-ร่าง-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีคุณภาพและเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบัณฑิต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ห็ น สมควรให้ ทุ น สนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา
พ.ศ. ๒๕๖๓ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่......../........... เมื่อวันที่
..................มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๔ บรรดาประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิทยานิพนธ์
“ผู้ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น ” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ข อรั บ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ นการเผยแพร่
บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร
“วารสาร” หมายความว่า วารสารตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ห รื อ ด้า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ที่ เ ป็น ที่ ยอมรั บ ระดั บ ชาติห รือ นานาชาติ ที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ

๒

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ในการขอรับทุน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๖.๑ ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน
๖.๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ต้องเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ์
๖.๓ ในบทความที่ ตี พิ ม พ์ ผู้ ข อรั บ ทุ น ต้ อ งมี ชื่ อ เป็ น เจ้ า ของผลงานเป็ น ผู้ เ ขี ย นชื่ อ แรก
(First Author) หรือผู้เขียนที่เป็นชื่อหลัก (Corresponding Author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ด้วย
๖.๔ ในบทความที่ตีพิมพ์ผู้ขอรับทุนต้องระบุว่าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
๖.๕ หากได้รับทุนหรืออยู่ระหว่างการขอทุนจากแหล่งทุนอื่น ต้องระบุรายละเอียดประกอบ
การขอทุนนี้
๖.๖ ผู้ ข อรั บ ทุ น ต้ อ งยื่ น หลั ก ฐานการตอบรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ แ ละบทความฉบับ สมบูร ณ์ (Full
Paper) ในวารสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๖.๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถขอรับทุนได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้เนื้อหาของผลงานที่
ตีพิมพ์ต้องไม่ซ้ากัน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถขอรับทุนได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง
๖.๘ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้ทุนหรือเรียกทุนคืนในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา หรือเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับทุนนามาประกอบการขอรับทุนเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือผู้ขอรับ
ทุนดาเนินการขอรับทุนและได้รับทุนไปโดยไม่สุจริต
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ การ
พิจารณาให้การสนับสนุนโดยคานึงถึงระดับของวารสาร และชนิดของบทความที่ตีพิมพ์ โดยเป็นบทความวิจัย
แบบเต็ม (full paper) เท่านั้น ดังนี้
๗.๑ บทความวิจั ย ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ประกาศใช้ปัจจุบัน บทความละ ๑๒,๐๐๐ บาท
๗.๒ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน บทความละ ๖,๐๐๐ บาท
๗.๓ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๒ ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน บทความละ ๔,๐๐๐ บาท
๗.๔ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับ ค่าลงทะเบียน ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนโดยให้เบิกตามที่ใช้จริง
กรณีเป็ น การน าเสนอประชุมวิช าการระดับชาติไ ม่เ กิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคนต่ อ
ปีงบประมาณ และต้องเป็นผลงานที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน
กรณีเป็นการนาเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อ
ปีงบประมาณ และต้องเป็นผลงานที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัดทาโครงการเพื่อของบประมาณเพื่อ เป็น
ค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

๓

ข้อ ๙ การขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
๙.๑ บทความฉบับสมบูรณ์
๙.๒ ใบตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารต้องมีกาหนดเวลาเผยแพร่ภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ลง
ในใบตอบรับการเผยแพร่
๙.๓ สาเนาเล่มวารสารฉบับที่ได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
๙.๔ สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
๙.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุน
๙.๖ สาเนาสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยจะจ่ ายเงินสนั บสนุนหลังจากได้ลงนามในสัญญารับทุน และมีเอกสารตามวรรคหนึ่งถู กต้ อง
ครบถ้วนแล้ว
ในการทาสัญญารับทุนให้ทาเป็นสองฉบับ โดยเก็บไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัยกับผู้ขอรับทุนฝ่ายละฉบับ
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ..........

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

