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เงนิกองทุนให้การสนับสนุน 
1) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 เร่ือง เกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสนบัสนุนการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2553 (เอกสารแนบท่ี 1) 
ใหก้ารสนบัสนุน 
1. การตีพิมพบ์ทความในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ  

- Review article 
- Full article 
- Case report, Brief report, Letter to editor 

2. ค่าตีพิมพ(์Page charge) ในวารสารท่ีมีค่า Impact factor  
3. บทของหนงัสือ (chapter) 
4. บทความท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นสารานุกรม (Encyclopedia) 
หมายเหตุ  โปรดดูรายละเอียดในประกาศฯ เอกสารแนบท่ี1 
 

2) กองทุนเพือ่การวจิัย คณะแพทยศาสตร์ (ช่ือการสนับสนุนการตีพมิพ์ผลงานวจัิยเป็นภาษาองักฤษ) 
 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 เร่ือง เกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของกองทุนเพื่อการวจิยัของคณะแพทยศาสตร์ 
พ.ศ.2553 (เอกสารแนบท่ี 2) 
ใหก้ารสนบัสนุน 
1. การตีพิมพบ์ทความในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีมีค่า Impact factor 
2. ค่าตีพิมพ(์Page charge) เฉพาะท่ีส่วนเกินท่ีไม่สามารถเบิกจากมหาวทิยาลยั 
3. การตีพิมพบ์ทความวจิยัเป็นภาษาองักฤษในจุฬาลงกรณ์เวชสาร  
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ขั้นตอน 

การขอรับการสนับสนุนการตีพมิพ์บทความวจิัยในวารสารระดับนานาชาต ิ 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (มหาวทิยาลยั) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- เป็นอาจารย ์หรือนกัวจิยั ประจ าของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- เป็น 1st author  
- หรือ corresponding author ในกรณีท่ี 1st author ไม่มีสิทธ์ิ  
- หรือเป็น corresponding author แต่มีหนงัสือยนิยอมจาก 1st author ให ้corresponding author เป็นผู ้

เบิกแทนในกรณีท่ี 1st author เป็นผูท่ี้มีสิทธ์ิเช่นกนั 
- ผูท่ี้ขอเบิก ไดร้ะบุสถาบนั “Chulalongkorn University” ในบทความอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 

ประสานงาน จัดส่งเอกสารเพือ่ขอรับเงินสนับสนุนผ่านฝ่ายวจัิย  
การเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการสมัคร 

Download แบบฟอร์มท่ี http://www.research.chula.ac.th/fund_rs/form03.htm 
การเตรียมเอกสาร การเบกิเงนิสนับสนุนตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ  

1. แบบฟอร์มใบสมคัร FM-RDE-01 (โปรดกรอกรายละเอียดในแต่ละขอ้ใหค้รบถว้น) แบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบท่ี 
1.1 

2. เอกสารเน้ือหาบทความวจิยั จ านวน 2 ชุด  

3. ใบแสดงความยนิยอมจาก 1st author  (กรณีท่ีผูข้อเป็น corresponding author และ 1st author ก็เป็น
ผูมี้สิทธ์ิเช่นกนั  

แบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบท่ี 
1.2 

4. บทคดัยอ่ภาษาไทย คร่ึงหนา้ A4 จ านวน 1 แผน่ แปลช่ือผูร่้วมวจิยัทุกท่านพร้อมสงักดัของแต่ละ
ท่านเป็นภาษาไทยดว้ย พร้อม save ใส่แผน่ จ านวน 1 แผน่  

ตวัอยา่ง ตามเอกสารแนบท่ี 1.3 

5. หลกัฐานแสดงค่า Impact Factor จ านวน 2 แผน่(ถา้มี) ตวัอยา่ง ตามเอกสารแนบท่ี 1.4 

6. หลกัฐานแสดงการปรากฏของบทความในฐานขอ้มูลท่ีอา้งอิง จ านวน 1 แผน่(ถา้มี) ตวัอยา่ง ตามเอกสารแนบท่ี 1.5 

7. การเบิกค่าตีพิมพ ์(Page charge) เตรียมหลกัฐานการช าระเงินดงัน้ี (เซ็นช่ือรับรองเอกสารทุกใบ)   

7.1. ใบแจง้หน้ี (Invoice) หรือ ใบแจง้อตัราการคิดค่า Page Charge หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงท่ีมาการคิดค่า Page Charge (เอกสารตวัจริง หรือไดจ้ากการติดต่อทาง e-mail) 

ตวัอยา่ง ตามเอกสารแนบท่ี 1.6 

7.2. ใบเสร็จรับเงินตวัจริง  ตวัอยา่ง ตามเอกสารแนบท่ี 1.7 

7.3. ใบแจง้ยอดการใชจ่้ายบตัรเครดิต (Statement of credit card account) หรือหลกัฐานการโอน
เงินจากสถาบนัการเงิน(กรณีท่ีไม่มีใบเสร็จรับเงินตวัจริง) 

ตวัอยา่ง ตามเอกสารแนบท่ี 1.8 

7.4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(บก.11) (กรณีถา้ช าระค่า Page Chargeไปเกินกวา่ 30,000.- ท่ี
เบิกไดจ้ริงใหเ้ขียนก ากบัดว้ยวา่ “ขอเบิกเพียง 30,000 บาท เท่านั้น”) 

แบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบท่ี 
1.9 

การเบิกเงนิสนบัสนุนการเขียนบทของหนงัสือ(Chapter) และ บทความทีไ่ด้รับการตพีมิพ์ในสารานุกรม (Encyclopedia) 
1. เอกสารเน้ือหาบทในหนงัสือ 2 ชุด  
2. จดหมายเชิญจากบรรณาธิการ   
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ขั้นตอน 

การขอรับการสนับสนุนการตีพมิพ์บทความวจิัยในวารสารระดับนานาชาต ิ 
กองทุนเพือ่การวจิัย คณะแพทยศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- เป็นอาจารย ์หรือนกัวจิยั ของคณะแพทยศาสตร์ หรือ อาจารยพ์ิเศษของคณะแพทยศาสตร์ท่ีสังกดั 

สภากาชาดไทย 
- เป็น 1st author หรือ corresponding author หรือ Last author (ใหสิ้ทธ์ิเรียงตามล าดบั)  
- ผูท่ี้ขอเบิก ไดร้ะบุสถาบนั “Faculty of Medicine, Chulalongkorn University” ในบทความ

อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 
ประสานงาน จัดส่งเอกสารเพือ่ขอรับเงินสนับสนุนทีฝ่่ายวจัิย  
การเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการสมัคร 

Download แบบฟอร์มท่ี http://research.md.chula.ac.th/download.html 
การเตรียมเอกสารเบกิเงนิสนบัสนุนตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ  
1. แบบฟอร์มใบสมคัร RA1 (โปรดกรอกรายละเอียดในแต่ละขอ้ใหค้รบถว้น) แบบฟอร์ม ตามเอกสาร

แนบท่ี 2.1 
2. เอกสารเน้ือหาบทความวจิยั จ านวน 1 ชุด  
3. ใบแสดงความยนิยอมจาก 1st author  (กรณีท่ีผูข้อเป็น corresponding author และ 1st author ก็เป็น

ผูมี้สิทธ์ิเช่นกนั  
แบบฟอร์ม ตามเอกสาร
แนบท่ี 2.2 

4. หลกัฐานแสดงค่า Impact Factor จ านวน 1  ชุด ตวัอยา่ง ตามเอกสารแนบ
ท่ี 2.3 

การเตรียมเอกสารการเบิกค่า Page Charge 
1. แบบฟอร์ม RA2 (โปรดกรอกรายละเอียดในแต่ละขอ้ใหค้รบถว้น) แบบฟอร์ม ตามเอกสาร

แนบท่ี 3 
2. เอกสารเน้ือหาบทความวจิยั จ านวน 2 ชุด  
3. ส าเนาแบบฟอร์มการขอรับการสนบัสนุนการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารระดบันานาชาติ/

นานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากมหาวทิยาลยัแลว้ จ านวน 1 แผน่ 
 

การเตรียมเอกสารขอรับการสนับสนุนการตพีมิพ์ในวารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร  
1. แบบฟอร์ม RA2 (โปรดกรอกรายละเอียดในแต่ละขอ้ใหค้รบถว้น) แบบฟอร์ม ตามเอกสาร

แนบท่ี 3 
2. เอกสารเน้ือหาบทความวจิยั จ านวน 2 ชุด  

 
 
 


