ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
เรื่อง หลักเกณฑ์ และการจ่ายเงินสมนาคุณในการตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการแก่บคุ ลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND)

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน ตระหนักใน
ความสําคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยแก่บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบ
โลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ยั่งยืน ได้มีการพัฒนา
ตนเองด้านวิจัย และเป็นการขยายงานทางด้านวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นั้น
เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ (4) และข้อ 26(3) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
และมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการ
ภัยธรรมชาติอันดามัน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมนาคุณให้แก่บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลก
และการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND) ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ผู้ ที่ ข อรั บ เงิ น สมนาคุ ณ ต้ อ งเป็ น บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ
วิ ท ยาศาสตร์ ร ะบบโลกและการจั ด การภั ย ธรรมชาติ อั น ดามั น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
2. ผลงานตีพิมพ์ที่ขอรับเงินสมนาคุณจะต้องปรากฏที่อยู่ของผู้แต่งเป็น Interdisciplinary Graduate
School of Earth System Science and Andaman Disaster Management (ESSAND)
3. ผลงานตีพิมพ์ที่ขอรับเงินสมนาคุณจะต้องมีรูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) หรือ
บทความปริ ทั ศ น์ (Review Article) และต้ อ งตี พิ ม พ์ ล งในสิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทวารสารวิ ช าการ
(Journal) ที่อยู่บนฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge เท่านั้น
4. ผลงานตีพิมพ์แต่ละผลงานสามารถขอรับเงินสมนาคุณได้เพียง 1 ครั้ง ในกรณีที่มีผู้แต่งสังกัด บัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน มากกว่า 1 คน
การขอรับเงินรางวัลจะต้องเป็นการขอรับร่วมกันเท่านั้น
5. ผลงานตีพิมพ์ที่ขอรับเงินสมนาคุณ จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาของผู้ขอรับ
เงินสมนาคุณ
6. ผลงานตีพิมพ์ที่ขอรับเงินสมนาคุณ จะต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หลังจากประกาศนี้มีผล
บังคับใช้
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7. อั ต ราเงิ น สมนาคุ ณ ต่ อ ผลงานตี พิ ม พ์ ใ ห้ พิ จ ารณาจากระดั บ วารสารในฐานข้ อ มู ล ISI Web of
Knowledge ของปีที่ผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
ระดับวารสาร
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(Corresponding Author)
25,000
17,500
12,250
8,600

8. การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบ
โลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND) แผนงานจัดการศึกษา งานจัดการศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์ระบบโลก งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
9. ผู้ขอรับเงินสมนาคุณ จัดทําบันทึกข้อความเพื่อขอรับเงินสมนาคุณ พร้อมแนบหลักฐาน บทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ที่มีการระบุชื่อวารสาร, Volume, Number, ปีที่พิมพ์, เลขหน้าแรก-หน้า
สุดท้าย, ชื่อผู้แต่ง, ชื่อต้นสังกัด และหน้าที่ระบุฐานข้อมูลที่วารสารดังกล่าวได้รับการ Index เสนอ
ต่อหน่วยงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
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