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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2558  
------------------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้มี
การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีได้
คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศให้ทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุน  

1.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.2 สถานะในบทความวิจัยเป็น 

1.2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author) หรือ 
1.2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) หรือ 
1.2.3 ผู้วิจัยท่ีมีสัดส่วนการทําวิจัยมากท่ีสุด หรือ 
1.2.4 ผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีทํางานวิจัยร่วมกับบุคคลภายนอก ต้องมีสัดส่วน 

การทําวิจัยสูงสุดและมีสัดส่วนของผู้วิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50   
 

2. ลักษณะของผลงานวิจัย 
2.1 เป็นบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ระยะเวลาตาม

ท้ายประกาศ  โดยวันท่ีปิดรับสมัครทุน บทความต้องมีรายละเอียดของวารสาร ปีท่ี/ ฉบับท่ี/เดือน/ปี/เลขหน้า 
แล้ว 

2.2 มีรูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) ท่ีครบถ้วน เช่น ประกอบด้วย Abstract, Introduction, 
Materials, Methods, Results, Discussion, References หรือตามรูปแบบบทความวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับของสาขา
นั้นๆ  

2.3 ไม่เป็นบทความท่ีตีพิมพ์ในท่ีประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือเทียบเท่า รวมถึงวารสารจากท่ี
ประชุมวิชาการ เช่น Procedia, Symposia, Advanced Materials Research เป็นต้น   

2.4 ไม่เป็นผลงานวิจัยเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผู้เสนอขอรับทุน 
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2.5 กรณีท่ีเป็นผลงานวิจัยเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เสนอขอรับทุน
จะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และจะต้องมีหนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในการทําวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย  

2.6 เป็นบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในขณะท่ีผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และต้องระบุชื่อสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) ในบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์
ด้วย 

2.7 ผลงานวิจัยนั้นต้องไม่เคยได้รับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มา
ก่อน  
 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุน 

3.1 บทความวิจัยท่ีขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
3.2 กรณีท่ีบทความวิจัยนั้นมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ร่วมวิจัย

ทุกคน โดยใช้หนังสือรับรองผลงานวิจัยตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดหรือหนังสือรับรองอ่ืนท่ีมีหัวข้อตามแบบฟอร์มท่ี
ฝ่ายวิจัยกําหนด  (ใช้กับทุกสถานะของผู้ขอรับทุน ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.4) 

3.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาจัดสรรทุนให้แก่ 
3.3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Beall’s List  

- LIST OF PUBLISHERS : http://scholarlyoa.com/publishers/ 
- LIST OF STANDALONE JOURNALS : http://scholarlyoa.com/individual-journals/ 

3.3.2 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีเนื้อหาซํ้าซ้อนกันในแต่ละผลงานของตนเอง 
3.3.3  บทความวิจัยท่ีไม่ปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. (ให้แสดง

การสืบค้นในฐานข้อมูลซ่ึงจะต้องพบท้ังชื่อบทความ และชื่อวารสารวิชาการ) ยกเว้นวารสารวิชาการท่ีได้รับการ
ยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3.3.4  การขอรับทุนท่ีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามประเภทท่ีขอรับทุน 
3.4 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยถือเป็นท่ีสุด  
 

4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ 
4.1 ประเภทท่ี 1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ซ่ึงอยู่

ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. และมีค่า Impact Factor แบ่งเป็น 
4.1.1 วารสารท่ีถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) 

ควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2  (Q1 หรือ Q2) ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 50,000 บาท 
4.1.2 วารสารท่ีถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)  

ควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 30,000 บาท 
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4.2 ประเภทท่ี 2 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ซ่ึงอยู่ใน
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. แต่ไม่มีค่า Impact Factor ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความ
วิจัยละ 20,000 บาท  

4.3 ประเภทท่ี 3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai 
Journal Citation Index (TCI)  เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 หรือวารสารท่ีได้รับการยอมรับ
จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 10,000 บาท  

 
5. คําอธิบายประกอบการพิจารณา 

5.1 งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิทยาการวิจัยท่ี
เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลคําตอบหรือข้อสรุปรวมท่ีจะนําไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการนําวิชาการนั้นไปประยุกต์ 

5.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล ท่ีมีค่า Impact Factor ต้องจัดทําโดย Web of 
Knowledge - Journal Citation Report และเป็นค่า Impact Factor ปี 2014 เท่านั้น สามารถสืบค้นได้ท่ี 
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=Q1PQ8Gpqhtf1R9j7xtj 

5.3 ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) สามารถสืบค้นได้ท่ี 
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php โดยการพิจารณาว่าวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ใด จะ
พิจารณา ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ปี 2014 เท่านั้น และกรณีท่ีวารสารถูกจัดอยู่ใน subject category 
มากกว่า 1 สาขา และอยู่ในควอไทล์ท่ีต่างกัน จะพิจารณาให้เงินสนับสนุนในควอไทล์ท่ีสูงกว่า  

5.4 วารสารวิชาการระดับระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสาร
ท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 สามารถสืบค้นได้ท่ี 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html 

5.5 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติท่ีปรากฏในประกาศของ กพอ. สามารถดูได้ท่ี 
http://research.tu.ac.th 

 
6. การสมัครขอรับทุนสนับสนุน 

6.1 ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนได้ท่ีคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://research.tu.ac.th 

6.2 จัดทําเอกสารโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จํานวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุด) ตามรายการดังนี้ 

6.2.1 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
6.2.2 สําเนาบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ (บทความมีรายละเอียดของ

วารสาร ปีท่ี/ ฉบับท่ี/เดือน/ปี/เลขหน้า แล้ว) พร้อมไฟล์บทความ 
6.2.3 รายละเอียดของวารสารวิชาการ เช่น Description, Editorial Board เป็นต้น 
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6.2.4 เอกสารแสดงชื่อบทความและชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยู่ฐานข้อมูลสากล ซ่ึงอยู่ในบัญชี
รายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. หรือฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) 
หรือวารสารท่ีได้รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6.2.5 เอกสารแสดงค่าควอไทล์ ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)  
ปี 2014 

6.2.6 เอกสารแสดงค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีจัดทําโดย Web of 
Knowledge - Journal Citation Report ปี 2014 

6.2.7 หนังสือรับรองผลงานวิจัยของผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน 
6.2.8 สําเนาหน้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. หรือธนาคารของผู้รับทุน 

6.3 หน่วยงานรวบรวมแบบเสนอขอรับทุนและสรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการเสนอขอรับ
ทุน (พร้อมท้ัง CD ไฟล์แบบฟอร์มสรุปและไฟล์บทความ) ส่งมาท่ีงานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหาร 
การวิจัย อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1819 โทรสาร  
0-2564-3937 โดยมีช่วงระยะเวลาการส่งเอกสาร ดังนี้ 

6.3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2557 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กําหนดส่งภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 

6.3.2 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2558 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558 กําหนดส่งภายในวันท่ี 30 กันยายน 2558 

6.3.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2558 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กําหนดส่งภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 
อนึ่ ง  ฝ่ายวิจั ยใคร่แจ้ ง ให้ทราบว่ า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไ ด้ปรับปรุ งระเ บียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 เพ่ือ
ผลักดันให้มีการเผยแพร่ผลงานไปสู่ระดับสากลยิ่งข้ึน ซ่ึงจะได้ประกาศรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี     23     กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
 

 ลงนาม ประมวญ เทพชัยศรี 
(ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 


