ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
--------------------------------------------------เพื่อให้การขอรับทุนสนับสนุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกาหนดหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนสนับสนุนการตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ”
ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ในประกาศนี้
“บทความวิชาการ” หมายความว่า บทความวิจัย (Research Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review
Article)
“วารสารวิชาการระดับชาติ” หมายความว่า วารสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจา
ทุกปี ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือในรูปแบบดิจิตอล หรือเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (Online Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI)
“วารสารวิชาการระดับนานาชาติ” หมายความว่า วารสารทีต่ ีพิมพ์บทความอันเป็นที่ยอมรับของ
สาขาวิชานั้นๆ เป็นระยะเวลานาน หรือเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์(Online Journal) และเป็นวารสารที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ SCORPUS หรือวารสารระดับนานาชาติตามประกาศของวิทยาลัย
ข้อ ๔. คุณสมบัติผู้ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน มีดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาทีป่ ฏิบัติงานเต็มเวลา
(๒) เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก(First Author) หรือเป็นชื่อหลัก (Corresponding) ของผลงานที่สง่ ตีพิมพ์
ข้อ ๕. ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน

(๑) ให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงาน กรอกแบบฟอร์มตามที่วิทยาลัยกาหนด พร้อมแนบ
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยผ่านทางคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังสานักวิจัยและพัฒนา
(๒) ให้สาเนาหลักฐานอ้างอิงค่า Impact factor หรือสาเนาหลักฐานอ้างอิงค่า Journal Quartile
Score (ถ้ามี)
(๓) กรณีทอี่ ยู่ระหว่างการตีพิมพ์ ให้ใช้เอกสารหรือจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ของวารสารนั้นๆ พร้อม
ด้วยหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบเสร็จรับเงิน
ข้อ ๖. การพิจารณาให้รบั ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
(๑) จะต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ผลงานได้รบั
การตีพิมพ์ จนถึงวันยื่นเอกสารขอรับทุนสนับสนุน
(๒) การพิจารณาค่า Impact factor ของวารสารวิชาการระดับชาติ ให้ใช้ค่า Impact factor จาก
ฐานข้อมูล Journal Citation Report (JCR) โดยพิจารณาค่า Impact factor จากปีล่าสุดทีป่ รากฏอยู่ในฐานข้อมูล ณ
วันที่ยื่นเอกสารนั้น หากปีล่าสุดไม่มีค่า Impact factor ให้ใช้ค่า Impact factor ของปีกอ่ นหน้านี้ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๓ ปี
ย้อนหลัง
(๓) การพิจารณาค่า Journal Quartile Score ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้ใช้ค่า
Quartile จากฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) โดยต้องพิจารณาจากปีล่าสุดทีป่ รากฏอยู่ในฐานข้อมูล ณ
วันที่ยื่นเอกสารนั้น
ข้อ ๗. การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๗.๑ วารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI
(๑) มีค่า Impact factor ไม่เกิน ๑.๐๐๐ ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ๓,๐๐๐ บาท
(๒) มีค่า Impact factor ไม่เกิน ๒.๐๐๐ ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ๔,๐๐๐ บาท
(๓) มีค่า Impact factor ๒.๐๐๑ ขึ้นไป ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ๕,๐๐๐ บาท
๗.๑ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล ISI
(๑) มีค่า Impact factor ไม่เกิน ๑.๐๐๐ ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) มีค่า Impact factor ไม่เกิน ๒.๐๐๐ ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๓) มีค่า Impact factor ๒.๐๐๑-๑๐.๐๐๐ ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๔) มีค่า Impact factor ๑๐ ขึ้นไป ให้ทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์
๕๐,๐๐๐ บาท
๗.๓ กรณีที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล SJR
(๑) อยู่ใน Quartile ๑
ให้ทุนสนับสนุน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๑) อยู่ใน Quartile ๒
ให้ทุนสนับสนุน ๑๒,๐๐๐ บาท
(๑) อยู่ใน Quartile ๓
ให้ทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑) อยู่ใน Quartile ๔
ให้ทุนสนับสนุน ๘,๐๐๐ บาท

ข้อ ๘. กรณีปรากฏอยูท่ ั้งในฐานข้อมูล ISI หรือ SJR ให้ผู้ขอรับทุนเลิกเบิกจากฐานใดฐานหนึง่
ข้อ ๙. กรณีที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของ ISI หรือ SJR แต่ปรากฏในฐานข้อมูลของ SCORPUS ให้ทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์ ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๐. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้วินิจฉัย และคาวินิจฉัยนี้ให้ถือเป็นทีส่ ุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
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