ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2559
------------------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มุ่ง
สู่ความเป็ นเลิ ศทางวิชาการ และมีน โยบายในการสนับ สนุน การเผยแพร่บ ทความวิ ชาการที่มีคุณภาพ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการสังคม มหาวิทยาลัย
จึงได้กําหนดให้มีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
บทความวิ ช าการที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพมาตรฐาน และมี ก ารเผยแพร่ บ ทความวิ ช าการมากยิ่ ง ขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง
เห็นสมควรประกาศให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
1.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
เงินรายได้ ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างเต็มเวลา หรืออาจารย์หรือนักวิจัยอาคันตุกะชาวต่างประเทศ
1.2 สถานะในบทความวิชาการเป็น
1.2.1 ชื่อแรก (first author) หรือ
1.2.2 ผู้เขียนหลัก (corresponding author) หรือ
1.2.3 ผู้เขียนที่มีสัดส่วนการทําผลงานอย่างน้อย 50% หรือมากที่สุด หรือ
1.2.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลงานวิชาการร่วมกับบุคคลภายนอก ต้องมีสัดส่วน
ในผลงานสูงสุดและมีสัดส่วนของบุคลากรที่ร่วมเขียนบทความจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 50
2. ลักษณะของผลงานวิชาการ
2.1 เป็ น บทความวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ แ ล้ ว ในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ
ระยะเวลาตามท้ายประกาศ โดยวันที่ปิดรับสมัครทุน บทความต้องมีรายละเอียดของวารสาร ปีที่/ ฉบับที่/
เดือน/ปี/เลขหน้า แล้ว
2.2 มีรูปแบบเป็นบทความวิชาการ และไม่ใช่บทความวิจัย
2.3 ไม่เป็นผลงานเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผู้เสนอขอรับทุน
2.4 กรณีที่เป็นผลงานเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เสนอขอรับทุน
จะต้องมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และจะต้องมีหนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในการทําผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย
2.5 เป็ น บทความวิช าการที่ ได้ รั บการตี พิมพ์ ในขณะที่ ผู้ เสนอขอรั บ ทุ น เป็ น บุ คลากรของมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และต้องแสดงชื่อสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) ในบทความที่
ได้รับการตีพิมพ์ด้วย
2.6 ผลงานวิชาการนั้นต้องไม่เคยได้รับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาก่อน
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุน
3.1 บทความวิ ช าการที่ ขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การตี พิ มพ์ ต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ/หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด
3.2 กรณีที่มีผู้ร่วมเขียนบทความวิชาการหลายคน ต้องมีหนังสือรับรองผลงานตามแบบฟอร์มที่กําหนด
หรือหนังสือรับรองอื่นที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายวิจัยกําหนด
3.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาจัดสรรทุนให้แก่
3.3.1 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Beall’s List
- LIST OF PUBLISHERS : http://scholarlyoa.com/publishers/
- LIST OF STANDALONE JOURNALS : http://scholarlyoa.com/individual-journals/
3.3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อนกันในแต่ละผลงานของตนเอง
3.3.3 บทความวิ ช าการที่ ไ ม่ ป รากฏชื่ อ บทความและชื่ อวารสารในฐานข้ อ มู ล ที่ กํ า หนด โดยให้
แสดงผลการสืบค้นในฐานข้อมูลซึ่งจะต้องพบทั้งชื่อบทความและชื่อวารสารวิชาการ
3.3.4 การขอรับทุนที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามประเภทที่ขอรับทุน
3.4 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยถือเป็นที่สุด
4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์
4.1 ประเภทที่ 1 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
Scopus และ/หรือ ISI Web of Science ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความละ 10,000 บาท
4.2 ประเภทที่ 2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้ได้รับเงินสนับสนุน
บทความละ 5,000 บาท
5. คําอธิบายประกอบการพิจารณา
5.1 บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิ ชาการที่เรีย บเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความที่ สะท้อน
มุมมอง แนวคิ ดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสั งเคราะห์เอกสาร โดยจัด ทําเป็นรูปของบทความเพื่ อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน
5.2 ทุนประเภทที่ 1 (10,000 บาท) ต้องเป็น บทความวิ ชาการที่ตีพิมพ์แล้ วในวารสารวิช าการระดั บ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus และ/หรือ ISI Web of Science
5.3 ทุนประเภทที่ 2 (5,000 บาท) ต้องเป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับ
ระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่
1 และกลุ่มที่ 2 สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php
6. การสมัครขอรับทุนสนับสนุน
6.1 ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th
6.2 จัดทําเอกสารโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จํานวน 1 ชุด ตามรายการดังนี้
6.2.1 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
6.2.2 สําเนาบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ พร้อมไฟล์บทความ
6.2.3 รายละเอียดของวารสารวิชาการ เช่น Description, Editorial Board เป็นต้น
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6.2.4 เอกสารแสดงชื่อบทความและชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่ฐานข้อมูลสากล Scopus และ/
หรือ ISI Web of Science หรือฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)
6.2.5 หนังสือรับรองผลงานของผู้ร่วมเขียนบทความวิชาการทุกท่าน
6.2.6 สําเนาหน้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.
6.3 หน่วยงานรวบรวมแบบเสนอขอรับทุนและสรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการเสนอขอรับ
ทุน (พร้อมทั้ง CD ไฟล์แบบฟอร์มสรุปและไฟล์บทความ) ส่งมาที่งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหาร
การวิจัย อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ
1819 โทรสาร 0-2564-3937 โดยกําหนดส่งเอกสารขอรับทุนมีดังนี้
ช่วงเวลาที่บทความตีพิมพ์
กําหนดส่งเอกสาร
1. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
3. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ลงนาม

ประมวญ เทพชัยศรี
(ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
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