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ชื่อวารสาร ................................................................................................................................................................... 
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 วารสารท่ีตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลดังต่อไปน้ี 
           อยู่ในฐานข้อมูล ISI (พร้อมแนบหลักฐานประกอบ)  
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           วารสารระดับชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมลู TCI    กลุ่ม 1   กลุ่ม 2   กลุ่ม 3   
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  หลักฐานประกอบ  

     สําเนาบทความทีต่ีพิมพ์ จํานวน 1 ชุด   
    สําเนาหน้าปกวารสาร หน้าสารบัญ จํานวน 1 ชุด 
     หลักฐานการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูล HRMIS (http://hrmis.psu.ac.th) 

     หลักฐานแสดงถึงการอยู่ในฐานข้อมูลต่างๆ ของวารสารที่ลงตีพิมพ์ ณ ปีปัจจุบัน 

    2.2 รางวัลการนําเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการ   
ระดับของเวทีประชุม        
     ระดับชาติ             
    ระดับนานาชาติ 

     ประเภทผลงาน 
    บทความวิจัย (Research article)    
    บทความวิชาการ (Article) 

 
ชื่อผลงาน.................................................................................................................................................................... 
ชื่อการประชุม............................................................................................................................................................. 
หน่วยงานท่ีจัด..............................................................................สถานท่ีจัด.............................................................. 
วัน / เดือน / ปี ท่ีนําเสนอ.......................................................................................................................................... 
(กรณีท่ีเป็นบทความวิจัย) เป็นผลจากโครงการวิจัยเร่ือง............................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
ปีท่ีได้รับทุน......................................................จํานวนเงินทุน..................................................................................... 

 แหล่งทุนวิจัย................................................................................................................................................................ 
สัดส่วนผลงาน.............................................. 
 

 หลักฐานประกอบ (ต้องมคีรบทัง้ 3 รายการ) 
   สําเนาบทความที่นําเสนอ จํานวน 1 ชุด   
   สําเนาหน้าปก Proceeding หน้ากองบรรณาธิการ หนังสือเชิญ และกําหนดการทีม่ีช่ือของผู้นําเสนอ จํานวน 1 ชุด 
   หลักฐานการกรอกขอ้มูลในฐานข้อมูล HRMIS (http://hrmis.psu.ac.th) 
   หลักฐานอื่นๆ............................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานวิชาการท่ีเสนอขอรับเงินรางวัลน้ัน  มีลักษณะตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

   1. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ท่ีเสนอขอรับเงินรางวัลต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา ไม่เป็นผลงานของบัณฑิตหรือบัณฑิตศึกษา เพื่อประกอบการเรียนรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  2. ต้องเป็นผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์หรือนําเสนอในท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน ซ่ึงการ
นับระยะเวลาให้นับถึงวันท่ีผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการยื่นขอรับเงินรางวัล   
  3. ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นผลงานวิจัย ท่ีนํามาเสนอขอรับเงินรางวัลต้องเป็นผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือ
นําเสนอในท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายใน 2 ปี นับจากวันท่ีส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปยังคณะ 
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  4. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอรับเงินรางวัล ต้องเป็นผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเสนอที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเงินรางวัลสําหรับการเผยแพร่ผลงาน คร้ังนี้เป็นจํานวนเงิน ..............................บาท 

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

ลงชื่อ .............................................................            
       (..........................................................)     

  ผู้ขอรับรางวัล    
        วันท่ี .........../................../.................       
   

 
ความเห็นจากภาควิชา 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

 
   ลงช่ือ .............................................................          

        (...........................................................)                             
หัวหน้าภาควิชา……………………………….…………….. 

           วันท่ี .........../................../.................     
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 
ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเบ้ืองต้น
ครบถ้วน และจํานวนเงินที่อนุมัติเป็นไปตาม
เ งื่ อน ไข ในประกาศกองทุนวิ จั ยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงิน.........................................บาท 
เห็นควรนําเสนอคณบดี เ พ่ืออนุมัติ เ งิน
สนับสนุนต่อไป 
 
ลงช่ือ .................................................... 
           เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  
 วันที่ .........../................../...................    
 
ลงช่ือ..................................................... 
     หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
วันที ่.........../................../.....................        

ความเห็นรองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ่มจิตต์  แซ่ฉั่น) 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

     วันที่........../................../................. 

ความเห็นคณบด ี
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นควร 
  อนุมัต ิ
  ไม่อนุมัต ิ
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รายละเอียดเงนิสมนาคณุตามประกาศกองทุนวิจัยฯ ปี 2561 หน้า 6 

5.2 ค่าสมนาคุณ 

กองทุนวิจัย มอบเงินสมนาคุณตามเง่ือนไขลักษณะการเผยแพร่ในข้อ 5.1 โดยผู้ขอรับเงินสมนาคุณตามเกณฑ์ข้อ 
5.2.1 – 5.2.17 ภายใน 1 ปีหลังจากเผยแพร่ หากเป็นเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) ให้แนบหลักฐานสําเนา
เอกสารการประชุมวิชาการ พร้อมหน้าปก และหน้าสารบาญท่ีช่ือบทความ และชื่อผู้เขียน กรณีเป็นบทความที่เผยแพรในวารสาร 
ให้แนบหลักฐานสําเนาบทความ พร้อมหน้าปก และหน้าสารบาญที่ชื่อบทความ และช่ือผู้เขียน และดําเนินการกรอกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล HRMIS (http://hrmis.psu.ac.th) รายละเอียดค่าสมนาคุณมีดังน้ี  

5.2.1   ค่าสมนาคุณการนําเสนอบทความวิชาการและตีพิมพใ์นเอกสารการประชุมวิชาการ 
- การประชุมวิชาการระดับชาติในรูปแบบบรรยาย เร่ืองละ 1,500 บาท 
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบบรรยาย เร่ืองละ 3,000 บาท 

5.2.2   ค่าสมนาคุณการนําเสนอบทความวิจัยและตีพิมพใ์นเอกสารการประชุมวิชาการ 
- การประชุมวิชาการระดับชาติในรูปแบบบรรยาย เร่ืองละ 2,500 บาท  
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบบรรยาย เร่ืองละ 5,000 บาท 

5.2.3    ค่าสมนาคุณการตีพิมพบ์ทปริทัศน์หนังสือ 
- ในวารสารวิชาการระดับชาติ เร่ืองละ 500 บาท 
- ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เร่ืองละ 1,000 บาท 

5.2.4  ค่าสมนาคุณการตีพิมพบ์ทความวิชาการ 
- ในวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานขอ้มูล TCI และ สกอ. เร่ืองละ 2,000 บาท  
- ในวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานขอ้มูล ACI เร่ืองละ 3,000 บาท  
- ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ี สกอ. รับรอง เร่ืองละ  5,000 บาท 
- ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, ISI หรือเทียบเท่า เร่ืองละ 35,000 
บาท 

5.2.5 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัย 
- ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI และ สกอ. เร่ืองละ 3,000 บาท  
- ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูล ACI เร่ืองละ 4,000 บาท  
 - ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ี สกอ.  รับรอง เร่ืองละ 
7,000 บาท 

5.2.6 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI 
           5.2.6.1 ปัจจัยผลกระทบ  0.001-0.500  เร่ืองละ  10,000  บาท  
           5.2.6.2 ปัจจัยผลกระทบ  0.501-1.000  เร่ืองละ  20,000  บาท  
           5.2.6.3 ปัจจัยผลกระทบ  1.001-1.500  เร่ืองละ  30,000  บาท  
           5.2.6.4 ปัจจัยผลกระทบ  1.501-2.000  เร่ืองละ  40,000  บาท  
           5.2.6.5 ปัจจัยผลกระทบ  2.001 ขึ้นไป    เร่ืองละ  50,000  บาท  
            5.2.6.6 กรณีตีพิมพ์ในรูปแบบ Conference Proceedings เร่ืองละ 5,000 บาท 
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5.2.7 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS 
           5.2.7.1 วารสาร Q1  เร่ืองละ  50,000  บาท  
           5.2.7.2 วารสาร Q2  เร่ืองละ  30,000  บาท  
           5.2.7.3 วารสาร Q3  เร่ืองละ  20,000  บาท  
           5.2.7.4 วารสาร Q4  เร่ืองละ  10,000  บาท  

 


