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**** โปรดกรอกขอความดวยตัวพิมพหรือตัวบรรจง (Please type or write legibly) **** 

1.  รายละเอียดผูขอรับการสนับสนุน (Applicant’s details) 

 ตําแหนงทางวชิาการ – ชื่อ –นามสกุล (Academic tittle – Name – Last name) 

 ไทย (Thai, if applicable)            

 อังกฤษ (English)             

ภาควิชา (Department)            

โทรศัพทมือถือ (Mobile phone number)           

โทรศัพทภาควิชา (Department phone number)          

อีเมล (E-mail)             

 
2.  รายละเอียดผลงานทางวชิาการ (Publication detail) 

 ชื่อผลงานทางวิชาการ (Publication tittle) 

 ไทย (ถามี) (Thai, if applicable)           

               

อังกฤษ (English)             

              

 ชื่อวารสาร (Journal tittle)            

 ปที่ (Volume)  ฉบับที่ (Issue)            ป (Year)      

 

3.  ฐานขอมูลที่ตีพิมพ (โปรดแนบหลักฐานประกอบ) (Indexed database, please provide evidence) 

                

 คา Impact Factor (Impact Factor)           

 

4.  หนาที่ของผูขอรับการสนับสนุน (Applicant’s role) 

 [   ] ผูเขยีนชื่อแรก (First author)      [   ] ผูเขยีนชื่อหลัก (Corresponding author) [   ] ผูเขยีนรวม (Co-author)* 

 

5. จํานวนเงินคาตอบแทนจากคณะมนุษยศาสตร (Amount of remuneration to collect from the Faculty of Humanities) 

 [   ]  ฐานขอมูลระดับนานาชาติ Scopus / ISI  

        [   ] Q1: 60,000 บาท/THB         [   ] Q2: 50,000 บาท/THB          [   ] Q3: 40,000 บาท/THB          [   ] Q4: 35,000 บาท/THB 

 [   ]  ฐานขอมูลนานาชาติอ่ืน ๆ / ผูเขยีนรวม (Co-author) ของบทความทีต่พิีมพในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI*  

      (Other international databases / Co-Author of a paper in Scopus or ISI)  

        [   ] 5,000 THB 

  [   ]  ฐานขอมูลระดับชาติ TCI1  

        [   ] 3,000 THB 

 

 

 

 

แบบฟอรมคําขอรับเงินคาตอบแทนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ (คาตอบแทน)  
ในฐานขอมลูระดับชาติ และนานาชาติ ของคณะมนษุยศาสตร 

Application Form for Remuneration for National or International Publication 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง กําหนดประเภทรายจาย รายการและเง่ือนไขการจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

ฉบับท่ี 5/2564 ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 
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6. เอกสารแนบประกอบ (Attached documents) 

 [   ]  ไฟลหนาบทความที่ระบุชือ่วารสาร ปที่พิมพ ฉบับที่พิมพ ปทีพ่ิมพ  

 (A file of the publication with the journal tittle, volume number, issue number, and year of publication) 

[   ]  กรณีตีพิมพในฐานขอมูล Scopus/ISI หลักฐานทีแ่สดงคาควอไทลของวารสาร โดยอางอิงจากเว็บไซต SCImago Journal and Country Rank (SJR): 

https://www.scimagojr.com/  

(For the publication indexed in Scopus/ISI, please provide evidence indicating the quartile. Please refer to 

https://www.scimagojr.com/) 

[   ]  กรณีตีพิมพในฐานขอมูล TCI หลักฐานที่แสดงวาวารสารที่ตีพิมพผลงานถูกจัดอยูใน TCI ฐานที ่1 โดยอางอิงจากเว็บไซต  

 ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI): https://tci-thailand.org/list%20journal.php 

 (For the publication indexed in TCI, please provide evidence that the journal is in TCI1. Please refer to  

 https://tci-thailand.org/list%20journal.php) 

[   ]  ใบสําคัญรับเงินที่ระบุจํานวนคาตอบแทนและเซ็นโดยผูขอรับคาตอบแทน สามารถดาวนโหลดไดจากลิงกนี้: ใบสําคัญรับเงิน  

 (Receipt which the amount of remuneration is indicated in and is signed by the applicant. Please    

  download the form. Please refer to The Receipt 

 

ขาพเจาขอรับรองวา (I certify that) 

1. ผลงานที่ขอรับคาตอบแทนไมเปนผลงานที่ปรากฏอยูในวิทยานิพนธ หรือผลงานที่ถูกใชเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา 

(The publication indicated in this form is neither part of my dissertation nor part of my graduation requirement.) 

2. ผลงานทางวิชาการน้ีไมมีการตีพิมพซํ้าซอนและไมเคยขอหรืออยูระหวางขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรฯ มากอน 

(The publication indicated in this form had not been published before the specified detail given above, and the 

remuneration has never been collected or is in the process of collection elsewhere.) 

      

  

  

 ลงชื่อ (Sign)                                              

 (                                       ) 

 ผูขอรับการสนับสนุน (Applicant) 

 .......... /........... /............. 

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://tci-thailand.org/list%20journal.php
https://tci-thailand.org/list%20journal.php
https://www.human.cmu.ac.th/submenu_detail.php?submenu_id=b7b16ecf8ca53723593894116071700c&&org_id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26
https://www.human.cmu.ac.th/submenu_detail.php?submenu_id=b7b16ecf8ca53723593894116071700c&&org_id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26

