ประกาศมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง แก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิ จยั ที่จะตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิ ชาการนานาชาติ
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรไี ด้สนับสนุ นโครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพือ่ งานวิจยั ที่
จะตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติสาํ หรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพือ่ ผลักดันให้เกิดการผลิต
ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติเพิม่ มากขึน้ และจากผลการสนับสนุ นโครงการดังกล่าวที่
ผ่านมาเป็ นเวลาหนึ่งปีตงั ้ แต่ปีงบประมาณ 2553 ปรากฏว่ามีบุคลากรสนใจขอรับทุนในระดับหนึ่งโดยทีจ่ ะต้อง
หาผูต้ รวจภาษาอังกฤษเอง
ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในการตรวจภาษาอังกฤษเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรชาวต่างประเทศทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงได้แก้ไข
เพิม่ เติมประกาศมหาวิทยาลัยเพือ่ เพิม่ ทางเลือกในการสนับสนุ นทุนตรวจภาษาอังกฤษ ซึง่ บุคลากรทีไ่ ด้รบั
อนุ มตั ทิ ุนสามารถหาผูต้ รวจภาษาอังกฤษเอง หรือจะขอให้มหาวิทยาลัยจัดหาผูต้ รวจภาษาอังกฤษให้กไ็ ด้ และ
ได้ลดขัน้ ตอนในการยืน่ คําขอเพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วขึน้
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษให้ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติเพิม่ มากขึน้
3. คุณสมบัติของผูข้ อรับการสนับสนุน และลักษณะโครงการ
3.1 เป็ นอาจารย์ นักวิจยั บุคลากรของ มจธ. ทีม่ คี วามประสงค์จะขอให้ตรวจภาษาอังกฤษในบทความ
วิชาการทีจ่ ะลงตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 อาจารย์ นักวิจยั บุคลากรของ มจธ. จะต้องจัดหาผูต้ รวจภาษาอังกฤษเอง หรือขอให้มหาวิทยาลัยเป็ น
จัดหาผูต้ รวจภาษาอังกฤษให้
3.3 มหาวิทยาลัยสนับสนุ นทุนตรวจภาษาอังกฤษให้ตามอัตราทีจ่ า่ ยจริง แต่ครัง้ ละไม่เกิน 5,000 บาท
(รวมค่าธรรมเนียมแล้ว – ถ้ามี) และไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่ให้นําเงินสนับสนุ นทีเ่ หลือ
ไปสมทบในปีงบประมาณถัดไป
4. การยื่นคําขอ และวิ ธีการดําเนิ นการ
4.1 ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ ของทุนตรวจภาษาอังกฤษได้ทเ่ี ว็บไซต์โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มจธ. http://nru.kmutt.ac.th/ โดยเปิดรับแบบแสดงความจํานงฯ ตลอด
ปีงบประมาณ 2554

4.2 กรณีจดั หาผูต้ รวจภาษาอังกฤษเอง
ก. อาจารย์ นักวิจยั บุคลากรของ มจธ.กรอกแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุ นทุนตรวจภาษาอังกฤษ
ส่งไปทีศ่ นู ย์สง่ เสริมงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปญั ญาโดยตรง (ไม่ตอ้ งผ่านผูบ้ งั คับบัญชา)
ข. ศูนย์ฯ นําคําขอเสนอรองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั อนุ มตั ิ และแจ้งผูไ้ ด้รบั อนุ มตั ทิ ราบ
ค. เมือ่ การตรวจภาษาอังกฤษเสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ นักวิจยั บุคลากรของ มจธ. ทําเรือ่ ง
ขอเบิกจ่ายทุนตรวจภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มทีก่ าํ หนด และจัดส่งให้ศนู ย์ฯ ทันทีเพือ่
ดําเนินการเบิกจ่ายตามขัน้ ตอน
4.3 กรณีขอให้มหาวิทยาลัยจัดหาผูต้ รวจภาษาอังกฤษให้
ก. อาจารย์ นักวิจยั บุคลากรของ มจธ.กรอกแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุ นทุนตรวจภาษาอังกฤษ
พร้อมแผ่นซีดที บ่ี นั ทึกไฟล์บทความภาษาอังกฤษทีต่ อ้ งการให้ตรวจ
จัดส่งไปทีศ่ นู ย์สง่ เสริม
งานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปญั ญาโดยตรง (ไม่ตอ้ งผ่านผูบ้ งั คับบัญชา) หรือจะส่งไฟล์บทความ
ภาษาอังกฤษทางอีเมล nru@kmutt.ac.th แทนการบันทึกลงแผ่นซีดกี ไ็ ด้
ข. ศูนย์ฯ นําคําขอเสนอรองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั อนุ มตั ิ และแจ้งผูไ้ ด้รบั อนุ มตั ทิ ราบ
ค. ศูนย์ฯ ส่งไฟล์บทความภาษาอังกฤษให้กบั ผูต้ รวจภาษาอังกฤษทีม่ หาวิทยาลัยจัดหา
ง. ผูต้ รวจภาษาอังกฤษจะติดต่อเจ้าของบทความผ่านทางอีเมลเมือ่ มีคาํ ถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับ
ภาษาอังกฤษในบทความ แล้วส่งคืนบทความทีต่ รวจเสร็จแล้วให้กบั เจ้าของบทความทางอีเมล
โดย (cc) ส่งให้กบั ศูนย์ฯ พร้อมกันด้วย
จ. ระยะเวลาตรวจภาษาอังกฤษ ใช้เวลาไม่ต่าํ กว่า 2 สัปดาห์ต่อ 1 บทความ
ฉ. เมือ่ การตรวจภาษาอังกฤษเสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ฯ จะประสานกับผูต้ รวจภาษาอังกฤษในการ
จ่ายค่าตอบแทนและทําเรือ่ งเบิกจ่ายทุนตรวจภาษาอังกฤษเอง
5. ระยะเวลาโครงการ และการประเมิ นผลโครงการ
5.1 โครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพือ่ งานวิจยั ทีจ่ ะตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ เป็ น
โครงการเฉพาะกิจภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติทม่ี รี ะยะเวลาโครงการ 3 ปีตงั ้ แต่
ปีงบประมาณ 2554-2555
5.2 มหาวิทยาลัยโดยศูนย์สง่ เสริมงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปญั ญาจะดําเนินการสํารวจผูท้ ไ่ี ด้รบั สนับสนุ น
โครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพือ่ งานวิจยั ทีจ่ ะตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติเพือ่
ประเมินและติดตามผลโครงการทุกสิน้ ปีงบประมาณ
ในกรณีทไ่ี ม่สง่ แบบสํารวจ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่สนับสนุ นคําขอทุนตรวจภาษาอังกฤษ
ให้กบั ผูน้ นั ้ ในปีงบประมาณถัดไป

