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      ภาควิชา...........................................                                                                             

                     โทร................................................... 

ที่  อว 78................................................                      

วันที่   ...................................................               

เร่ือง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจายคาใชจายในการตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติ (Q1) 

เรียน คณบดี (ผานหัวหนาภาควิชา) 

ดวย ขาพเจา.................................................................สังกัด................................................................. 

เปน � First author    �  Corresponding author ของผลงานวิจัย/วิชาการเร่ือง…………………………………..  

............................................................................................................................................................................ 

ไดสงผลงานและไดรับการตอบรับใหลงตีพิมพในวารสารวชิาการนานาชาติ (ชื่อ).............................................................. 

DOI : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Volume (Issue) ....................Year....................ที่ปรากฎในฐานขอมูล JCR (Journal Citation Report) มีคา Impact 

Factor …..………................ คาควอรไทล ............................ของสาขาวชิา...................................................................  

โดยทางวารสาร(ชื่อ).................................ไดแจงเรียกเก็บคาใชจายในการตีพิมพ จาํนวน................................บาท  

(ตัวอักษร.................................................................................) 

             ในการนี้ ขาพเจา จงึเสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองจายคาใชจายในการตีพิมพตามที่วารสารเรียกเก็บจํานวน

................................บาท (ตัวอักษร...........................................................) โดยจะสงใชเงนิยืมดทรองจายภายในระยะเวลา  

๑๘๐ วัน (หนึ่งรอยแปดสบิวัน) นับจากวันทีไ่ดรับเงินยืมทดรองจาย พรอมนี้ไดแนบเอกสารดังรายการตอไปนี ้

               (..) หลักฐานการตอบรับตีพิมพ หรือ 

               (..) สําเนาใบ Invoice และหรือใบเสร็จรับเงินที่ชําระคาพิมพ 

                (..) สําเนาบทความหรือผลงานทีส่งตีพิมพที่ระบชุือ่ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
             
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 
          
                                                 
                                                           ลงชื่อ............................................................... ผูขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย  
 
                                                                   (...........................................................) 
 
เรียน คณบดี (ผานรองคณบดีฝายวิจัย) 
          
                เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดําเนินการตอไปดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 
                                                                              ลงชื่อ................................................หัวหนาภาควิชา 
                                                                                     (................................................) 
                                                     วันที่.................................................. 

 

 

แบบฟอรมยืมเงินทดรองจายเพ่ือเปนคาใชจายใน

การตีพิมพผลงานวิจัยหรือวิชาการ 

https://jcr.clarivate.com/


 

(สําหรับเจาหนาที่งานวิจัยและนวัตกรรม) 

1. เรียน รองคณบดีฝายวิจัย 

    � ตรวจสอบแลวผูยืมมีคุณสมบัติและสิทธิ์ตรงกับ

ประกาศคณะฯ เร่ือง...................................... 

    เห็นควรอนุมัติใหยืมเงินทดรองจายไดจาํนวน

.........................บาท(...........................................) 

� ตรวจสอบแลวไมตรงกับประกาศคณะฯ เนื่องจาก 

    .............................................................................. 
 

ลงชื่อ........................................................ผูตรวจสอบ 

(.....................................) 

         วันที่.......................................................... 

 

2. เรียน คณบดี 

       � สมควรอนุมัติ              

       � ไมสมควรอนุมัติ เนื่องจาก................................... 

           ......................................................................... 

 

ลงชื่อ........................................................ 

                      (รศ.ดร. ดวงรัตน  อินทร) 

                            รองคณบดฝีายวิจัย 

                 วันที่................................................. 

3. ความเห็นของคณบด ี

    � อนุมัติ                           � ไมอนุมัต ิ

 

ลงชื่อ......................................................... 

                       (รศ.ดร.สราวธุ  เทพานนท) 

คณบด ี

                 วันที่........................................................... 

4. เรียน  หนภ....... 

       คณบดีไดอนุมัติเงนิยืมทดรองจายจํานวน.................

บาท (........................) ให....................................แลว 

      โปรดแจงให...............................ติดตองานบริหาร

การเงินเพื่อจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองจายตอไป 

 

                ลงชื่อ........................................ 

                  (.....................................) 

                    หัวหนางานวิจยัและนวตักรรม 

         วันที่.......................................................... 

 

 

 

 

 
 


	AUTO_1
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	D-แนบ 1-2 -แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย
	เป็น ( First author    (  Corresponding author ของผลงานวิจัย/วิชาการเรื่อง…………………………………..
	ได้ส่งผลงานและได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ชื่อ)..............................................................
	DOI : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	Volume (Issue) ....................Year....................ที่ปรากฎในฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Report) มีค่า Impact Factor …..………................ ค่าควอร์ไทล์ ............................ของสาขาวิชา..................................................
	โดยทางวารสาร(ชื่อ).................................ได้แจ้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จำนวน................................บาท  (ตัวอักษร.................................................................................)
	ในการนี้ ข้าพเจ้า จึงเสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ตามที่วารสารเรียกเก็บจำนวน................................บาท (ตัวอักษร...........................................................) โดยจะส่งใช้เงินยืมดทรองจ่ายภายในระ...


