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สนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย หรือ
บทความปริทัศน์ที�มีค่า Article
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สนับสนุนการตีพิมพ์บทวามวิจัย
(Original Article) หรือบทความปริทัศน์
(Review Article) ที�ตีพิมพ์ในวารสารที�มี
อันดับสูงสุดร้อยละสิบ ตามค่า SJR ของ
สาขานั�น

เบิกค่าตอบแทน 
ผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review
Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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การสนับสนุนการตีพิมพ์
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การขออนุมัติเบิกงบประมาณ
สนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย
หรือบทความปริทัศน์ที�มีค่า Article
Processing Charge (APC)

การขออนุมัติเบิกงบประมาณ
สนับสนุนการตีพิมพ์บทวามวิจัย
(Original Article) หรือบทความ
ปริทัศน์ (Review Article) ที�ตีพิมพ์
ในวารสารที�มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบ
ตามค่า SJR ของสาขานั�น

การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน 
ผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review
Article) ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
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Acticle
Processing
Charge

การขออนุมติัเบิกงบประมาณสนับสนุนค่าตีพมิพ์
บทความวจัิย หรอืบทความปรทิศัน์ที�มค่ีา Article

Processing Charge (APC)
https://op.mahidol.ac.th/ra/budget-pub/apc/

https://op.mahidol.ac.th/ra/budget-pub/apc/


คุณสมบัติ

เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความ
ปริทัศน์ (Review Article) ที�มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ. 2564

สรุปประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เป�นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ชื�อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย
หรือลูกจ้างประจํา

มีชื�อในบทความ โดยเป�น Corresponding
Author หรือ First Author



เกณฑ์การได้รับเง�น
สนับสนุน

เป�นบทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article)

เป�นผลงานตีพิมพ์ที�มิใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานในระหว่าง
เป�นนักวิจัยหลังปริญญาเอก
เป�นบทความที�ตีพิมพ์อย่างสมบูรณ์ในวารสาร และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

วารสารที�ตีพิมพ์เป�น Open Access Journal ซึ�งอยู่ในฐานข้อมูล SJR และมี
Subject Category อย่างน้อย 1 สาขาอยู่ใน Q1
ได้รับการเผยแพร่ตั�งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
เป�นบทความที�ระบุชื�อส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดล เป�นที�อยู่ (affiliation)
หากเป�นบทความปริทัศน์ (Review Article) ที�ได้รับเงินตามประกาศนี�แล้ว จะไม่
สามารถขอรับเงินค่าตอบแทน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื�อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ ในวารสารนานาชาติได้อีก



เกณฑ์และอัตราเง�นสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความตามประกาศ ไม่เกิน 150,000 บาท/
บทความ 

สามารถขอรับเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี�ได้เพียงบทความละ 1 ครั�งเท่านั�น

กรณีที� Corresponding author และ First author มีสิทธิได้รับเงินค่า
ตอบแทนตามประกาศนี� มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
Corresponding author แต่หาก Corresponding author ไม่ประสงค์จะ
ขอรับเงินค่าตอบแทน ให้ First author สามารถรับเงินค่าตอบแทนได้ โดยต้อง
มีหนังสือยินยอมจาก Corresponding author

ทั�งนี� มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนในกรณี Corresponding author และ/หรือ
First author มากกว่า 1 คน เช่น co-first author หรือ co-
corresponding author ที�สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกัน



แบบฟอรม์ขออนุมัติเบิกงบประมาณสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย 
หรอืบทความปรทิัศน์ ที�มีค่า Article Processing Charge (APC) 

https://forms.gle/YptkNjf4BGHn9ZAo8









Review
Article

การขออนุมติัเบกิค่าตอบแทน 
ผูตี้พมิพบ์ทความปรทัิศน์ (Review Article) 
ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 
https://op.mahidol.ac.th/ra/budget-pub/re-ar/



เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article)
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที�ได้รับการตีพิมพ์ตั�งแต่ป� พ.ศ. 2565 เป�นต้นไป พ.ศ. 2564

สรุปประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ เป�นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ชื�อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย
หรือลูกจ้างประจํา

มีชื�อในบทความ โดยเป�น Corresponding
Author หรือ First Author



เกณฑ์การได้รับเง�น
ค่าตอบแทน

เป�นผลงานที�ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ตั�งแต่ป� 2565 (ค.ศ.
2022) เป�นต้นไป โดยยึดตามที�ปรากฏในบทความ หรือในฐาน
ข้อมูล Scopus
กรณีที� Document type จาก Scopus ไม่ปรากฏเป�น Review
หรือใช้คําอื�นที�สื�อว่าเป�นบทความทางวิชาการประเภทบทความปริทัศน์ เช่น
Overview article หรือ Minireview ให้ถือเป�นบทความที�อยู่ในเกณฑ์

เป�นผลงานที�มีชื�อส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏอย่าง
ชัดเจน โดยระบุเป�นสังกัด (affiliation) ของผู้มีสิทธิยื�นของรับเงิน
ค่าตอบแทน



เกณฑ์การได้รับเง�น
ค่าตอบแทน

เป�นผลงานตีพิมพ์ที�มิใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผล
งานในระหว่างเป�นนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ไม่มีลักษณะเป�นงานวิจัยในรูปแบบ Meta-analysis หรือ
Systematic Review หรือ Case Report หรือ Case Review
หรือ Scoping Review หรือ Integrative Review



เกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน
พิจารณาจากค่า Q ของวารสารตาม Subject Category อ้างอิงตามฐาน
ข้อมูล SJR ในอัตราดังต่อไปนี�

วารสารที�อยู่ใน Q1
วารสารที�อยู่ใน Q2

ไม่เกิน 45,000 บาท/เรื�อง
ไม่เกิน 30,000 บาท/เรื�อง

สามารถขอรับเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี�ได้เพียงบทความละ 1 ครั�งเท่านั�น

กรณีที� Corresponding author และ First author มีสิทธิได้รับเงินค่า
ตอบแทนตามประกาศนี� มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
Corresponding author แต่หาก Corresponding author ไม่ประสงค์จะ
ขอรับเงินค่าตอบแทน ให้ First author สามารถรับเงินค่าตอบแทนได้ โดยต้อง
มีหนังสือยินยอมจาก Corresponding author

ทั�งนี� มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนในกรณี Corresponding author และ/หรือ
First author มากกว่า 1 คน เช่น co-first author หรือ co-
corresponding author ที�สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกัน



แบบฟอรม์ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์
บทความปรทิัศน์ (Review Article)ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

https://forms.gle/YptkNjf4BGHn9ZAo8









Top 10
Journal
Percentile

การขออนุมติัเบกิงบประมาณสนับสนุนการตี
พมิพบ์ทวามวจัิย (Original Article) หรอื

บทความปรทิศัน์ (Review Article) ที�ตีพมิพ์
ในวารสารที�มอัีนดับสงูสดุรอ้ยละสบิ

 ตามค่า SJR ของสาขานั�น
https://op.mahidol.ac.th/ra/budget-pub/top10-journal/



เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความ
ปริทัศน์ (Review Article) ที�ตีพิมพ์ในวารสารที�มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบ ตามค่า SJR ของสาขานั�น พ.ศ.2564

สรุปประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ เป�นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ชื�อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย
หรือลูกจ้างประจํา

มีชื�อในบทความ โดยเป�น Corresponding
Author หรือ First Author



เกณฑ์การได้รับเง�น
สนับสนุน

เป�นบทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article)

เป�นผลงานตีพิมพ์ที�มิใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานในระหว่าง
เป�นนักวิจัยหลังปริญญาเอก
เป�นบทความที�ตีพิมพ์อย่างสมบูรณ์ในวารสาร และเผยแพร่ในวารสารที�ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus ที�มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (top 10%) Q1 ตามค่า SJR โดยให้
ยึด Subject Category ที�มีค่าอันดับสูงสุด

ได้รับการเผยแพร่ตั�งแต่ 1 สิงหาคม 2563

เป�นผลงานที�มีชื�อส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏอย่างชัดเจน โดยระบุเป�น
สังกัด (affiliation) ของผู้มีสิทธิยื�นขอรับเงินสนับสนุน



เกณฑ์และอัตราเง�นสนับสนุน
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ ไม่เกิน 20,000 บาท / บทความ

สามารถขอรับเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี�ได้เพียงบทความละ 1 ครั�งเท่านั�น

กรณีที� Corresponding author และ First author มีสิทธิได้รับเงินค่า
ตอบแทนตามประกาศนี� มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
Corresponding author แต่หาก Corresponding author ไม่ประสงค์จะ
ขอรับเงินค่าตอบแทน ให้ First author สามารถรับเงินค่าตอบแทนได้ โดยต้อง
มีหนังสือยินยอมจาก Corresponding author

ทั�งนี� มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนในกรณี Corresponding author และ/หรือ
First author มากกว่า 1 คน เช่น co-first author หรือ co-
corresponding author ที�สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกัน



แบบฟอรม์ขออนุมัติเบิกงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ ์
(Approval form for endowment fund publication support) 

https://forms.gle/Rdnk4WjUCHo5sqfx6







email: nuttacha.cha@mahidol.ac.th


