ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ
และพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอันจะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงขึ้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จึงออกประกาศดังนี้
๑. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศนี้ได้มาจากการ
จัดสรรเงินรายได้ประจาปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุน
2.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาลังศึกษา และมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
2.๒ ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว
2.๓ สอบผ่ า นการสอบเค้า โครงวิ ทยานิ พนธ์ ห รือ การค้ นคว้ าอิ ส ระก่ อนส่ ง ตีพิ มพ์ ห รื อ
เผยแพร่ผลงาน
3. เงื่อนไขการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานและจานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน
3.๑ ระดับปริญญาโท
(๑) ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผู้ขอทุนต้องเป็นชื่อแรก หรือมีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๒) ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับเงินสนับสนุนเรื่องละ ๒,๕๐๐ บาท
(๓) ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือฐานข้อมูลสากล เช่น ISI หรือ Scopus
ได้รับเงินสนับสนุนเรื่องละ ๕,๐๐๐ บาท
3.๒ ระดับปริญญาเอก
(๑) ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดยผู้ขอทุนต้อง
เป็นชื่อแรก หรือมีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๒) ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะได้รับเงินสนับสนุนเรื่องละ ๒,๕๐๐ บาท

-๒(๓) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลเช่น ISI หรือ Scopus
จะได้รับเงินสนับสนุนเรื่องละ ๕,๐๐๐ บาท
4. ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เงื่อนไขกาหนด
5. เอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อขอสมัครรับทุน
5.๑ ใบสมั ค ร สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ ได้ ที่ ส านั ก งานบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th/
5.๒ เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
(๑) แบบเสนอขอรับทุน
(๒) สาเนาแบบแจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
(๓) สาเนาคาสั่งหรือประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
(๔) บทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(๔.๑) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
กรณี ยื่ น บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารแล้ ว ได้ แ ก่ ๑) ส าเนาหน้ า ปก
วารสาร ๒) สาเนาสารบัญหน้าที่ปรากฏชื่อผู้ขอรับทุน ๓) บทความฉบับเต็ม และ ๔) ให้พิมพ์หน้าฐานข้อมูล
ทีป่ รากฏชื่อวารสารที่นามาเสนอขอรับทุน
กรณีใช้ใบตอบรับการตีพิมพ์ของวารสาร ได้แก่ ๑) สาเนาใบตอบรับ
๒) บทความที่ส่งให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์ และ ๓) ให้พิมพ์หน้าฐานข้อมูลที่ปรากฏชื่อวารสารที่นามาเสนอ
ขอรับทุน ทั้งนี้ นักศึกษาต้องส่งบทความเอกสารเพิ่มเติมให้สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาภายใน ๓ เดือน
หลั งได้ รั บ การตีพิม พ์ คือ ๑) ส าเนาหน้ า ปกวารสาร ๒) ส าเนาสารบัญหน้าที่ป รากฏชื่อผู้ ข อรับทุ น และ
๓) บทความที่ตีพิมพ์
(๔.๒) นาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
กรณีนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการแล้วได้แก่ ๑) สาเนาปกเอกสาร
ประกอบการประชุ ม (Proceedings) ๒) สารบั ญ หน้ า ที่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ข อรั บ ทุ น ๓) บทความฉบั บ เต็ ม
๔) เกียรติบัตร หรือเอกสารยืนยันการเข้าร่วมนาเสนอผลงานและ ๕) สาเนารายนามคณะกรรมการกลั่นกรอง
หรือกองบรรณาธิการ
กรณี ใ ช้ ใ บตอบรั บ ให้ น าเสนอผลงานในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ ได้ แ ก่
๑) สาเนาใบตอบรับ ๒) บทความที่ส่งให้ที่ประชุมวิช าการพิจารณาและ ๓) สาเนารายนามคณะกรรมการ
กลั่นกรองหรือ กองบรรณาธิการ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาภายใน
๓ เดือน หลังการนาเสนอ คือ ๑) สาเนาหน้าปกเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) ๒) สารบัญ
หน้าที่ปรากฏชื่อผู้ขอรับทุน ๓) บทความฉบับเต็ม และ ๔) เกียรติบัตร หรือเอกสารยืนยันการเข้าร่วมนาเสนอ
ผลงาน
6. ในการเบิ ก จ่ า ยนั้ น ผู้ ข อรั บ ทุ น จะได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น แบบเหมาจ่ า ยตามเงื่ อ นไข
กาหนด หลังจากประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว
โดยผลงานที่ได้รับทุนต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานจากหน่วยงานอื่น

-๓7. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
------------------------------------

1. ผู้เสนอขอทุน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล
นักศึกษาระดับ
สาขาวิชา
คณะ
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
2. สถานทีต่ ดิ ต่อ
1) ที่ทางาน
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทางาน
2) บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
3. ชื่อบทความและประเภทของกิจกรรมทีเ่ สนอขอรับทุน
ชื่อบทความ
(ภาษาไทย)

โทรสาร

จังหวัด
โทรสาร
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(ภาษาอังกฤษ)
ประเภทของกิจกรรม
( ) ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (Proceedings) (เฉพาะปริญญาโท)
ชื่อการประชุม
ประเทศ
( ) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (เฉพาะปริญญาโท)
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
ประเทศ

อยู่ในฐาน  TCI
 สมศ.
( ) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
อยู่ในฐาน  สมศ.

 SJR

 ISI

ประเทศ
 Scopus

-24. ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชื่อ-สกุล (ระบุตาแหน่งทางวิชาการด้วย)
1.
2.
3.

ตาแหน่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

5. ผลงานตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ผลงานเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
 ผู้ขอทุนเป็นชื่อแรก  ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
6. สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
7. นอกจากสมัครขอรับทุนนี้แล้ว ขณะนีข้ ้าพเจ้ากาลังดาเนินการขอทุนการวิจัย หรือได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
(โปรดระบุแหล่งทุนและจานวนเงิน)

8. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการให้ทนุ ทุกรายการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................................ผู้สมัครขอรับทุน
(.........................................................................)
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ..............
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่าผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และเห็นชอบให้ (นาย/นาง/นางสาว)
ขอรับทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง (ชื่อบทความ)
ปีการศึกษา
ลงชื่อ
(

.อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
)
วันที่.........เดือน............................พ.ศ. .............

หนังสือขออนุมัติจากคณะ
คาชีแ้ จง : กรุณากรอกรายละเอียดโดยการพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงใส่ซองปิดผนึกและให้ผู้สมัครนาส่งพร้อมใบ
สมัครขอรับทุน
************************************************************************************************
ข้าพเจ้า (ผู้รับรอง)
ตาแหน่ง คณบดี
สังกัดคณะ
สถานที่ทางาน
โทรศัพท์/โทรสาร
( ) ขออนุมัติให้ (นาย/นาง/นางสาว)
นักศึกษาระดับ
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
สาขาวิชา
คณะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
( ) ไม่อนุมัติ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
( ) ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (Proceedings) (เฉพาะปริญญาโท)
ชื่อการประชุม
ประเทศ
( ) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (ระดับชาติ/นานาชาติ)
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
ประเทศ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง คณบดีคณะ
วันที่
เดือน

ผู้รับรอง
)
พ.ศ.

