ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
-------------------------------------------------------------------------------เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ ของคณาจารย์ ใ นคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ จึ ง วางแนวปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น การจั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
ข้อ ๑ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดสรรทุนสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๕ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ให้คณาจารย์นางานวิจัยที่แล้วเสร็จออกเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย ในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ
(Proceedings) หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI กลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒
ข้อ ๒ ลักษณะผลงานวิชาการ
๒.๑ ในประกาศนี้
“บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ” หมายความว่า บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
“บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” หมายความว่า บทความจากผลงานวิจัย
หรื อบทความวิช าการที่ได้รั บ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล สากล ได้แก่
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๒.๒ ผลงานวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการขอจบการศึกษาเพื่อปริญญาของผู้ขอรับทุน
สนับสนุน

-๒๒.๓ ผลงานวิชาการต้องเป็นผลงานที่ผู้ขอรับทุนสนับสนุนเป็นผู้ดาเนินการเองหรือในกรณีที่มี
ผู้ร่วมดาเนินการหลายคน ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author)
๒.๔ ผลงานวิ ช าการต้ อ งมี รู ป แบบการเขี ย นตามหลั ก การเขี ย นบทความวิ จั ย (Research
article) ที่ครบถ้วน
๒.๕ ผลงานวิชาการต้องไม่มีความซ้าซ้อนกับผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนมาแล้ว
๒.๖ ผลงานวิชาการต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ มีดังนี้
๓.๑ เป็นบุคลากรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒ ไม่เป็นผู้ติดค้างการได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อ ๔ ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ มีดังนี้
๔.๑ บุ คลากรที่ประสงค์จะขอรับทุน ส่ งแบบเสนอขอรับทุน สนับสนุนการเผยแพร่ผ ลงาน
วิช าการตามรายละเอี ย ดที่ ค ณะก าหนด เพื่ อ ใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาการขอรั บ ทุ น และผ่ า นความคิ ด เห็ น
จากหลั กสู ตร ส่ งที่ ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เ ป็น ต้น ไปจนถึงวัน ที่
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๔.๒ คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จะพิจารณาตามล าดับ จากวันและเวลาที่ส่งแบบ
เสนอขอรับทุน ในกรณีมีผู้ขอรับทุนเกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้ให้ขอรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณถัดไป
๔.๓ ภายใน ๖๐ วัน หลั ง จากวันที่ได้รับการอนุมัติทุนสนั บสนุน ผู้ ขอรับทุนจะต้องแสดง
หลักฐานการส่งผลงานวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาเผยแพร่ตีพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑) วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือกลุ่ม ๒
๒) วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓) วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ
ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ
๔) วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus
๕) วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
๖) วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลการจัดอันดับ
วารสาร SJR
๗) การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีเอกสารรายงาน
การประชุม (Proceedings)

-๓ข้อ ๕ การรับทุนสนับสนุนและการคืนทุนสนับสนุน
๕.๑ คณะจะจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบเหมาจ่ายจานวน ๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) ภายหลังจากคณะพิจารณาอนุมัติทุน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑) ผู้ขอรับทุนสนับสนุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการต้องดาเนินการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
๒) ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทาหนังสือนาส่ง สาเนาบทความ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) พร้อมแผ่นซีดีไฟล์
บทความให้คณะจานวน ๑ ชุด
๓) ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ไม่สามารถแสดงหลักฐาน
การเสนอบทความผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่งตาม
ที่ระบุในข้อ ๔.๓ ได้ ผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องคืนทุนทั้งหมดแก่ คณะภายในเวลา ๒ สัปดาห์นับแต่วันสิ้นสุด
กาหนดส่งหลักฐาน
ข้อ ๖ หากมีกรณีที่นอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ในการวินิจฉัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-๔-

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ........................................................................ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่
………………………………...
วันที่ …………………………………………
เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้วยข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ...............................................................................................
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชา ............................................................ มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง
แนวปฏิบัติการดาเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน...............บทความ
เรื่อง...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานวิชาการที่ขอรับทุน ไม่มีความซ้าซ้อนกับผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
การสนับสนุนมาแล้ว และไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ได้แนบแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิชาการพร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(……………………………….………….)
...................................................
ผู้ขอรับทุน
ความคิดเห็นของหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(……………………………….………….)
...................................................
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุ- น๕การเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1. ชื่อผู้ขอรับทุน
สังกัดหลักสูตรสาขาวิชา
2. ชื่อผลงานที่ขอรับทุน

ตาแหน่งทางวิชาการ

3. ชื่อวารสารวิชาการ/จากการนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
4. สถานะผลงานที่ขอรับรางวัล
 4.1 เจ้าของผลงานเพียงผูเ้ ดียว
 4.2 ร่วมทากับหน่วยงานภายใน (กรุณาแนบ หนังสือแบ่งสัดส่วน )
 4.3 ร่วมทากับหน่วยงานภายนอก (กรุณาแนบ หนังสือแบ่งสัดส่วน )
หนังสือแนบสัดส่วน
จานวนผู้ร่วมวิจัย ทั้งหมด........คน (โปรดระบุสัดส่วนการทาวิจัยของผู้เสนอขอรับทุน พร้อมทั้งลงนามของผู้ร่วมวิจัย)
ชื่อ-สกุล
หน่วยงานต้นสังกัด
สัดส่วนที่ทางานวิจัย (%)
ลงนาม
1.
2.
3.
4.
5. มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ดังต่อไปนี้
 5.1 บทความวิชาการในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
 5.2 บทความวิชาการในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
 5.3 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) Quartile 4
 5.4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) Quartile 3
 5.5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) Quartile 2
 5.6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) Quartile 1
 5.7 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................................................

ลงชื่อ
(

)
ผู้ขอรับทุน

วันที่

เดือน

พ.ศ.

