ประกาศสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
--------------------------------------

เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสถาบั น การจั ด การระบบสุ ข ภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพภาคใต้ จึงได้จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนนักศึกษาบั ณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่ผลงานวิ ชาการที่
เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ ทั้งในรูปแบบการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และการ
ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีแนวทางการจัดสรร
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
1.1 เป็ น นั ก ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสถาบั น การจั ด การระบบสุ ข ภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.2 ผู้ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
1.3 กรณีที่นักศึกษาไปเสนอผลงานมาแล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุนย้อนหลังได้
2. งบประมาณที่สนับสนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และ
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน
รายละ 10,000 บาท ทั้งนี้วงเงินในการสนับสนุนนักศึกษาแต่ละรายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
3.1 กรณีการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
3.1.1 ผลงานวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุน จะต้องเป็นผลงานของนักศึกษาที่
เขียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้ดูแลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีนักศึกษาเป็น
ผู้เขียนในลําดับแรก (first author)
3.1.2 ลักษณะรูปแบบผลงานวิชาการที่นําเสนอ จะต้องอยู่ในรูปแบบการบรรยายหรือการ
แสดงโปสเตอร์ และเป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่มีการตีพิมพ์แบบ Full Proceedings
3.1.3 งบประมาณในการสนับสนุนการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
1) การนําเสนอภายในประเทศ สนับสนุนตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท
2) การนําเสนอในต่างประเทศ สนับสนุนตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
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3.2 กรณีการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
3.2.1 ผลงานวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุน จะต้องเป็นผลงานของนักศึกษาที่
เขียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้ดูแลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีนักศึกษาเป็น
ผู้เขียนในลําดับแรก (first author)
3.2.2 กรณีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ต้องเป็นวารสารวิชาการที่ปรากฎชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะกลุ่มที่ 1
3.2.3 กรณีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ต้องเป็นวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าด้วย “เกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร่ ท างวิ ช าการ พ.ศ.2556” เช่ น ฐานข้ อ มู ล Web of Science หรื อ
ฐานข้ อ มู ล Scopus ทั้ ง นี้ ว ารสารดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ ป รากฏชื่ อ ใน Beall’s List : predatory open access
publishers
3.2.4 งบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
1) การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 สนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ
7,000 บาท
2) การตี พิ ม พ์ บ ทความในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฎในฐานข้ อ มูล TCI กลุ่ ม ที่ 1
สนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 5,000 บาท
4. การขอรับการสนับสนุน
4.1 นั ก ศึ ก ษา มี สิ ท ธิ์ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ไม่ เ กิ น 1 ครั้ ง ตลอด
หลักสูตร
4.2 กรณีเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ ให้นักศึกษายื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ที่
สถาบัน ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์
4.3 กรณีเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ ให้นักศึกษายื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการตีพิมพ์
หลังจากได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ ซึ่งระบุรายละเอียดปีที่ และฉบับที่ตีพิมพ์บทความนั้น ๆ ภายใน
4 สัปดาห์
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ)
ผู้อํานวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3

เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานวิชาการ
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
-----------------------------------------------------------------1. กรณีนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน พิจารณาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1) ค่าลงทะเบียน (กรณีที่หน่วยงานภายนอกสถาบันฯ เป็นผู้จัด)
2) ค่าพาหนะ ตามอัตราที่จ่ายจริง (ไม่เกินค่าโดยสารรถไฟ ชั้น 2 หรือรถโดยสารประจําทาง ป.1 กรณีที่
เดินทางไป-กลับ เครื่องบิน ให้เบิกจ่ายในอัตราภาคพื้นดิน)
3) ค่าที่พัก ตามอัตราที่จ่ายจริง (คนละไม่เกิน 1,000 บาท/วัน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสอง
คนขึ้นไปต่อห้อง และเบิกได้คนละไม่เกิน 750 บาท/วัน)
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท/วัน กรณีมีเลี้ยงอาหาร หักค่าเบี้ยเลี้ยงมื้อละ 1 ใน 3 ของค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวัน)
หมายเหตุ การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบการคลัง
2. กรณีเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน
1) ค่าการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
2) ค่าสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
3) ค่าจ้างการตรวจสอบความถูกต้องโดยเจ้าของภาษา (กรณีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. ชื่อ-สกุล
รหัสนักศึกษา
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ แผน
2. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
2.1 กรณีนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
2.1.1 ชื่อเรื่องที่จะเสนอ
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบนําเสนอผลงาน
 Oral Presentation  Poster Presentation
ได้รับการตีพิมพ์ (Proceeding)  Abstract
 Full text
งานประชุมระดับ
 ชาติ
 นานาชาติ
2.1.2 เสนอในที่ประชุมวิชาการ เรื่อง
ระหว่างวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
จัดโดย
สถานที่ประชุม
2.1.3 ข้าพเจ้าประสงค์จะขออนุมัติเดินทาไปเสนอผลงานวิชาการ
ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
โดยขอรับการสนับสนุน ดังนี้
1) ค่าลงทะเบียน
=
บาท
2) ค่าพาหนะ
=
บาท
3) ค่าที่พัก (
บาท/คืน) จํานวน
วัน
=
บาท
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง (
บาท/วัน) จํานวน
วัน
=
บาท
รวมเงิน
=
บาท
2.1.4 หลักฐานการขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ อย่างละ 1 ชุด
 บทคัดย่อ/Abstract
 หลักฐานการตอบรับจากผู้จัด
 กําหนดการงานประชุม
2.2 กรณีเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
2.2.1 ชื่อเรื่องที่จะเสนอ
ชื่อผู้เขียน
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2.2.2 ชื่อวารสารวิชาการ
วารสารวิชาการระดับ/ฐานข้อมูล  ชาติ (ฐาน TCI
 กลุ่ม 1  กลุ่ม 2)
 นานาชาติ ระบุชื่อฐานข้อมูล
2.2.3 สถานภาพของบทความ  ตีพิมพ์แล้ว
 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
 ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
2.2.4 ข้าพเจ้าขอรับการสนับสนุน ดังนี้
1) ค่าการตีพิมพ์บทความ (Page Charge)
=
บาท
2) ค่าสมัครสมาชิกวารสาร
=
บาท
3) ค่าตรวจสอบความถูกต้องโดยเจ้าของภาษา
=
บาท
(กรณีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ)
รวมเงิน
=
บาท
2.2.5 หลักฐานการขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ อย่างละ 1 ชุด
 บทความฉบับเต็ม
 หนังสือตอบรับจากวารสาร
 หลักฐานค่าการตีพิมพ์บทความ (Page Charge)
 หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ
 หลักฐานการเงินอื่นๆ (ระบุ)
3. ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิชาการ
 ไม่เคยได้รับการสนับสนุน
 ได้รับการสนับสนุน จํานวน

บาท

ลงชื่อ
(
วันที่

นักศึกษา
)

ลงชื่อ
(
วันที่
หมายเหตุ

อาจารย์ที่ปรึกษา
)

1. กรณีนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ให้ยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐาน ที่สถาบัน ล่วงหน้าก่อนการ
เดินทางประมาณ 3 สัปดาห์
2. กรณีเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ ให้นักศึกษายื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการตีพิมพ์หลังจากได้รับ
หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ ซึ่งระบุรายละเอียดปีที่ และฉบับที่ตีพิมพ์บทความนั้นๆ ภายใน 4 สัปดาห์
3. นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

