ประกาศคณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่ อง หลักเกณฑ์การส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดทําบทความวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ. ศ. 2553
--------------------------------------------เพื่ออนุวตั ิตามมติคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2548 สมควรให้จดั สรรงบประมาณให้คณะต่างๆ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษานําผลงานวิจยั ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ ซึ่งจะเป็ นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อีกทั้งใช้เป็ นกลไกในการเพิ่มจํานวนบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อ
รองรับการแข่งขันและมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
อาศัยอํานาจตามความมาตราที่ 33 (8) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2541 และมติจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ ครั้งที่ 2/2553 ได้เห็นชอบและ
อนุมตั ิให้มีประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ เรื่ อง หลักเกณฑ์การส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการจัดทําบทความวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันที่ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศคณะพลังงานและวัสดุ เรื่ อง หลักเกณฑ์การส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดทํา
บทความวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อ 4. ในประกาศนี้
คณะพลังงาน
หมายความว่า คณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณบดี
หมายความว่า คณบดีคณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักศึกษา
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกหรื อ
บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี
ข้อ 5. ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับ
นี้ ให้คณบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคําวินิจฉัยเป็ นที่สิ้นสุ ด
ข้อ 6. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุน
6.1 คณะพลังงานจะให้การสนับสนุนแก่นกั ศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรื อ
นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วนั สอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ของ
คณะพลังงาน
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6.2

6.3

6.4

6.5

ผูเ้ สนอขอรับการสนับสนุ นต้องเป็ นนักศึกษา หรื อบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาไปแล้วไม่
เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วนั สอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ของคณะพลังงาน และเป็ นผูเ้ ขียนชื่อแรก
(First Author) โดยที่อยู่ของผูข้ อรับการสนับสนุ นต้องระบุสังกัดคณะพลังงาน ใน
บทความนั้นๆ อย่างชัดเจน
กรณี ที่ มี ผูเ้ ขี ย นบทความวิ จ ัย หลายคน คณะพลัง งานจะจ่ า ยเงิ น สนับ สนุ น ให้เ ฉพาะ
นักศึกษาที่ร่วมผลิตผลงานและจ่ายโดยตรงให้กบั นักศึกษาคนละเท่าๆ กัน โดยให้
นักศึกษาที่เป็ นชื่อแรกเป็ นผูย้ นื่ ขอรับการสนับสนุน
การขอรั บการสนับสนุ นสามารถทําได้ เมื่ อบทความนั้นได้รับการตอบรั บให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ โดยยื่นบทความทั้งหมดที่ขอใช้สาํ เร็ จการศึกษา จํานวน 3 ชุด ให้กบั กลุ่มงาน
บริ การวิชาการและนวัตกรรม เพื่อส่ งให้ กลุ่มงานบริ การวิจยั และสารสนเทศ ตรวจสอบ
ผลงาน ก่อนนําเสนอคณบดีเพื่ออนุมตั ิ
คณะพลังงานจะให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดทําบทความวิจยั โดยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้แก่นกั ศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาโท และ ปริ ญญาเอก ตามข้อ 6.1- 6.4 ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ในแต่ละระดับดังนี้
6.4.1 ค่าตอบแทนสําหรั บนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ที่ มีผลงานวิจยั ที่ได้รับการตี
พิมพ์เผยแพร่ ใ นวารสารระดับนานาชาติ หรื อวารสารวิชาการระดับชาติ ที่มี
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ทั้งนี้ เงื่อนไขการสนับสนุนค่าตอบแทนสําหรับ
นักศึกษา ระดับปริ ญญาโท คือ
วารสารระดับนานาชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
วารสารระดับชาติ
ที่อยูใ่ นฐานข้อมูลสากลและ
ที่อยูใ่ นฐานข้อมูลสากล
มี Impact Factors
แต่ไม่มี Impact Factors
1. บทความที่ 1 ได้รับ
ค่าตอบแทน 10,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
2. บทความที่ 2 ได้รับ
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
3. บทความที่ 3 ขึ้นไปได้รับ
ค่าตอบแทนบทความละ
20,000 บาท
6.4.2. ค่าตอบแทนสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก ที่มีผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการนานาชาติ หรื อ วารสารวิชาการระดับชาติ ที่มี
ผูท้ รงคุณวุฒิพจิ ารณาผลงาน ทั้งนี้ เงื่อนไขการสนับสนุนค่าตอบแทนสําหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก คือ
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วารสารระดับนานาชาติ
ที่อยูใ่ นฐานข้อมูลสากลและ
มี Impact Factors

วารสารระดับนานาชาติ
ที่อยูใ่ นฐานข้อมูลสากล
แต่ไม่มี Impact Factors

1. บทความที่ 2 ได้รับ
บทความที่ 2 ขึ้นไป ได้รับ
ค่าตอบแทน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนบทความละ
2. บทความที่ 3 ได้รับ
5,000 บาท
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
3. บทความที่ 4 ขึ้นไปได้รับ
ค่าตอบแทนบทความละ
20,000 บาท

วารสารระดับชาติ

บทความที่เกิน
เงื่อนไขสําเร็ จ
การศึกษาได้รับ
ค่าตอบแทน
บทความละ
5,000 บาท

6.4.3 หลักเกณฑ์ในการกําหนดวารสารวิชาการนานาชาติ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 8
ข้อ 7. ให้คณะพลังงานจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็ นเงิน
ค่าตอบแทน ตามข้อที่ 6 ของประกาศฉบับนี้
ข้อ 8. การแก้ไขปรับปรุ งประกาศฉบับนี้ สามารถทําได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะพลังงานเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553

(ดร. พัฒนะ รักความสุ ข)
คณบดีคณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ
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