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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
*********************************
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ ผ ลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสามารถตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ.2551 ข้อ 8(5) แห่งประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่
15 ตุลาคม 2553 และมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่
24 ตุลาคม 2555 จึงกําหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน
1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเข้ารับราชการ/ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ หรือ เป็นบุคลากร

ที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณหลังจากการศึกษาต่อ (แบบเต็มเวลา) มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยนับจากวันที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุน
1.2 ไม่อยู่ระหว่างลาฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในช่วงระหว่างการเสนอขอ
1.3 เป็นผู้เขียนที่เป็นชื่อหลัก (Corresponding author)
1.4 ไม่เป็นผู้ติดค้างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ลักษณะบทความวิจัยที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน
2.1 เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล SJR (SCImago
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน
Subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
ที่ สกอ.-สกว.ยอมรับ และ เป็นวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ที่มีค่า impact factor มากกว่า 1.00
2.2 บทความวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นบทความที่มาจากการศึกษาวิจัย โดยสามารถระบุชื่อ
โครงการวิจัยและแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยได้อย่างชัดเจน
2.3 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่ประสงค์จะขอรับค่าการสนับสนุน ต้องระบุที่อยู่ของผู้วิจัยหรือผู้ยื่น
ขอว่าเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University) และมีรายละเอียดปรากฏใน
บทความอย่างชัดเจน
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2.4 ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ของผู้รับการสนับสนุนหรือไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอ
จบการศึกษาและจะต้องเป็นการตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นไปตามจรรยาบรรณการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.5 บทความที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณที่เสนอขอ หรือเผยแพร่มาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับแบบขออนุมัติสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ ซึ่งจะต้อง
ตีพิมพ์ในลักษณะรูปเล่มวารสาร หรือตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องสามารถระบุ ปีที่พิมพ์ ฉบับที่ และเลขหน้า
อย่างชัดเจน
2.6 บทความที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่เป็นบทความที่ซ้ําซ้อนกับบทความตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการสนับสนุนของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
3.1 การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ มีรายละเอียดการสนับสนุน ดังนี้
ประเภทการตีพิมพ์
1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารตามข้อ 2.1 โดยบทความ
มีก ารอ้ า งอิง บทความจากวารสารมหาวิ ท ยาลั ยทั ก ษิ ณ
หรือวารสารปาริชาต ที่ไม่ใช่เป็นบทความของผู้เขียนเอง
สนับสนุน (Self Citation)
2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารตามข้อ 2.1 โดยบทความ
ไม่มีการอ้างอิงบทความจากวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
หรือวารสารปาริชาต

ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ (บาท)
บทความแรกทีต่ ีพิมพ์ บทความที่ไม่ใช่บทความ
ตามเกณฑ์ประกาศฉบับนี้ แรกตามประกาศฉบับนี้
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3.2 การจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ (page charge)
รายละเอียด
ค่าตีพิมพ์บทความ (Page charge) สนับสนุนเฉพาะใน
วารสารวิชาการที่มีค่า impact factor มากกว่า 2.00 โดยไม่
รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะส่วน
ที่ เ พิ่ ม เติ ม จากค่ า ตี พิ ม พ์ บ ทความในกรณี ข อลงตี พิ ม พ์ เ ร็ ว
(Fast track) หรือกรณีด่วนมาก (Super fast track)

ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ (บาท)
บทความแรกทีต่ ีพิมพ์ บทความที่ไม่ใช่บทความ
ตามเกณฑ์ประกาศฉบับนี้ แรกตามประกาศฉบับนี้

ไม่เกิน 10,000

ไม่เกิน 5,000
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4. วิธีการเสนอและรับการสนับสนุน
4.1 กรอกแบบฟอร์ม TSU-RDI Journal เสนอผ่านต้นสังกัดตามลําดับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบคําขอฯ ได้ที่ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi
4.2 จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในแบบคําขอรับการอนุมัติเบิกทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
5. การพิจารณาอนุมัติ
5.1 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
โดยผลการวินิจฉัยหรือการตัดสินของประธานกรรมการคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเป็นที่สิ้นสุด
5.2 กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่ได้รับการสนับสนุน ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
สนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณมีสิทธิ์เรียกคืนเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
5.3 การสนับสนุนในกรณีที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และบรรดาประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

