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แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่วนที่ 1 ประวัติผู้ขอรับการสนับสนุน
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลงาน (กรุณาขีดเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับคุณสมบัติ)
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(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน / บทความ
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ชื่อโครงการวิจยั ................................................................................................................................................................
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.1  เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติราชการเต็มเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือน
โดยนับตั้งแต่วันรายงานตัว จนถึงวันที่เสนอขอรับการสนับสนุน และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
1.2  เป็นผู้เขียนชื่อแรก (First author) หรือเป็นผู้เขียนชื่อหลัก (Corresponding author)
ที่ระบุชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ตําแหน่งที่อยู่ของผู้เขียน
ปรากฏในบทความอย่างชัดเจน และปรากฏ E-mail ติดต่อผู้เขียนด้วย E-mail มหาวิทยาลัย
(กรณีที่ทั้งผู้เขียนชื่อแรกและผู้เขียนชื่อหลักมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 จะให้การสนับสนุนเฉพาะ
ผู้เขียนชื่อแรก แต่ถ้าผู้เขียนที่เป็นชื่อหลักมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนแทน จะต้องมี
1.3  หนังสือยินยอมจากผู้เขียนชื่อแรกแนบพร้อมแบบฟอร์ม IRD_06)
กรณีเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ต้องมีชื่อผู้สร้างสรรค์เป็นผู้จัดทํา พร้อมทั้งระบุชื่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไว้ที่ตําแหน่งที่อยู่ของผลงานสร้างสรรค์ด้วย
2. ขอบเขตของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ขอรับการสนับสนุนค่าสมนาคุณ (ตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์
การจ่ายเงิน และค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560)
2.1  เป็นบทความวิจยั ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
หมายเหตุ บทความใดที่ได้ลงตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ และถูกคัดเลือกมาลงในวารสาร
(Journal) สามารถขอรับการสนับสนุนได้เพียงอย่างเดียว
2.2  บทความวิจัยทีข่ อรับการสนับสนุนรางวัลไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยทีใ่ ช้ประกอบการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของผูร้ ับการสนับสนุน
3. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน และรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจยั กรณีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
3.1  ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย (Page charge) ของวารสารที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI
(ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเรื่อง) โปรดระบุจํานวนเงิน.....................................บาท
3.2  ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2
จ่ายเงินค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัย 5,000 บาท
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3.3

 กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนบทความวิจัยโดยทํางานร่วมกับสถาบันอื่น จะจ่ายค่าสมนาคุณ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามสัดส่วน ในการรับเงินสนับสนุน
5,000 บาท  จํานวนสถาบัน......... สถาบัน = (............................................บาท)
4. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน และรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย กรณีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
4.1  ค่าธรรมเนียมทีท่ างวารสารเรียกเก็บเพื่อการตีพิมพ์ (Page charge) ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล (สนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเรือ่ ง)
โปรดระบุจํานวนเงิน...............................บาท
4.2

 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ ให้ใช้ค่าควอไทล์ที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) และเอกสารแนบท้ายประกาศ
ก.พ.อ. โดยพิจารณาจากปีล่าสุดที่ปรากฎอยูใ่ นฐานข้อมูล ณ วันที่บทความได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
 ควอไทล์ที่ 1 (Q1) สนับสนุน 40,000 บาท
 ควอไทล์ที่ 2 (Q2) สนับสนุน 30,000 บาท
 ควอไทล์ที่ 3 (Q3) สนับสนุน 20,000 บาท
 ควอไทล์ที่ 4 (Q4) สนับสนุน 10,000 บาท
 ไม่มีควอไทล์
สนับสนุน 5,000 บาท
 กรณีผขู้ อรับการสนับสนุนเขียนบทความวิจัยโดยทํางานร่วมกับสถาบันอื่น จะจ่ายค่าสมนาคุณ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามสัดส่วน ในการรับเงินสนับสนุน จํานวนเงินที่
ได้รับการสนับสนุนตามควอไทล์........................... บาท  จํานวนสถาบัน................ สถาบัน
= (............................................บาท)

4.3

 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ให้ใช้ค่าควอไทล์ที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลสากล Web of Science (www.webofknowledge.com) โดยพิจารณาปีล่าสุดที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ณ วันที่บทความได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
 ควอไทล์ที่ 1 (Q1) สนับสนุน 80,000 บาท
 ควอไทล์ที่ 2 (Q2) สนับสนุน 60,000 บาท
 ในกรณีที่นักวิจัยตีพิมพ์วารสารฐานข้อมูล Web of science อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เขียนชื่อ
แรกต้องเป็นคนเดียวกัน จะใช้ตัวคูณ ในการรับเงินสนับสนุน ดังนี้
 ในปีที่ 2 × 1.1 = (............................................บาท)
 ในปีที่ 3 × 1.2 = (............................................บาท)
 ในปีที่ 4 × 1.3 = (............................................บาท)
 ในปีที่ 5 × 1.4 = (............................................บาท)
 กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนบทความวิจัยโดยทํางานร่วมกับสถาบันอื่น จะจ่ายค่าสมนาคุณ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามสัดส่วน ในการรับเงินสนับสนุน จํานวนเงินที่
ได้รับการสนับสนุนตามควอไทล์........................... บาท  จํานวนสถาบัน................ สถาบัน
= (............................................บาท)

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Update 15 สิงหาคม 62)

หน้า 2

IRD_06 (62)
4.4

 ค่าสมนาคุณแก่อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานตีพิมพ์วารสารอยู่ในฐานข้อมูล
Web of science ระดับ ควอไทล์ที่ 1 (Q1) สนับสนุนเรื่องละ 100,000 บาท โดยบทความต้อง
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ มีชื่อนักศึกษาในความดูแลเป็นชื่อแรก (First author)
 กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนบทความวิจัยโดยทํางานร่วมกับสถาบันอื่น จะจ่ายค่า

สมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามสัดส่วน ในการรับเงินสนับสนุน
100,000 บาท  จํานวนสถาบัน............. สถาบัน = (............................................บาท)
5. กรณีตีพิมพ์ในวารสาร ประเภทบทความวิจัยที่ถูกคัดเลือกมาจากการประชุมวิชาการและนํามาตีพิมพ์ลงใน
วารสาร (Journal) และเป็นฉบับพิเศษ (Special Issue)
5.1  กรณีวารสารระดับชาติและปรากฏในฐานข้อมูล TCI สนับสนุน 1 ใน 2 ของข้อ 3.2 (2,500 บาท)
 กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนบทความวิจัยโดยทํางานร่วมกับสถาบันอื่น จะจ่ายค่าสมนาคุณการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามสัดส่วน ในการรับเงินสนับสนุน
2,500 บาท  จํานวนสถาบัน............. สถาบัน = (............................................บาท)
5.2  กรณีวารสารระดับนานาชาติและปรากฎในฐานข้อมูลสากล สนับสนุน 1 ใน 4 ของข้อ 4.2 ดังนี้
 ควอไทล์ที่ 1 (Q1) สนับสนุน 10,000 บาท
 ควอไทล์ที่ 2 (Q2) สนับสนุน 7,500 บาท
 ควอไทล์ที่ 3 (Q3) สนับสนุน 5,000 บาท
 ควอไทล์ที่ 4 (Q4) สนับสนุน 2,500 บาท
 ไม่มีควอไทล์
สนับสนุน 1,250 บาท
 กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนบทความวิจัยโดยทํางานร่วมกับสถาบันอื่น จะจ่ายค่าสมนาคุณ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามสัดส่วน ในการรับเงินสนับสนุน จํานวนเงินที่ได้รับ
การสนั บ สนุ น ตามควอไทล์ . ............................. บาท  จํ า นวนสถาบั น .............. สถาบั น
= (............................บาท)
6. ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์์ใน proceeding (เฉพาะที่มี Full Paper) แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
6.1  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สนับสนุน 1,000 บาท/เรือ่ ง
6.2  การประชุมวิชาการระดับชาติ
สนับสนุน 500 บาท/เรื่อง
6.3  กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนบทความวิจัยโดยทํางานร่วมกับสถาบันอื่น จะจ่ายค่าสมนาคุณ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามสัดส่วน ในการรับเงินสนับสนุน จํานวนเงินที่
ได้รับการสนับสนุนในการประชุมวิชาการ.......................... บาท  จํานวนสถาบัน......... สถาบัน
= (......................บาท)
7. ค่าสมนาคุณงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ สนับสนุน 10,000 บาท
 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุน 5,000 บาท
 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ
สนับสนุน 3,000 บาท
 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับสถาบัน
สนับสนุน 1,500 บาท
 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
สนับสนุน 1,000 บาท
 กรณีผขู้ อรับการสนับสนุนเขียนงานสร้างสรรค์โดยทํางานร่วมกับสถาบันอื่น จะจ่ายค่าสมนาคุณการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามสัดส่วน ในการรับเงินสนับสนุน จํานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในการ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์..................... บาท  จํานวนสถาบัน.............. สถาบัน = (...............................บาท)
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* ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานคุณภาพงานสร้างสรรค์ และสนับสนุนไม่เกิน
4 ผลงานต่อปี ต่อคน
8. หลักฐานประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุน
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง และได้แนบหลักฐานประกอบครบถ้วนเพือ่ รับการสนับสนุน
8.1  ค่าธรรมเนียมทีท่ างวารสารเรียกเก็บเพือ่ การตีพมิ พ์ (Page charge) พร้อมแนบหลักฐานแสดงการชําระเงิน
(ตัวจริง)
8.2  สําเนาหลักฐานการตีพิมพ์ (Full Paper) ที่มี Volume และเลขหน้า พร้อมหน้าปกวารสาร
8.3  หนังสือยินยอม และสําเนาบัตรประชาชนของผู้เขียนชื่อแรก (กรณีที่ไม่ใช่ผู้เขียนชื่อแรก)
8.4  หลักฐานการอ้างอิงค่าควอไทล์ (Journal Quartile Score) และหลักฐานที่แสดงวารสารนับปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากลกรณีวารสารระดับนานาชาติ
8.5  หลักฐานจากฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 กรณีวารสารระดับชาติ
8.6  รายชื่อกองบรรณาธิการ (Editorial board) ของบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
8.7  สูจิบัตรหรือสําเนาการจัดนิทรรศการ หรือการแสดงผลงาน กรณีงานสร้างสรรค์ทีเผยแพร่
8.8  หลักฐานของผลงานที่นําไปเผยแพร่ เช่น รูปเล่มรายงาน, รูปถ่าย เป็นต้น
8.9  เอกสารแสดงการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และปิดโครงการในระบบ NRMS หรือ DRMS
8.10  เอกสารอื่นๆ ตามที่สถาบันวิจยั และพัฒนากําหนด
ลายมือชือ่ .............................................................
(.........................................................)
ลงชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน
ความเห็นของ คณบดี
ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ
 เห็นสมควรให้การสนับสนุน
 ไม่สมควรให้การสนับสนุน เนื่องจาก...........................................................................................
ลายมือชือ่ ................................................................
(.......................................................................)
คณบดีคณะ...........................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนา
 กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนบทความวิจัยโดยผ่านการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัยต้นฉบับ
(Manuscript) แบบออนไลน์ ระบบ RMUTT Publication Clinic จะจ่ายค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัยต้นฉบับดังกล่าว
จํานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย......................................... บาท - ค่าใช้จ่ายการ
ตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัยต้นฉบับ....................................... บาท = (...........................................................บาท)
* ค่าใช้จ่ายการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัยต้นฉบับตามมติการประชุมกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ครัง้ ที่ .................
วันที่...................................................................
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IRD_06 (62)
(กรณีที่ไม่ใช่ผู้เขียนชื่อแรก)
หนังสือยินยอม
วันที่……………………………………………..………….
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว).………………………………………….…………….……………………..…
สังกัดหน่วยงาน...........................................................................................................................................................
บ้านเลขที่………………หมู่ที่....…..……หมู่บ้าน....................................................แขวง/ตําบล………………….………………
เขต/อําเภอ………….………………………จังหวัด………….………………………..โทรศัพท์(บ้าน)..............................................
(มือถือ)................................................. (ที่ทาํ งาน)...........................................................
ขอให้ความยินยอมโดยหนังสือนี้ว่า ให้ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………………..……………..…………………….
เป็นผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แทนข้าพเจ้า
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ…………………………………...........................ผู้ให้ความยินยอม
(...................................................................)
ลงชื่อ…………………………………………………..…..พยาน
(...................................................................)
ลงชื่อ………………………………………..……………..พยาน
(...................................................................)
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