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ส่วนท่ี 1: รายการเอกสารเสนอขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอส่งบทความประเภท   บทความวิจัย   บทความปริทัศน์  เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2564 และประกาศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

     ก. กรณีบทความรอลงตีพิมพ์ (Article in press)       ข. กรณีบทความลงตีพิมพ์แล้ว (Published article) 

 1. แบบขอรับเงินสนับสนุนฯ   1. แบบขอรับเงินสนับสนุนฯ 

 2. สําเนาใบตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากวารสาร  2. สําเนาใบตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากวารสาร 

 3. สําเนาร่างบทความวิจัยที่พร้อมจะลงตีพิมพ์  
    (Corrected Proof) จํานวน 1 ชุด 

 3. สําเนาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว (Article copy)  
    จํานวน 1 ชุด  

 4. สําเนาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ (Invoice) หรือ 
    สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าตีพิมพ์จากวารสารที่ตีพิมพ์ (Receipt) 

 4. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์จากวารสารที่ตีพิมพ์ 
(Receipt) 

 5. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมตีพิมพ์จากแหล่งทุนอื่น (ถ้ามี)  5. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมตีพิมพ์จากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี) 

 6. เอกสารแสดงค่าควอร์ไทล์ (Quartile) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SJR 
(SCImago Journal & Country Rank) ปีปัจจุบัน (กรณีขอรับเงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์ Q1 และ Q2) 

 6. เอกสารแสดงค่าควอร์ไทล์ (Quartile) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SJR 
(SCImago Journal & Country Rank) ปีปัจจุบัน (กรณีขอรับเงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์ Q1 และ Q2) 

 7. เอกสารแสดงการตีพิมพ์บทความในวารสารที่อยู่ในอันดับสูงสุด 
ร้อยละย่ีสิบ (Top 20%) ของวารสารตามค่า SJR ของสาขาน้ัน 
(กรณีขอรับเงินสนับสนุนกรณีน้ีด้วย) 

 7. เอกสารแสดงการตีพิมพ์บทความในวารสารท่ีอยู่ในอันดับสูงสุด 
ร้อยละย่ีสิบ (Top 20%) ของวารสารตามค่า SJR ของสาขาน้ัน 
(กรณีขอรับเงินสนับสนุนกรณีน้ีด้วย) 

 
ลงนาม............................................................... 

(................................................................................) 
ผู้ขอรับเงินสนับสนุน 

วันท่ี  .................................................. 

แบบขอรับเงินสนับสนุน 
การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ประจําปีงบประมาณ .......... 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

Form: PHRF-2.0  

สําหรับเจ้าหน้าท่ีงานวิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบเอกสาร:  

 ไม่ครบถ้วน แจ้งผู้ขอรับเงินสนับสนุนเพ่ือแก้ไข เมื่อวันท่ี ......................................................................... 

 ครบถ้วน นําเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เพื่อพิจารณา เม่ือวันท่ี ........................................................... 

  นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณา เม่ือวันท่ี ................................................ 

(ยกราง) 

รหัสโครงการ PH-RIU/RF ……………………………………………/…………………………………………  

(สําหรับงานวิจัยและนวัตกรรม) 
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ส่วนท่ี 2: ข้อมูลผู้ขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 

ช่ือ.................................................................... นามสกุล............................................................................... 
ตําแหน่ง .................................................................. ภาควิชา....................................................................... 
สถานภาพของผู้ขอรับเงินสนับสนุน  ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
 

ส่วนท่ี 3: ข้อมูลของบทความ 

3.1   ประเภทบทความ    บทความวิจัย   ลักษณะของบทความ ดังน้ี 
          บทความวิจัย (Original article) 
          บทความ Short communication 
          รายงานผู้ป่วย (Case report)  
          ลักษณะอ่ืน (ระบุ) ................................................... 
      บทความปริทัศน์  ลักษณะของบทความ ดังน้ี 
          บทความ Review article 
          บทความ Overview article 
          บทความ Mini-review article 
          ลักษณะอ่ืน (ระบุ) ................................................... 

3.2   สถานะการตีพิมพ์   รอลงตีพิมพ์      ลงตีพิมพ์แล้ว    
       ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus 
หรือฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Reports) หรือฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal & Country Rank) 
หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด 

3.3   ช่ือบทความ .............................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 

3.4   ช่ือวารสาร ................................................................................................................................................ 
 .........................................................................  ปีท่ี ค.ศ. (Year) .................... เล่มท่ี (Vol.) ................ 
 ฉบับท่ี (No.) ............. หน้า (Page) .......................... DOI….…………………….…………………..……...………. 

3.5   ค่าควอร์ไทล์ (Quartile) บทความปรากฏในฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal & Country Rank) 
 Quartile 1      Quartile 2       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................... 

3.6   บทความเป็นผลงานส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ของผู้ยื่นคําขอรับเงินสนับสนุน 
 ใช่   ไม่ใช่  
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ส่วนท่ี 4: รายละเอียดการเสนอขอรับเงินสนับสนุน 
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความข้างต้นท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามรายละเอียด ดังน้ี 

  1. เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความในวารสาร 

   1.1 ค่าตีพิมพ์บทความซ่ึงเรียกเก็บจากวารสารในอัตราปกติ จํานวน ....... หน้า เป็นเงินท้ังสิ้น 
จํานวน................................บาท (.............................................................................. บาทถ้วน)  
                          สําหรับเงินสกุลต่างประเทศ ข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนเป็นเงิน........................ (ช่ือสกุลเงินตรา) 
ในอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินบาทเท่ากับ ................................ ณ วันท่ี ......................................... (วันท่ีจ่ายจริง) 
  1.2 เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความจากแหล่งทุนอ่ืน ดังน้ี 

 แหล่งทุนสนับสนุน จํานวนเงิน 

 1. เงินสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original 
Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ท่ีมีค่า Article 
Processing Charge (APC) พ.ศ. 2562 

 

 2. เงินสนับสนุนจากโครงการวิจัย (ช่ือ) 
.......................................................................................................... 

 

 3. เงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................... 

 

รวมเป็นเงิน  
 
  1.3 เงินคงเหลือขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสาร จํานวน .............................. บาท 
[คํานวณจาก ค่าตีพิมพ์ท่ีวารสารเรียกเก็บ (1.1) – เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (1.2)] 
    

  2. เงินสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความในวารสารท่ีมีค่า Quartile ดังน้ี 

  2.1 ประเภทบทความวิจัย 
          Quartile 1   จํานวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)   
          Quartile 2   จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  2.1 ประเภทบทความปริทัศน์ 
          Quartile 1   จํานวนเงิน 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   
          Quartile 2   จํานวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 
          Quartile 3   จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
          Quartile 4   จํานวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
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  3. เงินสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความในวารสารท่ีมีค่าอันดับสูงสุดร้อยละย่ีสิบ (Top 
20%) ของวารสารตามค่า SJR ของสาขาน้ัน จํานวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 

  
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีปรากฏในแบบขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความฉบับน้ี เป็น
ความจริงทุกประการ   
 
 

ลงนาม............................................................... 
(..........................................................................) 

ผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
วันท่ี  .................................................. 

 
ส่วนท่ี 5: คํารับรองของหัวหน้าภาควิชา 
            เห็นชอบการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามท่ีเสนอ 
 
 

ลงนาม............................................................... 
(..........................................................................) 

หัวหน้าภาควิชา........................................................ 
วันท่ี  .................................................. 

สรุป รวมเงินท่ีขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ ท้ังส้ินเท่ากับ ................................ บาท 


