ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559
------------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความ
เป็ น เลิ ศทางวิ ช าการ และมี น โยบายในการสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ที่ มีคุณภาพ ทั้ งในระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้มี
การให้ ทุนสนับ สนุ นการตี พิมพ์ผลงานวิจั ย เพื่ อส่งเสริมให้บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ยสร้ างสรรค์ผ ลงานวิ จัย ที่ได้
คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศให้ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุน
1.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
เงินรายได้ ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างเต็มเวลา หรืออาจารย์หรือนักวิจัยอาคันตุกะชาวต่างประเทศ
1.2 สถานะในบทความวิจัยเป็น
1.2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author) หรือ
1.2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) หรือ
1.2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทําวิจัยอย่างน้อย 50% หรือมากที่สุด หรือ
1.2.4 ผู้ วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ทํ า งานวิ จั ย ร่ ว มกั บ บุ ค คลภายนอก ต้ อ งมี สั ด ส่ ว น
การทําวิจัยสูงสุดและมีสัดส่วนของผู้วิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
2. ลักษณะของผลงานวิจัย
2.1 เป็นบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ระยะเวลาตาม
ท้ายประกาศ โดยวันที่ปิดรับสมัครทุน บทความต้องมีรายละเอียดของวารสาร ปีที่/ ฉบับที่/เดือน/ปี/เลขหน้า แล้ว
2.2 มีรูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย Abstract, Introduction,
Materials, Methods, Results, Discussion, References หรือตามรูปแบบบทความวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของสาขา
นั้นๆ
2.3 ไม่เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือเทียบเท่า รวมถึงวารสารจากที่ประชุม
วิชาการ เช่น Procedia, Symposia, Advanced Materials Research เป็นต้น
2.4 ไม่เป็นผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผู้เสนอขอรับทุน
2.5 กรณีที่เป็นผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เสนอขอรับทุน
จะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และจะต้องมีหนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในการทําวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

2.6 เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในขณะที่ผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และต้องแสดงชื่อสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) ในบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วย
2.7 ผลงานวิจัยนั้นต้องไม่เคยได้รับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อน
3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุน
3.1 บทความวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด
3.2 กรณีที่บทความวิจัยนั้นมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ต้องมีหนังสือรับรองผลงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กําหนดหรือ
หนังสือรับรองอื่นที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายวิจัยกําหนด
3.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาจัดสรรทุนให้แก่
3.3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Beall’s List
- LIST OF PUBLISHERS : http://scholarlyoa.com/publishers/
- LIST OF STANDALONE JOURNALS : http://scholarlyoa.com/individual-journals/
3.3.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อนกันในแต่ละผลงานของตนเอง
3.3.3 บทความวิ จั ย ที่ ไม่ ปรากฏชื่ อบทความและชื่ อวารสารในฐานข้ อมู ล ที่ กํา หนด โดยให้ แสดงผล
การสืบค้นในฐานข้อมูลซึ่งจะต้องพบทั้งชื่อบทความ และชื่อวารสารวิชาการ
3.3.4 การขอรับทุนที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามประเภทที่ขอรับทุน
3.4 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยถือเป็นที่สุด
4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์
4.1 ประเภทที่ 1 บทความวิ จั ย ที่ ตี พิมพ์ แล้ ว ในวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่อ ยู่ ใ นฐานข้ อมู ล สากล
Scopus และ/หรือ ISI Web of Science ดังนี้
4.1.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 1 (Q1) ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 50,000 บาท
4.1.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 2 (Q2) ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 40,000 บาท
4.1.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 3 (Q3) ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 30,000 บาท
4.1.4 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 4 (Q4) ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 20,000 บาท
4.2 ประเภทที่ 2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้ได้รับเงินสนับสนุน
บทความวิจัยละ 5,000 บาท
4.3 ให้จัดสรรเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรกในปีนั้นของผู้ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติเพิ่มเติมอีกบทความละ 10,000 บาท
4.4 ให้บุคลากรได้รับเงินสนับสนุนและรางวัลสําหรับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ คนละไม่เกิน 300,000 บาท ต่อหนึ่งปี
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5. คําอธิบายประกอบการพิจารณา
5.1 งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิทยาการวิจัยที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคําตอบหรือข้อสรุป
รวมที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนําวิชาการนั้นไปประยุกต์
5.2 ชื่อบทความและวารสารวิช าการระดั บ นานาชาติ ในฐานข้ อมู ล สากล Scopus สามารถสื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.scopus.com
5.3 ชื่อบทความและวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล ISI Web of Science สามารถสืบค้น
ได้ที่ http://webofknowledge.com/WOS
5.4 ฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago
Journal
Rank)
สามารถสื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php โดยการพิ จ ารณาว่ า วารสารนั้ น ถู ก จั ด อยู่ ใ นควอไทล์ ใ ด
จะพิจารณา ใน subject category ปี 2015 เท่านั้น และกรณีที่วารสารถูกจัดอยู่ใน subject category มากกว่า 1
สาขา และอยู่ในควอไทล์ที่ต่างกัน จะพิจารณาจากควอไทล์ที่ได้รับเงินสนับสนุนสูงกว่า
5.5 วารสารวิชาการระดับระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่
มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 สามารถสืบค้นได้ที่
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php
5.6 รางวัลสําหรับบทความวิจัยแรกในปีนั้นของผู้ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เพิ่มเติมอีกบทความละ 10,000 บาท หมายถึง ผู้ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในปี 2559
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนฯ และได้รับเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี
งบประมาณ 2559 จํานวน 10,000 บาท ไปแล้ว ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายวิจัยจะไม่พิจารณาให้เงินรางวัล
สําหรับบทความวิจัยแรก ฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในปี 2559 อีก ฝ่ายวิจัยจะพิจารณาให้เงิน
รางวัลสําหรับบทความวิจัยแรก ฯ เฉพาะบทความที่ตีพิมพ์ ฯ ในปี 2560 เท่านั้น
ตัวอย่าง อาจารย์ ก. ขอรับจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559
จํานวน 2 บทความ โดยเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 แบ่งเป็น
1) ประเภทที่ 1.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในการจัดอันดับ
ของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 1 (Q1) จํานวน 1 บทความ ๆ ละ 50,000 บาท
2) ประเภทที่ 2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal
Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จํานวน 1 บทความ ๆ ละ 5,000 บาท
อาจารย์ ก. จะได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดังนี้
1) เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 2 บทความ เป็นเงิน 55,000 บาท
2) เงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรกในปีนั้น ฯ เป็นเงิน 10,000 บาท
3) รวมเงินสนับสนุนและเงินรางวัล 65,000 บาท
ต่อมา ในปีงบประมาณ 2560 อาจารย์ ก. ได้ขอรับจัดสรรทุนสนับสนุนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในปี
2559 ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์
ที่ 1 (Q1) จํานวน 1 บทความ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัด
อันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 2 (Q2) จํานวน 2 บทความ
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อาจารย์ ก. จะได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรก ฯ ดังนี้
1) เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท 1.1 จํานวน 1 บทความ เป็นเงิน 50,000 บาท
2) เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท 1.2 จํานวน 2 บทความ เป็นเงิน 80,000 บาท
โดยจะไม่ได้รับเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรกสําหรับบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ตีพิมพ์ในปี 2559 เนื่องจากได้รับเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรกที่ตีพิมพ์ในปี 2559 แล้ว
3) เงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรก ฯ ที่ได้รับจะต้องเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี 2560
5.7 บุคลากรได้รับเงินสนับสนุนและรางวัลสําหรับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ คนละไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี หมายถึง บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรอบปีนั้น (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ปีนั้นๆ)
ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรก ฯ ในปีนั้นแล้ว รวม 300,000 บาท ฝ่ายวิจัยจะไม่
พิจารณาให้ทุนสนับสนุนฯ บทความอื่นที่ตีพิมพ์ในปีนั้น ๆ ในปีถัดไปอีก
ตัวอย่าง อาจารย์ ข. ขอรับจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จํานวน 10 บทความ แบ่งเป็น
1) ประเภทที่ 1.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับ
ของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 1 (Q1) จํานวน 7 บทความ ๆ ละ 50,000 บาท โดยเป็น
บทความที่ตีพิมพ์ ปี 2559
2) ประเภทที่ 2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal
Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จํานวน 3 บทความ บทความวิจัยละ 5,000
บาท โดยเป็นบทความที่ตีพิมพ์ ปี 2558
อาจารย์ ข. จะได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรก ฯ ดังนี้
1) เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท 1.1 จํานวน 7 บทความ เป็นเงิน 350,000 บาท
2) เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท 2 จํานวน 3 บทความ เป็นเงิน 15,000 บาท
3) เงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรก ฯ ที่ได้รับ เป็นเงิน 10,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายวิจัย จะเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับเงินสนับสนุนและรางวัลสําหรับบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เป็นเงิน 300,000 บาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายวิจัย
จะไม่พิจารณาบทความที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและเงินรางวัลสําหรับบทความวิจัยแรก ฯ ในปี 2559 ของอาจารย์ ข.อีก
โดยจะพิจารณาเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2560 เท่านั้น
6. การสมัครขอรับทุนสนับสนุน
6.1 ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th
6.2 จัดทําเอกสารโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จํานวน 1 ชุด ตามรายการดังนี้
6.2.1 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
6.2.2 สําเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ ที่มีรายละเอียดของวารสาร ปีที่/
ฉบับที่/เดือน/ปี/เลขหน้า และไฟล์บทความ
6.2.3 รายละเอียดของวารสารวิชาการ ได้แก่ Description, Editorial Board
6.2.4 เอกสารแสดงชื่อบทความและชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus, ISI
Web of Science และ Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
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6.2.5 เอกสารแสดงค่าควอไทล์ ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)
ปี 2015
6.2.6 หนังสือรับรองผลงานวิจัยของผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน
6.2.7 สําเนาหน้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของผู้รับทุน
6.3 หน่วยงานรวบรวมแบบเสนอขอรับทุนและสรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
(พร้อมทั้ง CD ไฟล์แ บบฟอร์มสรุปและไฟล์บทความ) ส่งมาที่ งานส่ งเสริ มและเผยแพร่ งานวิ จัย กองบริหาร
การวิจัย อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1819
โทรสาร 0-2564-3937 โดยกําหนดส่งเอกสารขอรับทุนมีดังนี้
ช่วงเวลาที่บทความตีพิมพ์
กําหนดส่งเอกสาร
1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
3. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่
ลงนาม
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ประมวญ เทพชัยศรี
(ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
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