
 
 
 
 

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง เงินสมนาคุณและทุนสนับสนุนทีมวิจัยของอาจารยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุน
สนับสนุนทีมวิจัยของอาจารยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS พ.ศ. ๒๕๖๓  คณะกรรมการประจํา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงอนุมัติใหมีประกาศไว ดังนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื ่อง ทุน
สนับสนุนทีมวิจัยของอาจารยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๕ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   เรื่อง ทุนสนับสนุนทีม
วิจัยของอาจารยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS  ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ขอ ๔ วัตถุประสงค  

๔.๑ เพื ่อสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยที ่มีคุณภาพ สามารถลงตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่มี
มาตรฐานสากล 

๔.๒ เพ่ือสรางทีมวิจัยที่เขมแข็งและกระตุนใหผลิตและตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 ขอ ๕ เกณฑการพิจารณา 

 ๕.๑ เปนผลงานวิจัยที่อางอิงวาเปนผลงานของอาจารย/นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และ/หรือ อาจมีสถาบันอื่นรวมดวยก็ได โดยตองปรากฎชื่อผูวิจัยและหนวยงานที่สังกัดเปนของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 ๕.๒ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพและขอรับเงินสมนาคุณและทุนสนับสนุน ใหผูเขียนที่รับผิดชอบ (Corresponding Author) 

เปนผูยื่นขอรับการสนับสนุน กรณีบทความที่มีอาจารย/นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาหลายคนเปนผูแตงรวมกัน อาจารยที่เปนผูแตง
รวมสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนไดหากไดรับความยินยอมจากอาจารย/นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาผูแตงรวมทุกทานเปนลาย
ลกัษณอักษรใหอาจารยผูยื่นขอเปนผูรับการสนับสนุนสําหรับบทความฉบับนั้น 

 ๕.๓ วารสารที่ตีพิมพตองเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor ในฐานขอมูลของ Scopus 

SCImago (SJR) หร ือ  Science Citation Index (SCI) ตาม  Journal Citation Report/Journal Impact Factor หร ือ  CiteScore 

Rank สําหรับบทความที่อยูในอันดับสูงสุดรอยละสิบ (T1: Tier 1) ควอไทล ๑ (Q1) ควอไทล ๒ (Q2) และอันดับอื่นๆ 

 ๕.๔ การจัดอันดับวารสารที่ตีพิมพ ใหยึดตามอันดับของวารสาร ณ วันที่ยื่นขอรับการสนับสนุน หรือวันที่ไดรับการ
ตอบรับตีพิมพ โดยใหแนบหลักฐานการจัดอันดับวารสารในการยื่นขอรับการสนับสนุนทุกบทความ 

 



 ๕.๕ วิธีการตรวจหาอันดับของวารสาร ใหอางอิงตามเกณฑของสํานักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใช
ระบบใดระบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 ๕ .๕ .๑  SCImago Journal Ranking (https://shorturl.at/vzD14)  โดยให  ใช   Filter รายการวารสารเปน 
Journal ทั้งนี้วารสารที่จะนับเปนอันดับสูงสุดรอยละสิบ (T1: Tier 1) ตองไดรับแถบสีในรายการแสดงโดย SCImago เปนแถบสีเขียว
เทานั้น ซึ่งหมายถึงวารสารตองอยูในควอไทล ๑ (Q1) ดวย 

 ๕.๕.๒ Journal Citation Report/Journal Impact Factor (https://shorturl.at/ixGLO) 

 ๕.๕.๓ CiteScore Rank (https://bit.ly/2wNumhx) ---พิมพชื่อ Journal ใน “Enter title” แลวเลือก “Find 

sources” จากนั้นเลือก Journal title ที่ตองการเพื่อดู Journal rank by subject area และ Percentile  

 ขอ ๖ คุณสมบัติของผูรับเงินสมนาคุณและทุนสนับสนุน 

 ผู ม ีส ิทธิ ์ได ร ับเง ินสมนาคุณและเง ินทุนสนับสนุนตองเปนบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยตองมีสัญญากับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา หรือ คณะวิศวกรรมศาสตร หรือ สวนงา นของ
คณะวิศวกรรมศาสตร หรือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอ ๗ อัตราการจายเงินสมนาคุณและทุนสนับสนุนบทความ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 ๗.๑ กรณีตีพิมพผลงานในวารสารท่ีอยูในอันดับสูงสุดรอยละสิบ (T1: Tier 1) ผูขอรับการสนับสนุนยื่นขอรับไดไมจํากัด
บทความ                บทความละ   ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๗.๒ กรณีตีพิมพผลงานในวารสารที่อยูในควอไทล ๑ (Q1) แตไมอยูในอันดับสูงสุดรอยละสิบ (T1: Tier 1) ของสาขา
นั้น ผูขอรับการสนับสนุนยื่นขอรับไดไมเกิน ๒ บทความตอปงบประมาณ         บทความละ   ๔๐,๐๐๐ บาท 

 ๗.๓ กรณีตีพิมพผลงานในวารสารท่ีอยูในควอไทล ๒ (Q2) แตไมอยูในควอไทล ๑ (Q1)  ผูขอรับการสนับสนุนยื่นขอรับ
ไดไมเกิน ๒ บทความตอปงบประมาณ            บทความละ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๗.๔ การขอรับเงินสมนาคุณและทุนสนับสนุนทุกประเภทรวมกันแลว  เปนจํานวนเงินไมเกิน  ๑๕๐,๐๐๐ บาทตอ
ปงบประมาณ 

ขอ ๘ เกณฑการเบิกจาย 

 ๘.๑ สวนแรกรอยละ ๕๐ ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ใหเบิกจายเปน “เงินสมนาคุณ” ใหแกอาจารย 

 ๘.๒ สวนที ่สองรอยละ ๕๐ ของวงเงินที ่ขอรับการสนับสนุน  ใหเบิกจายในหมวดงบประมาณคาใชจายในการ
ประชุมสัมมนาในประเทศ/ตางประเทศ คาวัสดุใชสอย คาตอบแทนนิสิตชวยงาน คาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ คาจางเหมาบริการอ่ืน โดย
ภาควิชาฯ จัดสรรใหแก R2I หรือ หองปฏิบัติการวิจัย (Research Lab) หรือ หนวยปฏิบัติการวิจัย (RU) โดยกําหนดใหอาจารยระบแุจง
ตอภาควิชาฯ 

 ๘.๓ กรอบงบประมาณสนับสนุนตามขอ ๘.๑ และ ๘.๒ ใหเบิกจายไดในปงบประมาณถัดไป นับจากเวลาที่บทความ
ไดรับการตีพิมพแลว 

 ๘.๔ กรอบงบประมาณสนับสนุนตามขอ ๘.๒ ใหสะสมขามปงบประมาณได 

 ขอ ๙ วิธีการขอรับและการเบิกจายเงินสมนาคุณและทุนสนับสนุน 

 ๙.๑ อาจารยที่ตองการขอรับการสนับสนุน แจงความจํานงขอรับการสนับสนุนภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกป
สําหรับบทความที่ตีพิมพแลวตั้งแต วันที่ ๑ สิงหาคม ของปกอนหนา จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปปจจุบัน 



 ๙.๒ การขอรับเงินสมนาคุณและเงินทุนสนับสนุน ใหแจงความจํานงขอรับการสนับสนุนพรอมหลักฐานประกอบ ไดแก 
บทความ และหลักฐานแสดงคาอันดับของวารสารตามขอ ๕.๕ มายังภาควิชาฯ หากบทความไดรับการตอบรับตีพิมพแตยังมิไดมีการ
เผยแพร  ใหแนบหลักฐานการตอบรับตีพิมพบทความดังกลาวดวย 

 ๙.๓ การขอรับเงินทุนสนับสนุนทีมวิจัย โดยการเบิกจายในหมวดตางๆ ใหเบิกจายตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ๙.๓.๑ คาใชจายในการประชุมสัมมนาในประเทศและตางประเทศ ให เบิกจายตามประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดเกณฑและอัตราการจายเงินประเภทตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓   โดยใช
แบบฟอรมขอทุนสนับสนุนคาใชจายประชุมสัมมนาและอื่น ๆ ในประเทศ/ตางประเทศ และระบุในขอ ๖ ประมาณการคาใชจาย  
โครงการยุทธศาสตร 

 ๙.๓.๒ คาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ และคาจางเหมาบริการอื่น ใหเบิกจายตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจางหมวด 
คาวัสดุใชสอย วิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการซื้อวัสดุที่เบิกเงินจากภาควิชาฯ  

 ๙.๓.๓ คาวัสดุใชสอย วงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตอใบเสร็จ ใหเบิกจายตามระเบียบวิธีการจัดซื้อวัสดุวงเงินไม
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตอใบเสร็จ วิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการซื้อวัสดทุีเ่บิกเงินจากภาควิชาฯ 

 ๙.๓.๔ คาตอบแทนนิสิตชวยงาน ใหเบิกจายเปนคาเลาเรียนไมเกินคาใชจายตามจริงตอภาคการศึกษา และ/หรือ 
เบิกจายเปนคาใชจายรายเดือน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจาย
สําหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓ (๓.๑) ทุนผูชวยสอน โดยใหอาจารยทําบันทึกรองขอสงนิสิตเขารับการสนับสนุนทุน
รายเดือนสงมายังภาควิชาฯ กอนการรับสมัครผูชวยสอน (TA) เสร็จสิ้นลง 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามประกาศนี้  ใหเสนอคณะกรรมการประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด 

 

 

ประกาศ  ณ วันที่          กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.แนบบุญ  หุนเจริญ) 
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
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