
 

 

 
 

ประกาศ  
 

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

....................................... 
โดยที่เป็นการสมควรให้ก าหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการของบุคลากร และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการสนับสนุน หรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ด าเนินงานในกิจการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติให้เกิดความคล่องตัว  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล  
อันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็นประโยชน์แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงให้
ยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารวิชาการ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ และได้ปรับปรุงให้ใช้ข้อความในประกาศฉบับนี้แทน 

 
๑. นิยามความหมายที่เก่ียวข้อง 

๑.๑ ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานที่เกิดขึ้นจากการท า
โครงการวิจัย ซึ่งหมายความรวมถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิชาการร ะดับ
นานาชาติ  ซึ่งได้มีนิยาม ดังนี้ 

๑.๑.๑ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่ไม่เป็นผลงานที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ของผู้ขอ ผลงานที่ขอใช้จบการศึกษาหรือวุฒิบัตร
บทคัดย่องานวิจัย (Abstract) บทความปริทัศน ์(Review Article) หรือบทความวิชาการของผู้ที่ขอ 

๑.๑.๒ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และได้รับหนังสือส าคัญการจดทะเบียนจากส านักสิทธิบัตรกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

๑.๑.๓ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์
คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ที่มีลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๑.๑.๔ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ที่มีลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๑.๑.๕ อนุสิทธิบัตร…/๒ 
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๑.๑.๕ อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ 
๑.๑.๖ วารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง วารสารทางวิชาการท่ีส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับรอง 
ฐานข้อมูลระดับชาติหมายถึงฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทยโดยอาจอยู่ใน

รูปแบบของบทความวารสารหนังสือสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลฯลฯรายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึงรายการ
บรรณานุกรมสาระสังเขปประกอบหรืออาจมีเนื้อหาเต็มด้วยทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงในฐ านข้อมูล
ระดับชาติจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) 

๑.๑.๗ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพผลงานโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) 

ฐานข้อมูลสากลอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอาทิเช่น ฐานข้อมูล ISI, ฐานข้อมูล Scopus, 
ฐานข้อมูล Science Direct, ฐานข้อมูล PUBMED, ฐานข้อมูล EiCompendex, ฐานข้อมูล INSPEC, ฐานข้อมูล 
AGRICOLA (AGRICultural Online Access), ฐานข้อมูล ERIC (Education Database), ฐานข้อมูล 
PUBCIENCE, ฐานข้อมูล ABI/INFORM, ฐานข้อมูล Emerald, ฐานข้อมูล Business Source Premier, 
ฐานข้อมูล SCImago  และ ฐานข้อมูล IEEE เป็นต้น 

 ๑.๒ Impact Factor หมายถึง ดัชนีวัดคุณภาพของวารสารซึ่งวัดจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความใน
วารสารนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี 

 
๒. ลักษณะทุน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล ทั้งนี้บทความไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานระดับบัณฑิตศึกษา และต้องไม่ใช่
ชื่อผลงานที่ได้รับทุนการเสนอผลงานทางวิชาการ/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral  Presentation ในต่างประเทศ 

 
๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 

๓.๑ เป็นบุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๒ ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 
๓.๓ ไม่เคยปฏิบัติตนหรือกระท าผิดเงื่อนไขการขอรับทุนใด ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขัดต่อ

ระเบียบแนวทางประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
๓.๔ เป็นชื่อแรก (First Author)  หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)  โดยเสนอขอได้เพียง 

๑ คนต่อผลงาน และต้องระบุที่อยู่ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่อยู่ของตน 
๓.๕ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสามารถขอรับทุนได้ไม่เกิน ๓ เรื่อง/คน/ปีงบประมาณ 

 
 ๓.๖ ผลงานทางวิชาการ…/๓ 
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๓.๖ ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ คือผลงานที่ได้รับตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติหรือฐานข้อมูล
ระดับสากล ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป  ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือแหล่งผู้ให้ทุนอื่นมาก่อน และผลงานต้องไม่เป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์
ของผู้ตีพิมพ์  อีกท้ังต้องไม่เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของส านักพิมพ์หรือวารสารวิชาการต้องห้ามตาม
ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ที่ คปก.  ๑/๒๕๕๖  กล่าวคือ  
ต้องไม่เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของส านักพิมพ์หรือวารสารวิชาการต้องห้ามที่อยู่ใน Beall’s List of 
Predatory, Open-Access Publishers  โดยในปีที่พิมพ์ผลงานรวมทั้งปีที่น าผลงานมาของรับทุนอุดหนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานจะต้องไม่ปรากฏชื่ออยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-Access Publishers การตรวจสอบ
วารสารให้ตรวจสอบจาก Beall’s List of Predatory, Open-Access Publishers ของปีนั้น ๆ 
 
๔. งบประมาณจ่ายตามจริงดังนี้ 

๔.๑ ทุนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล    
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีค่า Impact factor  

๔.๒ ทุนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ส าหรับวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล     
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและไม่มีค่า Impact factor 

๔.๓ ทุนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท ส าหรับวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
๕. การพิจารณาทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ 
 ๕.๑  การพิจารณาการขอรับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น 
 ๕.๒  คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ ประกอบด้วย 
 ๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
 ๕.๒.๒ หัวหน้าภาควิชา (หรือต าแหน่งเทียบเท่า) ที่ต้นสังกัดของ   กรรมการ 
  ผู้ขอรับทุน หรือผู้แทน   
 ๕.๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒินอกภาควิชาของผู้ขอรับทุนภายใน   กรรมการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ ท่าน  
  ที่เสนอชื่อโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอรับทุน 
 ๕.๒.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิจัยในสังกัดส านักงานคณบดี  เลขานุการ 
  ๕.๒.๕ เจ้าหน้าที่หน่วยการเงินสังกัดส านักงานคณบดี   ผู้ช่วยเลขานุการ  
  การแต่งตั้งผู้แทนต้องกระท าในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นเป็นผู้เสนอขอรับทุน 

 
๖. ก าหนดการ…/๔ 
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๖. ก าหนดการเสนอขอรับทุน 
 เสนอขอรับทุนได้ตลอดปีงบประมาณ ซึ่ งผู้ขอรับทุนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม EG-R-P01 ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอรับทุนโดยสามารถ Download แบบฟอร์มที่ www.eg.mahidol.ac.th  พร้อมแนบ
หลักฐาน จ านวน ๑ ชุดประกอบด้วย ดังนี้ 

๖.๑ ส าเนาวารสารวิชาการต้นฉบับ (Manuscript) หรือส าเนาวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์แล้ว (Reprint)  
๖.๒ เอกสารหลักฐาน/การตอบรับตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการพร้อมหลักฐาน Impact Factor 

(หากม)ี 
๖.๓ เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ที่เรียกเก็บจากส านักพิมพ์อาจใช้ส าเนาก่อนและให้

ด าเนินการตามข้อ ๘ ต่อไปในภายหลัง 
๖.๔ เอกสารแสดงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่จ่ายค่าตีพิมพ์ (หากเป็นวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ) 
๖.๕ หากเป็นผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ย้อนหลัง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป และไม่เกิน ๑ ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน 
 
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน 

๗.๑ ให้พิจารณาเฉพาะค าขอรับทุนที่มีเอกสารครบถ้วน 
๗.๒ ให้พิจารณาให้ทุนในส่วนที่เป็นการตีพิมพ์ตามรูปแบบพ้ืนฐานที่ส านักพิมพ์ก าหนดเท่านั้น 
การตีพิมพ์ที่เป็นรูปแบบพิเศษ อาทิเช่น การพิมพ์รู ปสี และการพิมพ์เกินจ านวนหน้าที่ก าหนด 

คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทุนในส่วนนี้ตามความเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางวิชาการ หรือ
ท าให้เนื้อหามีความสมบูรณ์โดยไม่อาจกระท าได้ในรูปแบบพื้นฐาน 

๗.๓ คณะกรรมการจะต้องด าเนินการพิจารณาและประกาศผลให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันทีผู่้ขอรับทุนยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว       

๗.๔ ให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณา เพ่ือขออนุมัติจากคณบดี ผ่านรองคณบดีที่รับผิดชอบ
กิจการงานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๘. เงื่อนไขผู้ได้รับทุน 
  ผู้ได้รับทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติต้องแนบ
หลักฐานใบเสร็จรับเงินจากวารสารวิชาการ (ต้นฉบับ) และหลักฐานการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการที่สามารถ
ตรวจสอบได้  อาทิเช่น  ส าเนาหน้าปกวิชาการของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น พร้อมส่งแผ่น CD ข้อมูล
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
  
 

 

๕. หากผู้รับทุน…/๕ 

http://www.eg.mahidol.ac.th/
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