
 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการตีพมิพ์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

พ.ศ. 2563 
 

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการ

เผยแพร่งานวิจัยของคณะสู่ระดับสากล และเพื่อให้ก าลังใจแก่ผู้ท าการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จงึได้จัดสรรเงนิจากกองทุนเพื่อการวิจัยใหเ้ป็นเงินสนับสนุนแก่ผูท้ี่มีผลงานวิจัย

ที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล 

เพื่อด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวปฎิบัติให้สอดคล้องกับ ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง เกณฑอ์ัตราการจา่ยเงนิค่าบริการต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อการวจิัยของคณะแพทยศาสตร ์ พ.ศ.2561 

ข้อ (1) จึงต้องมีการก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังตอ่ไปนี้ 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับเงนิสนับสนุน 

1. เป็นบุคลากรในสังกัดใดสังกัดหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

1.1. ข้าราชการสาย ก/ข หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือสายปฎิบัติการ พนักงานวสิามัญ 

สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

1.2. พนักงานคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ชาวต่างประเทศ อาจารย์ หรอืนักวิจัย            (ที่มสีัญญา

จา้งกับคณะแพทยศาสตร)์  

1.3. แพทย์ประจ าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สังกัดสภากาชาดไทยซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ   ในระดับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

2. เป็นผู้นพินธ์ช่ือแรก ผูน้ิพนธ์หลัก (corresponding author) หรอืผูน้ิพนธ์อาวุโสชื่อสุดท้าย 

2.1. หากเป็นผู้นพินธ์หลัก หรอืผูน้ิพนธ์อาวุโสชื่อสุดท้าย จะได้รับการสนับสนุน          เต็มจ านวน 

2.2. หากเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก โดยผู้นิพนธ์หลักหรือผู้นิพนธ์อาวุโสชื่อสุดท้าย ระบุสังกัดเป็นคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้รับการสนับสนุนเต็มจ านวน  

2.3. หากเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก โดยผู้นิพนธ์หลักและผู้นิพนธ์อาวุโสชื่อสุดท้ายไม่ระบุสังกัดเป็นคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้รับการสนับสนุนรอ้ยละ 90 ของการสนับสนุน 
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คุณสมบัติของบทความที่มีสิทธิ์ขอรับเงนิสนับสนุน 

1. บทความวิจัยทุกประเภทที่มีผลงานวิจัยของตนเอง (Original article, Review article, Case report, 

Letter to Editor เป็นต้น แต่ไม่สนับสนุน Reply ต่อค าถามของบทความตนเองที่ตีพิมพ์ไปก่อนหน้า) ที่

ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus หรือ Pubmed หรือตีพิมพ์ใน จุฬาลงกรณ์เวชสาร 

ตั้งแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  

2. บทความวิจัยต้องระบุต้นสังกัดของผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนเป็น “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย” (Faculty of Medicine, Chulalongkorn University) ร่วมด้วย (อนุโลมให้กรณีที่แสดง

หลักฐานชัดเจนว่า วารสารนัน้ๆ มีขอ้ก าหนดมใิห้ลงรายละเอียดสังกัดในระดับคณะ) 

การสนับสนุน 

1. ค่าธรรมเนียมการด าเนินการตีพิมพ์ (Article processing fee) 

      ให้การสนับสนุนค่ าธรรมเนียมการด า เนินการตีพิมพ์  ( article processing fee/page 

charge/color page charge โดยไม่รวมค่าด าเนนิการตพีิมพ์แบบด่วน, fast-track publication fee) ตามจา่ย

จริง และเกินจากที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน แต่ไม่เกิน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท และต้องเสนอขอรับ

การสนับสนุนภายใน 2 ปี หลังได้เลขหน้า  ยกตัวอย่างเชน่ 

- T1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนทั้งหมด  

- Q1 มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามที่จา่ยจริงไม่เกิน 30,000 บาท คณะแพทยศาสตร์ สมทบส่วน

ต่างจากมหาวทิยาลัยตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท 

- Q2 มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท คณะแพทยศาสตร์ สมทบ

ส่วนตา่งจากมหาวทิยาลัยตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท 

- Q3-Q4 คณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนตามที่จา่ยจริงไม่เกิน 30,000 บาท 

      (กรณีที่จะขอสนับสนุน color page charge ต้องเป็นวารสาร ระดับ SJR = Q1 เท่านั้น โดยดู

ระดับของวารสารได้จาก www.scimagojr.com) 

ทั้งน้ี หลักฐานการจ่ายเงินต้องระบุชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน (ผู้เบิก) อย่างชัดเจนและแนบเอกสาร

หลักฐานแจ้งหน้ีหรอืการช าระเงินเพิ่มเติม 

 

2. ค่าสนับสนุนการตีพมิพ์บทความ  

      สนับสนุนการตพีิมพ์บทความจ านวน 3,000 บาทต่อบทความ  บทความแต่ละชิน้จะใช้ขอเงิน

สนับสนุนได้เพียงครัง้เดียว โดยเป็นบทความที่ได้รับการตพีิมพ์เรียบร้อย มีการระบุเลขที่ฉบับและเลขหน้า

ในวารสารแลว้ และต้องเสนอขอรับการสนับสนุนภายใน 2 ปี หลังได้เลขหน้า  

 

http://www.scimagojr.com/
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3. ค่าสนับสนุนบทความตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 

      การสนับสนุนบทความตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) โดยบทความที่อ้างอิง จะต้อง

ตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานขอ้มูล ISI, Scopus หรอื Pubmed โดยสนับสนุนดังนี้ 

     3.1 อา้งองิโดยบุคคลอื่น 1,000 บาท/Citation  

     3.2 อา้งองิโดยตนเอง (มีผู้นพินธ์ช่ือซ้ ากันอย่างนอ้ย 1 ช่ือ) 500 บาท/Citation 

           ทั้งนีส้นับสนุนไม่เกิน 100 Citation   

     และต้องเสนอขอรับการสนับสนุน ภายใน 2 ปี หลังบทความที่อ้างองิบทความของผูข้อรับการ

สนับสนุนได้รับการตพีิมพ์ 

 

ขั้นตอนการขอสมัครและรับเงนิสนับสนุน 

1. ค่าธรรมเนียมการด าเนินการตีพิมพ์ (Article processing fee) และ ค่าสนับสนุนการ

ตีพมิพ์บทความจ านวน 3,000 บาท  

             ให้ผู้วจิัย download เอกสาร RA1 จาก http://rs.md.chula.ac.th/ดาวนโ์หลด/การสนับสนุน

การตพีิมพ์บทความวิจัย   กรอกข้อมูลสง่ใบสมัครผา่นหัวหนา้ภาควิชา แล้วเสนอมายังรองคณบดีฝ่าย

วิจัย ได้ตลอดปี 

2. ค่าสนับสนุนบทความตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 

2.1 ฝ่ายวิจัยจะน าบทความตีพิมพ์ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากข้อ 1 มาหาข้อมูลการอ้างอิงจาก

ฐานขอ้มูล Scopus แล้วสง่ให้อาจารย์/นักวิจัยประมาณต้นเดอืน พฤษภาคม ของทุกปี  

2.2 อาจารย์/นักวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและส่งกลับมายังฝ่ายวิจัยภายใน       

สิ้นเดือน พฤษภาคม ของทุกปี หากอาจารย์/นักวิจัยพบว่ามีข้อมูลไม่ครบสามารถแจ้ง

เพิ่มเติมได้  

2.3 ฝ่ายวิจัยจะน าข้อมูลเข้าขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ  และ

ฝา่ยวิจัยด าเนินการเบิกเงินเพื่อโอนเข้าบัญชอีาจารย์/นักวิจัย ต่อไป  

 ทั้งนี้ บทความหนึ่งจะขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 100 Cite หรือ ผู้ขอรับการสนับสนุนหมด

คุณสมบัติในการขอรับการสนับสนุน 

 

 

 

 

http://rs.md.chula.ac.th/ดาวน์โหลด/การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
http://rs.md.chula.ac.th/ดาวน์โหลด/การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
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เอกสารประกอบในการเบิกค่าธรรมเนียมการด าเนินการตีพิมพ์ (Article processing fee) 

1. บทความ T1  

ค่าธรรมเนียมการด าเนินการตีพิมพ์ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมในการตพีิมพ์ได้ทั้งหมดจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จา่ยตามจริง) 

      ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ        

      1.1 จากคณะฯ สนับสนุนการตพีิมพ์บทความ บทความละ 3,000 / 2,700 บาท  ไม่ต้องมีใบเสร็จ 

2. บทความ Q1  

     ค่าธรรมเนียมการด าเนินการตีพิมพ์ 

2.1 จากจุฬาฯ สามารถเบิกค่าธรรมเนยีมในการด าเนินการตีพมิพ์ ตามจริงได้ไม่เกิน 30,000 บาท 

2.2 จากคณะฯ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตีพมิพ์ ตามจริงได้ไม่เกิน 30,000 บาท 

มีใบเสร็จ 

2.2.1 Invoice (เซ็นชื่อก ากับในเอกสารส าเนา เอกสารตัวจรงิส่งมหาวิทยาลัย) 

2.2.2 หลักฐานการช าระเงิน (เซ็นชื่อก ากับในเอกสารส าเนา เอกสารตัวจริงสง่มหาวิทยาลัย) 

2.2.3 ใบเสร็จรับเงนิจากทางวารสาร อาจจะไม่มทีุกวารสาร (เซ็นชื่อก ากับในเอกสารส าเนา 

เอกสารตัวจริงสง่มหาวิทยาลัย) 

2.2.4 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 

     ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 

      2.1  จากคณะฯ สนับสนุนการตีพิมพ์บทความ บทความละ 3,000 / 2,700 บาท  ไม่ต้องมใีบเสร็จ 

3. บทความ Q2  

ค่าธรรมเนียมการด าเนินการตีพิมพ์ 

3.1. จากจุฬาฯ สามารถเบิกค่าธรรมเนยีมในการด าเนินการตีพมิพ์ ตามจริงได้ไม่เกิน 20,000 บาท 

3.2. จากคณะฯ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตีพมิพ์ ตามจริงได้ไม่เกิน 30,000 บาท 

มีใบเสร็จ 

3.2.1. Invoice (เซ็นชื่อก ากับ เอกสารตัวจริงสง่มหาวิทยาลัย) 

3.2.2. หลักฐานการช าระเงิน (เซ็นชื่อก ากับในเอกสารส าเนา เอกสารตัวจริงสง่มหาวิทยาลัย) 

3.2.3. ใบเสร็จรับเงนิจากทางวารสาร อาจจะไม่มทีุกวารสาร  (เซ็นชื่อก ากับในเอกสารส าเนา 

เอกสารตัวจริงสง่มหาวิทยาลัย) 

3.2.4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

     ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 

3.1. จากคณะฯ สนับสนุนการตีพิมพ์บทความ บทความละ 3,000 / 2,700 บาท  ไม่ต้องมใีบเสร็จ 
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4. บทความ Q3 – Q4 

ค่าธรรมเนียมการด าเนินการตีพิมพ์ (ไม่สามารถเบิกค่าธรรมเนียมในการตีพมิพ์จากมหาวิทยาลัย

ได้) 

4.1 จากคณะฯ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตีพมิพ์ ตามจริงได้ไม่เกิน 30,000 บาท 

ใช้เอกสารตัวจริง 

4.1.1 Invoice (ไม่ต้องเซ็นชื่อก ากับ) 

4.1.2 หลักฐานการช าระเงิน (ไม่ต้องเซ็นชื่อก ากับ)  

4.1.3 ใบเสร็จรับเงนิจากทางวารสาร อาจจะไม่มทีุกวารสาร  (ไม่ต้องเซ็นชื่อก ากับ) 

4.1.4 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ (ใช้ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินที่ได้จากวารสารมไิด้ออกในนาม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แต่ออกในนามผูข้อเบิกค่าสนับสนุน) 

      ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 

4.1 จากคณะฯ สนับสนุนการตีพิมพ์บทความ บทความละ 3,000 / 2,700 บาท  ไม่ต้องมใีบเสร็จ 

ท้ังนี้ หลักฐานการจ่ายเงินต้องระบุชื่อผู้ขอรับการสนับสนนุ (ผู้เบกิ) อย่างชัดเจนและ

แนบเอกสารหลักฐานแจ้งหนี้หรือการช าระเงินเพิ่มเติม 

บทเฉพาะกาล 

ให้เริ่มใช้เกณฑ์หลักฐานการจา่ยเงนิระบุชื่อผูข้อรับการสนับสนุน ตัง้แต ่1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

 กรณีมีเหตุต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (inner) 

 

              ทั้งนี้ที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มี

มตอินุมัตใิห้ใชห้ลักเกณฑ์นี้ 

 

 

                         ประกาศ ณ วัน  29   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

   (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสนิธุ) 

              คณบดี 

                  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


