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เงินกองทุนให้ การสนับสนุน
1) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประกาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เรื่ อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2553 (เอกสารแนบที่ 1)
ให้การสนับสนุน
1. การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
- Review article
- Full article
- Case report, Brief report, Letter to editor
2. ค่าตีพิมพ์(Page charge) ในวารสารที่มีค่า Impact factor
3. บทของหนังสื อ (chapter)
4. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในสารานุกรม (Encyclopedia)
หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในประกาศฯ เอกสารแนบที่1
2) กองทุนเพือ่ การวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (ชื่ อการสนับสนุนการตีพมิ พ์ ผลงานวิจัยเป็ นภาษาอังกฤษ)
ประกาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เรื่ อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของกองทุนเพื่อการวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์
พ.ศ.2553 (เอกสารแนบที่ 2)
ให้การสนับสนุน
1. การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact factor
2. ค่าตีพิมพ์(Page charge) เฉพาะที่ส่วนเกินที่ไม่สามารถเบิกจากมหาวิทยาลัย
3. การตีพิมพ์บทความวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษในจุฬาลงกรณ์เวชสาร
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ขั้นตอน
การขอรับการสนับสนุนการตีพมิ พ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (มหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็ นอาจารย์ หรื อนักวิจยั ประจาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็ น 1st author
- หรื อ corresponding author ในกรณี ที่ 1st author ไม่มีสิทธิ์
- หรื อเป็ น corresponding author แต่มีหนังสื อยินยอมจาก 1st author ให้ corresponding author เป็ นผู้
เบิกแทนในกรณี ที่ 1st author เป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ์ เช่นกัน
- ผูท้ ี่ขอเบิก ได้ระบุสถาบัน “Chulalongkorn University” ในบทความอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ประสานงาน จัดส่ งเอกสารเพือ่ ขอรับเงินสนับสนุนผ่ านฝ่ ายวิจัย
การเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการสมัคร
Download แบบฟอร์มที่ http://www.research.chula.ac.th/fund_rs/form03.htm
การเตรียมเอกสาร การเบิกเงินสนับสนุนตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการ

1. แบบฟอร์มใบสมัคร FM-RDE-01 (โปรดกรอกรายละเอียดในแต่ละข้อให้ครบถ้วน)
2. เอกสารเนื้อหาบทความวิจยั จานวน 2 ชุด
3. ใบแสดงความยินยอมจาก 1st author (กรณีที่ผขู้ อเป็ น corresponding author และ 1st author ก็เป็ น
ผูม้ ีสิทธิ์เช่นกัน

4. บทคัดย่อภาษาไทย ครึ่ งหน้า A4 จานวน 1 แผ่น แปลชื่อผูร้ ่ วมวิจยั ทุกท่านพร้อมสังกัดของแต่ละ

แบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบที่
1.1
แบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบที่
1.2
ตัวอย่าง ตามเอกสารแนบที่ 1.3

ท่านเป็ นภาษาไทยด้วย พร้อม save ใส่แผ่น จานวน 1 แผ่น

5. หลักฐานแสดงค่า Impact Factor จานวน 2 แผ่น(ถ้ามี)
6. หลักฐานแสดงการปรากฏของบทความในฐานข้อมูลที่อา้ งอิง จานวน 1 แผ่น(ถ้ามี)
7. การเบิกค่าตีพิมพ์ (Page charge) เตรี ยมหลักฐานการชาระเงินดังนี้ (เซ็นชื่อรับรองเอกสารทุกใบ)

ตัวอย่าง ตามเอกสารแนบที่ 1.4
ตัวอย่าง ตามเอกสารแนบที่ 1.5

ตัวอย่าง ตามเอกสารแนบที่ 1.6
7.1. ใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรื อ ใบแจ้งอัตราการคิดค่า Page Charge หรื อเอกสารหลักฐานอื่นที่
แสดงให้เห็นถึงที่มาการคิดค่า Page Charge (เอกสารตัวจริ ง หรื อได้จากการติดต่อทาง e-mail)
ตัวอย่าง ตามเอกสารแนบที่ 1.7
7.2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริ ง
7.3. ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement of credit card account) หรื อหลักฐานการโอน ตัวอย่าง ตามเอกสารแนบที่ 1.8
เงินจากสถาบันการเงิน(กรณี ที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินตัวจริ ง)
7.4. ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน(บก.11) (กรณี ถา้ ชาระค่า Page Chargeไปเกินกว่า 30,000.- ที่ แบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบที่
1.9
เบิกได้จริ งให้เขียนกากับด้วยว่า “ขอเบิกเพียง 30,000 บาท เท่านั้น”)
การเบิกเงินสนับสนุนการเขียนบทของหนังสือ(Chapter) และ บทความทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ ในสารานุกรม (Encyclopedia)
1. เอกสารเนื้อหาบทในหนังสื อ 2 ชุด
2. จดหมายเชิญจากบรรณาธิการ
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ขั้นตอน
การขอรับการสนับสนุนการตีพมิ พ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
กองทุนเพือ่ การวิจัย คณะแพทยศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็ นอาจารย์ หรื อนักวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์ หรื อ อาจารย์พิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ที่สังกัด
สภากาชาดไทย
- เป็ น 1st author หรื อ corresponding author หรื อ Last author (ให้สิทธิ์ เรี ยงตามลาดับ)
- ผูท้ ี่ขอเบิก ได้ระบุสถาบัน “Faculty of Medicine, Chulalongkorn University” ในบทความ
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
ประสานงาน จัดส่ งเอกสารเพือ่ ขอรับเงินสนับสนุนทีฝ่ ่ ายวิจัย
การเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการสมัคร
Download แบบฟอร์มที่ http://research.md.chula.ac.th/download.html
การเตรียมเอกสารเบิกเงินสนับสนุนตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการ
1. แบบฟอร์มใบสมัคร RA1 (โปรดกรอกรายละเอียดในแต่ละข้อให้ครบถ้วน)
2.
3.

แบบฟอร์ม ตามเอกสาร
แนบที่ 2.1

เอกสารเนื้อหาบทความวิจยั จานวน 1 ชุด
ใบแสดงความยินยอมจาก 1st author (กรณี ที่ผขู ้ อเป็ น corresponding author และ 1st author ก็เป็ น แบบฟอร์ม ตามเอกสาร
ผูม้ ีสิทธิ์เช่นกัน
แนบที่ 2.2
4. หลักฐานแสดงค่า Impact Factor จานวน 1 ชุด
ตัวอย่าง ตามเอกสารแนบ
ที่ 2.3
การเตรียมเอกสารการเบิกค่ า Page Charge
1. แบบฟอร์ม RA2 (โปรดกรอกรายละเอียดในแต่ละข้อให้ครบถ้วน)
แบบฟอร์ม ตามเอกสาร
แนบที่ 3
2. เอกสารเนื้อหาบทความวิจยั จานวน 2 ชุด
3. สาเนาแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ/
นานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ที่ได้รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยแล้ว จานวน 1 แผ่น
การเตรียมเอกสารขอรับการสนับสนุนการตีพมิ พ์ ในวารสารจุฬาลงกรณ์ เวชสาร
1. แบบฟอร์ม RA2 (โปรดกรอกรายละเอียดในแต่ละข้อให้ครบถ้วน)
แบบฟอร์ม ตามเอกสาร
แนบที่ 3
2. เอกสารเนื้อหาบทความวิจยั จานวน 2 ชุด
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