- สำเนำ ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรให้เงินสนับสนุนค่ำตีพมิ พ์บทควำมทำงวิชำกำร
ในวำรสำรวิชำกำร
*********************************
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์ (Page Charge) อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบ
กับข้อ 33 และข้อ 34 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บ ทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2555 และให้ กาหนด
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนค่าตีพมิ พ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 นิยามศัพท์
บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็น การวิเคราะห์
หรืออธิบายประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการอย่างชัดเจน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์หรืออธิบาย
ประเด็นนั้นได้ อาจะเป็นการนาความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
โดยมีผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน และได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
บุ ค ลากรสายวิ ช าการ หมายถึ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และนักวิจัย ที่มีหน้าทีใ่ นการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ข้อ 2 ผูข้ อรับเงินสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2 ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน
2.3 เป็นผู้เขียนบทความทางวิชาการที่จะขอรับการสนับสนุน โดยอาจเป็นผู้เขียนชื่อแรก
(First Author) หรือผู้เขียนชื่อหลัก (Corresponding Author) ซึ่งระบุสังกัด (Affiliation)
เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนีจ้ ะขอรับการสนับสนุนได้เพียง 1 คนเท่านั้น

ข้อ 3 ลักษณะบทความทางวิชาการที่มีสทิ ธิ์ขอรับการสนับสนุน
3.1 เป็นบทความทางวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับต่างๆ ดังนี้
3.1.1 บทความทางวิชาการที่ตี พิมพ์ใ นวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ ที่อยู่ ใ น
ฐานข้อมูลของ Web of Science (ISI) ซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลได้แก่
Science Citation Index, Social Science Citation Index และ Art & Humanities
Citation Index
3.1.2 บทความทางวิ ชาการที่ตีพิม พ์ใ นวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่อยู่ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตินอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI ได้แก่วารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล Scopus หรือ วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และตามการยอมรับของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3.2 ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์หรือไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้ เพื่อขอสาเร็จ
การศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน
ข้ อ 4
อั ต ราและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ค่ า ตี พิ ม พ์ ผ ลงานทางวิ ช าการใน
วารสารวิชาการ
การสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ จะให้การสนับสนุนเฉพาะค่าตีพิมพ์บทความ
ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นใดที่เพิ่มเติมจากค่าตีพิมพ์ รวมทั้งในกรณีการขอตีพิมพ์
แบบเร็ว (Fast Track) หรือการขอตีพิมพ์แบบด่วนมาก (Super-Fast Track) โดยบทความทางวิชาการที่
ตีพมิ พ์ตามข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 จะได้รับการสนับสนุนตามที่จา่ ยจริงไม่เกิน 30,000 บาท
ข้อ 5 วิธีการเสนอและรับการสนับสนุน
จัดทาแบบคาขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการส่งถึงศูนย์
บริห ารงานวิ จัย ผ่านต้นสั งกั ด ตามล าดั บ โดยสามารถดาวน์โ หลดแบบคาขอรั บ การสนับ สนุน ได้ ที่
เว็บไซต์ของศูนย์บริหารงานวิจัย พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบคาขอให้ครบถ้วนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ข้อ 6 การพิจารณาอนุมัติ
6.1 ให้ศูนย์บริหารงานวิจัยเป็ นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และนาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัตกิ ารสนับสนุนค่าตีพมิ พ์ และให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดการงานวิจัยเพื่อทราบ
6.2 มหาวิทยาลัยจะทาการพิจารณาแบบคาขอที่มหี ลักฐานปรากฏครบถ้วน และตามลาดับ
การส่งแบบคาขอ จนกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีนนั้ ๆ หมดลง

6.3 ให้ เ บิ ก เงิ น ค่ า สนั บ สนุ น ตี พิ ม พ์ บ ทความทางวิ ช าการจากงบประมาณเงิ น รายได้
มหาวิทยาลัย กองทุนเพื่อการวิจัย แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
ข้อ 2 การส่งเสริมการตีพิมพ์บทความผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติ ของศูนย์บริหาร
งานวิจัย
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

13

มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)
นิเวศน์ นันทจิต
(รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

