11. ทุนวิจัย
ผลปรระโยชน์จากคณะะที่มีไว้สําหรับอาาจารย์
คคณาจารย์ ทราบ หรื อ ไม่ ว่ า คณะไได้ จั ด สรร
งบประมาาณรองรับการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และรางววั ล สํ า หรั บ การตีตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานใน
วารสารวิชชาการ โดยในแต่ละะปีศูนย์วิจัยได้รับการจั
ก ดสรร
งบประมาณเป็นจํานวนมาก โดยแบ่งเป็นประเเภทใหญ่ๆ
ได้ 4 ประเภทดังนี้
1. ทุนวิจจัย
2. เงินรางวัลการตีพิมพ์เผยยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาาชาติ
3. ทุนสนับสนุนการจัดทําผผลงานวิชาการ
4. เงินสสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
ทั้งนี้ททุนวิจัยประเภททุนนพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและ
ทุนเชิดชูเกียรตินักวิจัย ผู้ขอรัรับทุนสามารถติดต่อศู
อ นย์วิจัย
เพื่อขอรับบบัญชีและรหัสในกาารยื่นขอรับทุนวิจัยผ่านระบบ
iBRC

ประเภททุน
1. ทุนพัฒนา
ศักยภาพ
งานวิจัย

จําานวนเงินทุน
3000,000 บาท
ระยะเวลา 18
เดือน

2. ทุนเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย

5000,000 บาท
ระยะเวลา 24
เดือน

3. ทุนวิจัยภาค/
สาขาวิชา

5000,000 บาท
ระยะเวลา 12
เดือน

4. ทุนวิจัยชุด
โครงการศูนย์
ความเป็นเลิศ

1,0000,000 บาท
ระยะเวลา 36
เดือน

5. ทุนวิจัยสถาบัน

งบปประมาณตาม
ความเหมาะสม
ค่าตตอบแทนไม่เกิน
1500,000 บาท
ระยะเวลาไม่เกิน
12 เเดือน
งบปประมาณตาม
ความเหมาะสม
ระยะเวลาตามที่
หน่ววยงานให้ทุน
กําหหนด

6. ทุนวิจัยสมทบ

เงื่อนไขของทุน
ต้องได้รบการตอบรั
บั
บหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิวิชาการระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI#1,2 หรือใน
วารสารวิวิชาการนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูลที่สํานักหอสมุดบอกรับ หรือ
เป็นสมาชชิก
ต้องได้รบการตอบรั
บั
บหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิวิชาการนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูลที่สํานักหอสมุดบอกรับ หรือ
เป็นสมาชชิก
1.ต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
งานวิจัยทีท่คณะกําหนด
2.มีผู้ร่วมวิ
ม จัยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
หัวหน้าโครงการสังกัด ภาค/สาขาวิชา
ช
ที่ยื่นขอรัรับทุน
3.ข้อเสนนอโครงการและตัวผลงานต้อง
อ
ได้รับควาามเห็นชอบจากที่ประชุมภาาค/
สาขาวิชา
1.มีผู้ร่วมวิ
ม จัยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2.ต้องมีแผนการดํ
แ
าเนินงานวิจัย 3 ปี
ต่อเนื่อง และมีการผลิตผลงานวิจัย
ตีพิมพ์อย่ยางน้อย 3 ผลงาน มีอย่าง
น้อย 1 ผลงานที
ผ
ต่ ีพิมพ์ใน
วารสารวิวิชาการที่เป็นเลิศ
1. เป็นงาานวิจัยที่ใช้เพื่อวางแผนการ
บริหารงาานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
า
ของหน่วยงานภายในคณะ
2. ข้อเสนนอโครงการ และตัวผลงาน
ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้ทรงคุณวุ
ณ ฒิ
1.หน่วยงงานที่ให้ทุนมีข้อกําหนดให้
คณะต้องจั
ง ดสรรเงินสมทบเช่น สกว..
2. งานวิจัจยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
หรืองบปประมาณรายได้จาก
มหาวิทยาลั
ย ย ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนน
นักวิจัย

2. เงินรางวั
ร ลการตีพิมพ์พเผยแพร่ในวารสสารวิชาการ
นานาชาาติ
เงินรางวัวัล
500,000 บาท
บ
200,000 บาท
บ
50,000 บาท

จํานวนวารสาร
29*
171*
ไม่จํากัด

-

เงื่อนไขข
เป็นวารสารวิชาการที่มีรายชื่อใน
ฐานข้อมูลวิชาการทีสํ่ านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเป็นสมมาชิกหรือบอกรับ
เป็นวารสารวิชาการที่มีรายชื่อใน
ฐานข้อมูลสากล หรือฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ซึ่งสํานักงานรั
ง บรอง
มาตรฐานและประเมิมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) สํํานักงาน
คณะกรรมการการอุอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือสํานักงานกองทุทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ยอมรับหรือประกาศ
กําหนดให้เทียบเท่ากักบ
วารสารวิชาการนานนาชาติ แต่ไม่รวม
การตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวิ
ม ชาการหรือ
เอกสารรูปแบบอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน

หมายเหตุ: ตามประกาศคณะพพาณิชยศาสตร์และกาารบัญชี มธ. เรื่อง
รายชื่อวารรสารวิชาการนานาชาติที่สามารถรับเงินรางวั
ร ลบทความที่
ได้ รั บ การตีตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวา รสารวิ ช าการนานา ชาติ ลงวั น ที่ 19
ธันวาคม 2557
2 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื
เ ่อ วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นมา

3. ทุนสนนับสนุนการจัดททําผลงานวิชากาาร
ปประเภททุน
เงินสนับสนุน
ทุนแบบเผยยแพร่แล้ว (Fast Track))
- ตําราแต่ง
140,000 บาท
- ตําราเรียบเรียง
140,000 บาท
- หนังสือโมโโนกราฟ, กรณีศึกษา, 50,000 บาท
หนังสือรวมบบทความ
ทุนแบบปกติติ
- ตําราแต่ง
160,000 บาท
- ตําราเรียบเรียง
140,000 บาท
- ตําราแปล
80,000 บาท
- หนังสือต่างงๆ
50,000 บาท
หนังสือโมโโนกราฟ, หนังสือรวมบทคความ, หนังสือรวมกรณีศึกษา,
หนังสือคู่มือตําราสําหรับผู้สอนหรือผู้เรียน, หนังสือคลังข้อสออบ
- กรณีศึกษาา
50,000 บาท
- กรณีศึกษาาแปล
20,000 บาท
- Simulatioon Game
200,000 – 500,000 บาาท
- Decision Tool*
150,000- 300,000 บาทท
- Computeer Aided
150,000- 300,000 บาทท
Instructionn ( CAI )*
- Webpagee รายวิชา
- งานปรับปรุง
- งานแปลอื่น

ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประะมาณ
การจัดทําผลงานทางวิชาการที
า ่
นํามาจัดทํา
ไม่เกิน 50,000 บาท

4. เงินสนับสนุ
ส นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
เงินรางวัลคุณภาพ

ระยะเวลา/ เงื่อื นไข

100,000 – 1140,000 บาท
80,000 – 1220,000 บาท
10,000 – 300,000 บาท

1. เป็นการตีพิมพ์ครังแรกและมี
ง้
อายุไม่เกิน 1 ปีนับตังแต่
้ง วันตีพิมพ์
2. ตําราต้องมีเนื้อหาไไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่ใช้สอน

100,000 – 1140,000 บาท
80,000 – 1220,000 บาท
40,000 – 600,000 บาท
10,000 – 300,000 บาท

24 เดือน
18 เดือน
12 เดือน
12 เดือน

15,000 – 300,000 บาท
5,000 – 15,0000 บาท
ไม่มีเงินรางวัลลคุณภาพ แต่มี
ค่าตอบแทนแแก่ผู้ขอรับทุน
450,000 – 6600,000 บาท

12 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน

*รวมถึงการจัจัดทําสื่อการสอน Onlinee
เช่น E-learning
12 เดือน
กึ่งหนึ่งของระยะเวลาาการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการทีนํน่ ามาจัดทํา
6 เดือน

หมายเหตุ: สําหรับผลงานวิชาการแบบปกติ เมื่อผู้ขอรับทุนส่งผลงานวิชากการฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการประเมินและแก้ไขเสร็
ไ จสมบูรณ์
แก่คณะกรรรมการภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับผลการประเมิ
ผ
นครั้งแรกก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกาารพิจารณาให้ได้รับเงินรางวั
น ล

ประเภทการสนับสนุ
บ น
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ค่าบรรณาธิกรณ์ (Eddit)

ค่าธรรมเนียมการพิจารณา
จ
ตีพิมพ์ (Submission)

วงเงิน

เงือนไข
อ่

ตามที่จ่ายจริงแต่
ง
ไม่เกิน 10,0000
บาทต่อบทคววาม

1.ต้องผ่านการ Eddit โดยผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ แลละมีหลักฐานใน
การจ่ายเงิน
2.มีหลักฐานการทํทํางาน (มีเอกสาร
ก่อนและหลังการ Edit )
1.จ่ายค่า Submisssion สําหรับ
วารสารที่อยู่ในฐานนข้อมูลที่คณะ
สนับสนุนให้ลงตีพิมพ์ (สามารถขอรับ
เงินรางวัล ตามข้อ 2 ได้ เท่านั้น)
2.มีหลักฐานการจ่ายเงิน หากใช้บัตร
เครดิต ให้แนบสําเนารายการ
เ
ด้วย

ตามที่จ่ายจริงแต่
ง
ไม่เกิน 50,0000
บาทต่อบทคววาม

อย่าลืมนะครับ !!! ก่อนทํางานวิจัยหรือ
ผลงานวิชากการ มาปรึกษาพพวกเราได้ที่ศูนย์วิวจิ ัย
ติดต่อศูนย์วิวจิ ัย คณะพาณิชย์ฯ ชั้น 4 ศูนย์รังสิต
โทร. 02-6996-5744-5 ( ภายใน 82-5744-55 )
Facebook:: BRC TBS
E-mail: brcc@tbs.tu.ac.thh
Website: http://brc.bus
h
s.tu.ac.th

