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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน   ............................................... .......................... .................. .....      โทร. ................. ............ โทรสาร ............. ................. 
ที่     ................................................                     วันที ่ ...................................................                                  
เรื่อง   ขออนุมัติเบกิงบประมาณสนบัสนนุการตีพิมพ์บทความวิจยัในวารสารวิชาการระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิกองทุนรชัดาภิเษกสมโภช  ปีงบประมาณ  ..................  
 
เรียน   รองอธิการบดี (ศาสตราจารย ์นายแพทย์เกยีรติ รักษ์รุ่งธรรม) 
 ข้าพเจ้าขออนุมัติเบิกงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวจิัยในวารสารวชิาการระดับชาติและระดับนานาชาต ิ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช  
ปีงบประมาณ ...................  ตามรายละเอียดดังนี้ 
1.  ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................ ต าแหน่งทางวิชาการ      ศ.      รศ.      ผศ.      อ.     ดร.  
     สังกัดภาควิชา ........................................................................  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ..................................................................................................... 
     โทรศัพท์ .....................................................  โทรสาร ................................................  E-mail : ……………………………………………………………………………. 
2.  คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนตามประกาศฯ 
       เป็นผู้เขียนชื่อแรก (first author)   
      เป็นผู้เขยีนชื่อหลัก (corresponding author) โดย ผู้เขียนชื่อแรก (first author) มีสถานภาพเป็น     
               นิสิตจุฬาฯ                           บุคลากรจุฬาฯ (โปรดแนบใบยินยอมจาก 1st author ให้ท่านเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนมาดว้ย)  
               อื่นๆ (โปรดระบุ.........................................................................) 
3.  การขอรับการสนับสนุน 
    3.1 ข้อมูลการเผยแพร ่
         บทความเร่ือง .................................................................................................................................................................... 
         ตีพิมพ์ในวารสาร/หนังสือ ................................................................................................................................................. 
         เล่มที่ (Vol.) ......................... ฉบับที่ (No.) ........................ เดือน .............................. ปี ...................... เลขหน้า (pp) ............................... 
         บทความนี้เป็นผลงานจากโครงการวิจัยเร่ือง .................................................................................................................... 
         ประเภทโครงการวิจัย      วิจยัพื้นฐาน       วิจยัประยุกต์       วจิัยและพัฒนา 
         ชื่อแหล่งทุนวจิัย ............................................................ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน .................................... บาท  ประจ าปี ......................... 
    3.2 เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ 

ประเภทบทความ Review article 
(ทุกสาขา) 

 
บทความวิจยัในสาขา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

บทความวิจยัในสาขา 
สังคมศาสตร์  และ

มนุษยศาสตร ์
(ทุกประเภท) 

ฉบับ Supplement 
สนับสนุน 50% 
(ระบุจ านวนเงิน) 

ประเภท 
original article, 

short communication, 
Brief report และ

Letter ที่เป็น rapid 
communication 

ประเภท 
case report, 

technical report, 
letter to the editor 

 
 

วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล  ISI 
(SCI/SSCI/HCI) หรือ Scopus ที่มี Impact Factor 
(JCR ปี....................) =  ……………….……... 
สาขายอ่ย ...................................................... 
มากกว่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ของสาขานั้น 
น้อยกว่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ของสาขานั้น 

 
 
 
 

 30,000 บาท 
 15,000 บาท 

 
 
 
 

        15,000 บาท 
          7,500 บาท 

 
 
 
 
      10,000 บาท 
       5,000 บาท 

 
  
     15,000 บาท 

 

วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู 
ISI(SCI/SSCI/HCI) หรือ Scopus 
ที่ไม่มีค่า Impact Factor 

--------- 
 
         5,000 บาท 

 
---------- 

 

 
      8,000 บาท 

 
 

บทของหนังสือ (chapter)    20,000 บาท 
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในสารานุกรม (Encyclopedia)    10,000 บาท    

   3.3  ค่าใช้จ่ายตพีิมพ์ฯ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมฯ)   
  เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ (page charge หรือ publication fee)  
  เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์สี (color page charge) 
  เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ขึ้นปกหน้า (cover page charge) 

 
วารสารที่มีค่า Impact Factor มากกวา่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ของสาขาของบทความนั้น 
                      เป็นเงิน ..................................... บาท (ไม่เกิน 30,000 บาท) 
วารสารที่มีค่า Impact Factor น้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ของสาขาของบทความนั้น   
                      เป็นเงิน ..................................... บาท (ไม่เกิน 15,000 บาท) 
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หลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุน (กรุณาแนบหลักฐานให้ครบถ้วน) 
  1.  ส าเนาบทความที่ลงตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว    2.  ผลการสบืค้นที่แสดงวา่บทความของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus แล้ว 
  3.  รายละเอยีดแสดงถึงค่า Impact Factor ของวารสาร   4.  ใบแสดงความยินยอมจาก first author (ในกรณีที่ผู้ขอไม่ใช่ first author) 
  5.  บทสรุปเนื้อหาภาษาไทย 
หลักฐานการขอรับการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการตีพิมพ์บทความ (page charge) (กรุณาแนบหลักฐานให้ครบถ้วน) 
  1.  ใบแจ้งอัตราการคิดค่า page charge  หรือเอกสารหลกัฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงที่มาของการคิดค่า page charge  ของวารสาร 
  2.  ใบเสร็จรับเงิน (ใช้เอกสารตัวจริง) หรือใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต เป็นของเจ้าของที่ขอรับการสนับสนุน (หากเป็นส าเนาจะต้องรับรองส าเนาด้วย) 
  3.  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน     4.  หลกัฐานการโอนเงิน (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร) 
  5.  ใบแจ้งอัตราแลกเปลีย่นเงินบาทในวันที่ช าระเงิน (กรณีช าระเงินโดยวธิีอืน่  ไม่ใช่การโอนเงินผ่านธนาคาร) 
 
 รวมเป็นเงินที่เสนอขอทั้งสิ้น ................................................ บาท  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติดว้ย จกัขอบคุณยิ่ง 
 
                                                                                                 ลงชื่อ........................................................................... 
                                                                                                       (............................................................................) 
                                        ผู้ขอรับการสนับสนุน 
 
ค ารับรองของรองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะ-วิทยาลัย / ผู้อ านวยการสถาบัน 
 ขอรับรองว่า การเสนอขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวจิัยในวารสารวชิาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว  เป็นไปตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย  เป็นจ านวนเงิน ............................................  บาท 
 
                              ลงชื่อ........................................................................... 
                                    (..........................................................................) 
          รองคณบดีฝ่ายวิจยั/ผู้อ านวยการ  ....................................................................... 
                                                                                             วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. .................. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
ส าหรับเจา้หน้าที่ส านักบริหารวิจัยตรวจสอบ 
 
  ได้ตรวจสอบขอ้มูลและเอกสารแล้วดังนี้ 
      มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนตามหลกัเกณฑ์ 
        1.  ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจยัฯ               
             จ านวน ............................................... บาท 
        2.  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความฯ (page charge ฯลฯ)  
             จ านวน ............................................... บาท 
 
 รวมเป็นเงินทีเ่ห็นควรอนุมัติจ านวน .................................................. บาท 
      ไม่เป็นไปตามประกาศฯ เห็นควรแจ้งกลับผู้เสนอขอ  
         เนื่องจาก ........................................................ 
 
 
              (ลงชื่อ) ........................................................  ผู้ตรวจสอบ 
                         (นางสาวแกว้ทิพย์ ประจักษ์จิตร์) 
                     วันที่ ..................................................  
 
 
             (ลงชื่อ) .........................................................  ผู้ตรวจทาน 
                        (...................................................) 
              ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะหแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจยั            
                     วันที่  ................................................ 
 
 
 

 

 
เรียน  รองอธิการบด ี(ศ. นพ.เกียรติ รกัษ์รุ่งธรรม) 
 
 
         เห็นควรพิจารณาอนุมัติ   
 
    
 
 
                      (ลงชื่อ)  ............................................................ 
                                         (ดร.ธัญธิตา  วิสัยจร) 
                                   ผู้อ านวยการส านักบริหารวิจยั                      
                 วันที ่........................................................ 
 

 

ความเห็นของรองอธิการบดี (ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม) 
 
        อนุมัติ    
                                    
                
 
 
                      (ลงชื่อ) .......................................................... 
                     (ศาสตราจารย ์นายแพทย์เกียรติ รกัษ์รุ่งธรรม) 
                                        รองอธิการบด ี
                      วันที ่........................................................... 
 

 

 

 


