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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
จากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

------------------------------------------------------- 
 
 ศูนยว์ิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในด้านการวิจัยของคณะ เห็นว่า
คณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัย  ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนผลงานวิจัยที่
ผลิตได้ในแต่ละป ี ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะที่ผลิตผลงานวิจัยดังกล่าว  
ได้ด าเนินการจัดท า/เขียนบทความวิจัยจากผลงานวิจัยของตนเอง และสามารถน าไปตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการได้มากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งสามารถน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้
อีกทางหนึ่ง  จึงเห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการดังกล่าว 
 
1. คุณสมบัติของผูข้อรับทุนสนับสนุน 

1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร์ 

1.2 สถานะในบทความวิจัยเป็น 
1.2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author) 
1.2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) 
1.2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการท าวิจัยมากท่ีสุด 
1.2.4 หากเป็นผู้วิจัยร่วมกับบุคคลภายนอก  จะต้องมีสัดส่วนการท าวิจัยเฉพาะบุคลากร

ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
2. ลักษณะของผลงานวิจัย 

2.1 เป็นบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตามช่วงระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ 

2.2 มีรูปแบบของบทความวิจัย (Document Type: Article) และไม่ใช่บทความจากการประชุม
วิชาการ (Document Type: Conference Paper)  

2.3 ไมเ่ป็นผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผู้เสนอขอรับทุน  
2.4 เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในขณะที่ผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และตอ้งระบุชื่อสังกัดเป็น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty 
of Political Science, Thammasat University) ในบทความวิจัยนั้นด้วย 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุน 
3.1 บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3.2 กรณีท่ีบทความวิจัยนั้นมีผู้รว่มวิจัยหลายคน  ต้องมีลายลักษณอั์กษรหรือหนังสือยินยอมจาก

ผู้ร่วมวิจัยทุกคน  โดยใช้หนังสือรับรองผลงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดหรือหนังสือรับรองอ่ืน ที่มี
หัวขอ้ตามแบบฟอร์มทีศู่นย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ได้ก าหนดไว้ 

3.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย -
ธรรมศาสตร์ ถือเป็นที่สุด และหากเอกสารการขอรับทุนไม่ครบถ้วนตามประเภทที่ก าหนดไว้ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ทุนในล าดับถัดไป 
 
4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
 4.1 ประเภทที่ 1  เป็นบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในการแจ้ง
เวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่จ าเป็นต้อง
มีค่า impact factor อาทิเช่น ฐานข้อมูลสากลที่ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ 1) ISI (Web of Science), 2) 
ScienceDirect, 3) Agricola, 4) Scopus, 5) Academic Search Premium, 6) Infotrieve, 7) Wilson 
หรือฐานข้อมูลสากลที่ครอบคลุมในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่  1) Social Scisearch, 2) 
Eric, 3) PsycINFO, 4) Sociological Abstracts, 5) Art & Humanities Search, 6) Linguistic and 
Language Behavior Abstracts หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ
วารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ.  

จ านวนทุนละ 15,000 บาท 

 4.2 ประเภทที่ 2  เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับระดับชาติ (ตามช่วง
ระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index  Centre: TCI) หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ. 

จ านวนทุนละ 10,000 บาท 
 
5. ค าอธิบายประกอบการพิจารณา  

5.1 งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วย
วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบ
หรือขอ้สรุปรวมที่จะน าไปสู่ความกา้วหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ 
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5.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล ISI (จัดท าโดย ISI  Journal Citation 
Report) สามารถสืบค้นได้ที่ http://adminapps.webofknowledge.com/JCR/ 
JCR?PointOfEntry=Home&SID=1AbNH8NMgLAHe5k@M9f  

5.3 วารสารวิชาการระดับระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  สามารถสืบค้นได้ที่ 
http://www.kmutt.ac.th/ jif/public_html/list%20journal.php  

5.4 บัญชีรายชื่อวารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่ปรากฏในประกาศของ สมศ.  สามารถดูได้ที่ 
http://research.tu.ac.th  
 
6. เอกสารและหลักฐานประกอบ 

6.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ได้ที่ 
เว็บไซต์ศูนย์วิจัย ดิเรก  ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์  http://www.polsci.tu.ac.th/direk/  และยื่นแบบฟอร์ม
ขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

6.2 เอกสารส าหรับยื่นขอรับการสนับสนุนทุนตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประกอบด้วย 
1) แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ พร้อม

กรอกรายละเอียดแล้ว จ านวน 1 ชุด 
2) ส าเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้

ก าหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ)  พร้อมใบหน้าปกวารสารวิชาการ รายชื่อ
คณะกรรมการวารสารหรือบรรณาธิการ จ านวน 1 ชุด 

3) รายละเอียดของวารสารวิชาการ ได้แก่ Description, Editorial Board จ านวน 1 ชุด 
4) เอกสารแสดงชื่อวารสารวิชาการปรากฏอยู่ฐานข้อมูลสากล  ISI, SCOPUS  หรือ

ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ
วารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ. (รายละเอียดตามข้อ 4) จ านวน 1 ชุด 

 
----------------------------------------------------- 

http://adminapps.webofknowledge.com/JCR/
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