).......................................................................................................................................................................................... 

         ตีพิมพ์ในวารสาร/หนังสือ (Journal/Book)..................................................................................................................................................................... 

         เล่มที่ (Vol.) ......................... ฉบับที่ (No.) ........................ เลขหน้า (pp)..........................เดือน (mm).............................. ป ี(yyyy) ......................  

    3.2 เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ (Publication support) 
ประเภทบทความ (Articles) สนับสนุน (จ านวนเงิน) (Publication support: THB) 

บทความ (Articles) 
(SJR / JCR ปี.....................) =…….…………..………...Subject................................................ 
Top 10 % 
Quartile 1  (Q1) 
Quartile 2  (Q2) 

 
 

                35,000 บาท (35,000 THB) 
                15,000 บาท (15,000 THB) 
                     ไม่สนบัสนุน (No support) 

  ประเภทอ่ืนๆ (Others) 
Tier 1                      

(ส านักพิมพ์อันดับ 1) 
Tier 2                       

(ส านักพิมพ์อันดับ2) 
  บทของหนังสือ (Book Chapter)  35,000 บาท (35,000THB)  15,000 บาท (15,000THB) 

  สารานกุรม (Encyclopedia)  15,000 บาท (15,000 THB)  10,000 บาท (10,000THB) 

  หนังสือ (Book)  50,000 บาท (50,000 THB)  25,000 บาท (25,000THB) 

  ผลงานที่ Field-weighted citation impact จากโปรแกรม SciVal มากกว่า 3.0 
(คิด 2 ปีปฏิทินหลังการตีพิมพ์)(Field-weighted citation impact from SciVal > 3.0 and 
calculated 2 years after publishing) 

   35,000 บาท  
       (35,000 THB.) 

   3.3  ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ฯ (เอกสารการเงินต้องแสดงชื่อผู้รับการสนับสนุนเท่านั้น หากไม่ใช่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนได้) (Publication fee) 
All financial documents have to specify Applicant’s name ONLY  
 
  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (Page charge หรือ publication fee)  

 
Top 10 %   สนับสนุน เป็นเงิน..............................................บาท    (จา่ยตามจริง) 
                                                                          (THB) (Actual cost) 
Quartile 1 (Q1) สนับสนุน เป็นเงิน..............................................บาท   (ไม่เกิน  30,000  บาท )  
                                                                                                      (THB) (< 30,000 THB) 
Quartile 2 (Q2) สนับสนุน เป็นเงิน..............................................บาท   (ไม่เกิน  20,000  บาท )  
                                                                          (THB) (< 20,000 THB) 

  ค่าใช้จ่ายในตีพิมพ์สี (Color page charge)  
  ค่าใช้จ่ายในขึ้นปกหน้า (Cover page charge) 

  ค่าใช้จ่ายค่าเปิดให้เข้าถึงโดยเสรี (Open access) 

*** ค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จา่ยพิเศษเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม คา่ส าเนา ค่าตรวจภาษา)*** 
*** Publication fee does not include transfer fee/special cost (e.g. copy costs, language editing costs) *** 



หน้า 2 จาก 2 (ปรับปรุง  27 ตุลาคม  2563) 

 

หลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุน (กรุณาแนบหลักฐานให้ครบถ้วน)  
(Document requirement for publication support, please attached) 
  1.  ส าเนาบทความที่ลงตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว    2.  ผลการสบืค้นที่แสดงวา่บทความของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus แลว้ 
           (Copy of publication)               (Search result of Paper’s appearance (existence) in the ISI/Scopus)  
  3.  รายละเอยีดแสดงถึงค่า Impact Factor /SJR ของวารสาร   4.  ใบแสดงความยินยอมจาก first author (ในกรณีที่ผู้ขอไม่ใช่ first author) 
          (Impact Factor /SJR details)            (Letter of consent from 1st author) 
 
หลักฐานการขอรับการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการตีพิมพ์บทความ (page charge) (กรุณาแนบหลักฐานให้ครบถ้วน) 
 (Document requirement for page charge support. Please attached) 
  1.  ใบแจ้งอัตราการคิดค่า page charge  หรือเอกสารหลกัฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงที่มาของการคิดค่า page charge  ของวารสาร 
         (Page charge invoice(s)) 
  2.  ใบเสร็จรับเงิน (ใช้เอกสารตัวจริง) หรือใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต เป็นของเจ้าของที่ขอรบัการสนับสนุน (หากเป็นส าเนาจะต้องรับรองส าเนาด้วย) 
         (Receipt or credit invoice showing applicant’s name ONLY) 
  3.  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.4231) (Form. 4231)    
  4.  หลกัฐานการโอนเงิน (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร) (Transfer slip) 
  5.  ใบแจ้งอัตราแลกเปลีย่นเงินบาทในวันที่ช าระเงิน (กรณีช าระเงินโดยวธิีอืน่ ไม่ใช่การโอนเงินผ่านธนาคาร) (Currency exchange rate at the day 
of payment) 
  6.  ส าเนาหน้าสมุดบัญชธีนาคาร (ธนาคารไทยพาณิชย ์จะไม่มีค่าโอน หากเป็นธนาคารอื่นๆ จะเสียค่าโอนเข้าบัญชีครั้งละ 5 บาท)  
         (Bankbook. SCB: no fee; others: 5 THB fee) 
 

 รวมเป็นเงินที่เสนอขอทั้งสิ้น (amount required) .................................................................. บาท (THB) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จักขอบคุณยิ่ง  
                                                                                                                                     ลงชื่อ........................................................................... 

                                                                                                       (............................................................................) 
                          ผู้ขอรับการสนับสนุน (Signature of Applicant) 
 

ค ารับรองของรองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะ / วิทยาลยั / ผู้อ านวยการสถาบัน (Affirmation from Faculty/College/Institution) 
 ขอรับรองว่า การเสนอขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวจิัยในวารสารวชิาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว เป็นไปตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย (I affirm that this application for Ratchadaphisseksomphot Endowment Fund publication support follows all the 
requirements set by the university and for the total amount of)  
เป็นจ านวนเงิน .....................................................  บาท (THB) 
 

               ลงชื่อ (sign) ........................................................................... 
                                               (..........................................................................) 
                รองคณบดีฝ่ายวจิัย/รองผู้อ านวยการ  ............................................................................. 
                                                                              Associate Dean (Research Affairs)/ Deputy Director 
                                                                                                   วันที ่............. เดือน ............................. พ.ศ. .................. 
                                      Date : dd / mm /yyyy 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

ส าหรับเจา้หน้าที่ส านักบริหารวิจัยตรวจสอบ (For Officer only) 
 

  ได้ตรวจสอบขอ้มูลและเอกสารแล้วดังนี้  
 

      มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนตามหลกัเกณฑ์  
         (Eligible to receive publication support) 
 

        1.  ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจยัฯ (publication support) 
             จ านวน (amount) ............................................... บาท (THB) 
 

        2.  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความฯ (page charge, etc.)  
             จ านวน (amount) ............................................... บาท (THB) 
 

 รวมเป็นเงินที่เห็นควรอนุมัติจ านวน .................................................. บาท 
      (Total Amount)                                                      (THB) 
    

   ไม่เป็นไปตามประกาศฯ เห็นควรแจ้งกลับผู้เสนอขอ  
      (Ineligible to receive publication support) 
         เนื่องจาก (Reasons) ...................................................................... 
 
 
 

 

      

    (ลงชื่อ) ........................................................  ผู้ตรวจสอบ (Examiner) 
                 (นางสาวอังค์วรา ประจักษ์จิตร์) 
                     (Angwara Prachakchit) 
            วันที ่(Date) ..................................................  
 

       (ลงชื่อ) .........................................................  ผู้ตรวจทาน (Reviewer) 
                (....................................................... ) 
            ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะหแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจยั   
         (Director, Research Analysis and Dissemination)          
              วันที่ (Date) ................................................ 
 

อนุมัติ (Approved) 
 

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

            (ดร.กัญญาภัจจ ์ชินวงศ์) 
                                  (Dr.Kanyapaj Chinawong)                                    
         ผู้อ านวยการโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักบรหิารวจิัย   

         Acting Director, office of Research Affairs                                                                         
วันที่ (Date) ........................................................ 

 


