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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2558  
------------------------------------------------------- 

 ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิชาการท่ีมีคุณภาพ ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการสังคม มหาวิทยาลัย 
จึงได้กําหนดให้มีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
บทความวิชาการท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่บทความวิชาการมากยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยจึง
เห็นสมควรประกาศให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน  
1.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  
1.2 สถานะในบทความวิชาการเป็น 

1.2.1 ชื่อแรก (first author) หรือ 
1.2.2 ผู้เขียนหลัก (corresponding author) หรือ 
1.2.3 ผู้เขียนท่ีมีสัดส่วนการทําผลงานมากท่ีสุด หรือ 
1.2.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีผลงานวิชาการร่วมกับบุคคลภายนอก ต้องมีสัดส่วน

ในผลงานสูงสุดและมีสัดส่วนของบุคลากรท่ีร่วมเขียนบทความจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันเกินกว่า 
ร้อยละ 50 

 

2. ลักษณะของผลงานวิชาการ 
2.1 เป็นบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

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

2.2 มีรูปแบบเป็นบทความวิชาการ และไม่ใช่บทความวิจัย 
2.3 ไม่เป็นผลงานเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผู้เสนอขอรับทุน 
2.4 กรณีท่ีเป็นผลงานเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เสนอขอรับทุน

จะต้องมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และจะต้องมีหนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในการทําผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย  
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2.5 เป็นบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในขณะท่ีผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และต้องระบุชื่อสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) ในบทความ
วิชาการด้วย 

2.6 ไม่เป็นบทความวิชาการท่ีเคยได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อน  
 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุน 

3.1 บทความวิชาการท่ีขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

3.2 กรณีท่ีมีผู้ร่วมเขียนบทความวิชาการหลายคน ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน
ทุกคน โดยใช้หนังสือรับรองผลงานตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด หรือหนังสือรับรองอ่ืนท่ีมีหัวข้อตามแบบฟอร์มท่ี
ฝ่ายวิจัยกําหนด  (ใช้กับทุกสถานะในบทความวิชาการ ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.4) 

3.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาจัดสรรทุนให้แก่ 
3.3.1 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Beall’s List  

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

3.3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีเนื้อหาซํ้าซ้อนกันในแต่ละผลงานของตนเอง 
3.3.3  บทความวิชาการท่ีไม่ปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. (ให้

แสดงการสืบค้นในฐานข้อมูลซ่ึงจะต้องพบท้ังชื่อบทความ และชื่อวารสารวิชาการ) ยกเว้นวารสารวิชาการท่ีได้รับ
การยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3.3.4  การขอรับทุนท่ีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามประเภทท่ีขอรับทุน 
3.4 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยถือเป็นท่ีสุด 

 
4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ 

4.1 ประเภทท่ี 1 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล 
ซ่ึงอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความละ 10,000 บาท 

4.2 ประเภทท่ี 2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ 
Thai Journal Citation Index (TCI)  เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 หรือวารสารท่ีได้รับการ
ยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความละ 5,000 บาท  

 

5. คําอธิบายประกอบการพิจารณา 
5.1 บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความท่ีสะท้อน

มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร โดยจัดทําเป็นรูปของบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผู้ตรวจอ่าน 
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5.2 ทุนประเภทท่ี 1 (10,000 บาท) ต้องเป็นบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ซ่ึงอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ.  

5.3 ทุนประเภทท่ี 2 (5,000 บาท) ต้องเป็นบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับ
ระดับชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี 
1 และกลุ่มท่ี 2 สามารถสืบค้นได้ท่ี 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html หรือวารสารท่ี
ได้รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

6. การสมัครขอรับทุนสนับสนุน 
6.1 ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนได้ท่ีคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://research.tu.ac.th 
6.2 จัดทําเอกสารโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จํานวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และ

สําเนา 1 ชุด) ตามรายการดังนี้ 
6.2.1 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
6.2.2 สําเนาบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ พร้อมไฟล์บทความ 
6.2.3 รายละเอียดของวารสารวิชาการ เช่น Description, Editorial Board เป็นต้น  
6.2.4 เอกสารแสดงชื่อบทความและชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยู่ฐานข้อมูลสากล ซ่ึงอยู่ในบัญชี

รายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. หรือฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) 
หรือวารสารท่ีได้รับการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

6.2.5 หนังสือรับรองผลงานของผู้ร่วมเขียนบทความวิชาการทุกท่าน 
6.2.6 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 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2557 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กําหนดส่งภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 

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

6.3.3 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2558 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กําหนดส่งภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 
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อนึ่ ง  ฝ่ ายวิจั ย ใคร่แจ้ ง ให้ทราบว่ า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไ ด้ปรับปรุงระเ บียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 เพ่ือ
ผลักดันให้มีการเผยแพร่ผลงานไปสู่ระดับสากลยิ่งข้ึน ซ่ึงจะได้ประกาศรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ต่อไป 

ประกาศ ณ วันท่ี     28    กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 ลงนาม ประมวญ เทพชัยศรี 

(ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 


