
 
ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เร่ือง   เกณฑการใหเงนิสมนาคุณเปนรางวัลแกผูเขียนบทความตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
พ.ศ.  2565 

.................... .... ... .... ... ...... ....... 
โดยท่ีเป นการสมควรปรบัปรุงประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  เร่ืองเกณฑการใหเงินสมนาคุณเปน

รางวัลแกผูเขยีนบทความตพีมิพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ  พ.ศ. 2563 
อาศัยอำนาจ ตามความในขอ 17 แหงขอบังคับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั วาดวยกองทุนของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2552 ประกอบกับขอ 9 และระเบียบจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั วาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2541 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะวศิวกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชมุ ครั้งท่ี 
1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 จึงอนุมัติใหมปีระกาศไวดังนี้  

ขอ 1  ประกาศนีเ้รียกวา  “ประกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย เรือ่ง เกณฑการใหเงินสมนาคุณเปน
รางวัลแกผูเขยีนบทความตพีมิพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ พ.ศ.  2565” 

ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี       กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 
ขอ 3  ใหยกเลกิ ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑการใหเงนิสมนาคณุเปนรางวัลแกผูเขยีน

บทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิพ.ศ. 2563  ฉบับลงวนัที ่  29   ตลุาคม   2563 
ขอ 4  วตัถปุระสงค 

4.1  เพื่อสรางผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ  สามารถลงตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิมีมาตรฐานสากล 
4.2  เพ่ือเปนรางวัลและสนับสนุนผูท่ีเขยีนผลงานลงตีพมิพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 
4.3  เพ่ือเปนการกระตุนใหมีการเขียนบทความตีพิมพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

ขอ 5  เกณฑการพิจารณา 
5.1  เปนผลงานวิจัยท่ีอางอิงวาเปนผลงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนหลัก และ/หรอือาจจะมีสถาบันอื่นรวมดวยก็

ได โดยตองปรากฏชื่อผูวิจัยและหนวยงานท ี่สังกัดเปนของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5.2  ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพตองไมใชเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธของผูขอรับการสนับสนุน  โดยที่ผูขอรับการสนับสนุนเปน

ผูเขียนลำดับที่ 1 (First Author) หรือผูเขยีนท่ีรบัผิดชอบ (Corresponding Author) 
5.3  วารสารที่ตีพิมพตองเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีคา Impact Factor ในฐานขอมูล Web of 

Science/JCR หรือ คา SJR หรือ CiteScore ของสาขานั้น ในฐานขอมูล Scopus 
5.4  กลุมภารกิจวจัิยและบรกิารวชิาการ ดำเนนิการเสนอคณะกรรมการบรหิารคณะวิศวกรรมศาสตร แตงต้ัง

คณะกรรมการเพือ่พิจารณากลัน่กรองการขอรับเงินสมนาคุณดังกลาว 
ขอ  6  ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสมนาคุณ  

  6.1  ผูมีสทิธ์ิไดรบัเงินสมนาคุณตองเปนบุคลากร ในสังกัดคณะวิศวกรรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยตองมี
สัญญากับ คณะวศิวกรรมศาสตร หรอื สวนงานของ คณะวิศวกรรมศาสตร หรือ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 6.2  เปนเจาของผลงานที่ลงตีพิมพในวารสารไมเกิน 1 ป กอนวันที่ย่ืนแบบฟอรมขอรับเงินรางวัลมายังกลุมภารกิจวจิัย
และบริการวิชาการ 

ขอ  7  ประเภทของผลงานวิจัย 
7.1  บทความวิจัย (research article) /บทความปรทัิศน (review article) 
7.2  บทความส่ือสารดานวิจัยแบบสั้น (short communication) 
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ขอ  8  อตัราเงินสมนาคุณแกผูเขียนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจะจายในอัตราดังนี้ 
8.1   บทความ 3 ฉบบัแรก ที่ขอรบัการสนบัสนุนเงนิสมนาคณุ ท่ีตีพมิพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีมีคา Impact 

Factor ในฐานขอมูล Web of Science/JCR บทความละ 50,000 บาท  
8.2  บทความปริทศัน (review article) ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ที่มีค า Impact Factor ใน

ฐานขอมูล Web of Science/JCR บทความละ 50,000 บาท 
8.3  อตัราเงินสมนาคณุบทความที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor ในฐานขอมูล Web 

of Science/JCR หรือ คา SJR หรือ CiteScore ของสาขานั้น ในฐานขอมูล Scopus  
 8.3.1 อยูในกลุมอันดับสูงสุดรอยละสบิ (Top 10% หรือ Tier 1) ของสาขาน้ัน บทความละ 20,000 บาท 
 8.3.2 ควอรไทล 1 (Q1) บทความละ 15,000 บาท 
 8.3.3 ควอรไทล 2 (Q2) บทความละ 10,000 บาท สำหรบัอาจารยท่ีมอีายุการทำงานไมเกิน 5 ป เทานัน้  

โดยนบัถึง ณ วันท่ีบทความไดรับการตพิีมพ 
8.4  บทความปริทศัน (review article) ท่ีตีพิมพในวารสาร Engineering Journal (ISSN 0125-8281)   

บทความละ 50,000 บาท 
กรณขีอรบัการสนับสนุนใน ขอ 8.1-8.4 ใหขอรับเพียงขอใดขอหนึ่งเทานั้น 

ขอ  9  อตัราการจายเงนิสนับสนุนคาตีพิมพบทความ (page charge)  
 คาตีพิมพบทความ (page charge) วารสารวิชาการท่ีมีคา Impact Factor ในฐานขอมูล Web of science/JCR หรือ 

คา SJR หรือ CiteScore ของสาขานั้น ในฐานขอมูล Scopus ในควอรไทลท่ี 1 (Q1)  ใหสนับสนุนตามที่จายจริงอีกไมเกนิ 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถวน) ในสวนท่ีเกนิจากที่มหาวิทยาลยัใหการสนับสนุน  โดยไมรวมถึงคาธรรมเนียมหรอืคาใชจายพิเศษเฉพาะสวนที่
เพิม่เติมจากคาตีพิมพ (page charge)  ในกรณขีอลงตีพิมพเร็ว (fast track) หรอืกรณดีวนมาก (super fast track) และคาใชจาย
สำหรับการจัดสงคาไปรษณียและคา reprint 

ขอ  10  วิธีการขอรบัเงินสมนาคุณใหเปนไปตามแนวปฏบัิติของฝายวิจัย 
           ผ ูประสงคจะร ับเงินสมนาคุณตามเกณฑดังกลาวใหกรอกขอมูลแบบฟอรมใบสมัคร ตามท่ีกลุมภารกิจวจัิยและบริการ

วิชาการ กำหนด 
ขอ  11  ใหคณบดีเปนผูร ักษาการตามประกาศนี้  
           ในกรณท่ีีมิไดกำหนดไวในประกาศนี้หรอืกรณีท่ีมีปญหาตองวินิจฉยัใหคณบดีมอีำนาจวินจิฉยัสั่งการไดตามที่

เห ็นสมควร   
                                                   
 

             ประกาศ  ณ  วันที ่      กุมภาพันธ   พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.สพุจน  เตชวรสินสกุล) 
คณบดี 
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