ประกาศ กว.อ.4

(ร่าง)

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
-----------------------------------------------------------------โดยที่เป็ น การสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลั กเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
อาศัย อานาจตามความในข้อ ๑ และข้ อ ๒.๘ ของประกาศมหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน จากกองทุน วิจัย และสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๑๙
สิ ง หาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย และสร้ า งสรรค์ ค ณะอั ก ษรศาสตร์ ในการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงมีมติเห็นชอบให้
แก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความ เป็นดังนี้
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายถึง กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
“คณะ” หมายถึง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการบริ หารกองทุ นวิ จั ยและสร้างสรรค์คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“บุ ค ลากร” หมายถึ ง ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ สั ง กั ด
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์” หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
/ “การเผยแพร่ …
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“การเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ ” หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์โดยการจัด
นิทรรศการ (exhibition) หรือจัดการแสดง (performance) ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นระบบและ
เป็ น วิ ธี ก ารที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าชี พ ต้ อ งมี กระบวนการพิ จารณาคั ด เลื อ กคุ ณ ภาพผลงานก่ อนการเผยแพร่
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
ข้อ ๔ ประเภทของทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี้ คือ
๔.๑ ทุนสนับสนุนเงินรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๔.๒ ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสาร
๔.๓ ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๔.๔ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
และให้กาหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ ทุนสนับสนุนเงินรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๔.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน สนับสนุนเงินรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
(๑) เป็ น บุ ค ลากรของคณะ ที่ ไ ม่อ ยู่ ระหว่า งการทดลองปฏิบั ติ ราชการหรื อ
ลาศึกษาต่อ
(๒) ผู้ขอรับทุนสนับสนุนเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือผู้นิพนธ์หลัก หรือผู้นิพนธ์ร่วม
๔.๑.๒ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ต้องมีลักษณะ ดังนี้
๔.๑.๒.๑ ลักษณะผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จะเผยแพร่
(๑) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
(๒) ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ล งในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุ ม วิ ช าการ (proceedings) ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานหรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดของสมศ. และ สกอ.
(๓) ผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ผยแพร่ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สมศ.กาหนด
(๔) ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในลั กษณะอื่น ให้ อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ
๔.๑.๒.๒ ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ต้ อ งมี ชื่ อ ของคณะอั ก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ Faculty of Arts, Silpakorn University หรือภาษาอื่น ๆ ที่มีความหมายเดียว
กันนี้ปรากฏอยู่ และเป็นผลงานที่ตีพิมพ์มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ปรากฏบนหน้าปก
ของสิ่งตีพิมพ์
๔.๑.๒.๓ ผลงานวิจัย ที่ไ ด้รับ การตีพิม พ์ต้อ งไม่เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของการศึก ษา
เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของผู้ขอรับทุนสนับสนุน
/ ๔.๑.๒.๔ ...
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๔.๑.๒.๔ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งมีผู้นิพนธ์หลายคน สามารถขอรับ
ทุนสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว
๔.๑.๓ เงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๔.๑.๓.๑ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตามข้อ ๔.๑.๒.๑ (๑) และ (๒) มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ล งในวารสารวิช าการระดับ นานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้การสนับสนุนเรื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) บทความวิ จัย ที่ ตี พิ ม พ์ ล งในวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลในระดับสากลนอกเหนือจากข้อ ๔.๑.๓.๑ (๑) ตามฐานข้อมูลของคณะ หรือมีการตีพิมพ์
ลงในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ ๑) ให้การสนับสนุนเรื่องละ ๖,๐๐๐ บาท
(๓) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI (กลุ่มที่ ๒) ให้การสนับสนุนเรื่องละ ๔,๐๐๐ บาท
(๔) บทความวิ จั ยที่ ตี พิ ม พ์ ล งในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
วิชาการ (proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดของ สมศ. และ สกอ. ให้การสนับสนุนเรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท
๔.๑.๓.๒ เงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติตามเกณฑ์ของ สมศ. มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บ นานาชาติ
ให้การสนับสนุน เรื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ให้การสนับสนุน เรื่องละ ๘,๐๐๐ บาท
(๓) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ให้การสนับสนุน เรื่องละ ๖,๐๐๐ บาท
(๔) งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ให้ ก าร
สนับสนุน เรื่องละ ๔,๐๐๐ บาท
(๕) งานสร้างสรรค์ที่ได้รั บการเผยแพร่ ในระดับสถาบันหรือจังหวั ด
ให้การสนับสนุน เรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท
๔.๑.๓.๓ ผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ การรั บ รองจาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการสนับสนุนดังนี้
(๑) ลิขสิทธิ์
ให้การสนับสนุนเรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท
(๒) อนุสิทธิบัตร ให้การสนับสนุนเรื่องละ ๕,๐๐๐ บาท
(๓) สิทธิบัตร
ให้การสนับสนุนเรื่องละ ๗,๐๐๐ บาท
๔.๑.๓.๔ ผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ที่ขอรับการสนับสนุนตาม ๔.๑.๓.๑
๔.๑.๓.๒ และ ๔.๑.๓.๓ แต่ละเรื่องสามารถขอรับการสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
/ ๔.๑.๓.๕...
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๔.๑.๓.๕ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทุกประเภทที่ ผู้ ขอรับทุนสนับสนุน
ไม่ได้เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือผู้นิพนธ์หลัก หรือผู้สร้างสรรค์งานหลัก จะได้รับการสนับสนุนเพียงกึ่งหนึ่งของ
ข้อ ๔.๑.๓.๑ ๔.๑.๓.๒ และ ๔.๑.๓.๓
๔.๑.๓.๖ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๑ เรื่อง สามารถขอรับทุนสนับสนุน
ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๔.๒ ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสาร (page charges)
๔.๒.๑ ให้ สนับสนุ นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (page charges) บทความวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตีพิมพ์บทความวิจัย
๔.๒.๒ ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ฐานข้อมูล ISI และฐานข้อมูล Scopus ตามประกาศของ ก.พ.อ. หรือ
กกอ. เรื่องละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๒.๓ ค่ า ธรรมเนี ย มการตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย ในวารสารระดั บ นานาชาติ ที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ หรื อมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ ม ๑) เรื่องละไม่เกิน
๗,๕๐๐ บาท
๔.๒.๔ ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในบัญชี
รายชื่อวารสารระดับชาติของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสานักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย
และวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม ๒) เรื่องละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๔.๓ ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๔.๓.๑ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ขอรับทุน ต้องมีผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดีมาก อย่างน้อย ๒ คน และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
๔.๓.๒ ให้ทุนสนับสนุนเรื่องละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งที่ได้รับทุนคณะ ทุนส่วนตัว และทุนภายนอก
๔.๔ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
๔.๔.๑ ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ทั้ งที่จัดแสดงเองและ
เข้าร่วมการแสดงงานของหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ
๔.๔.๒ ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ การจัดตกแต่งสถานที่ และจัดพิมพ์
สูจิบัตร หรือเอกสารประกอบการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ในกรณีสูจิบัตร จะต้องมีการเขี ยนบทวิเคราะห์
ผลงานสร้างสรรค์ประกอบด้วย
๔.๔.๓ ให้ ส นั บ สนุ น ค่า ใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกั บการเผยแพร่ งานสร้า งสรรค์ใ น
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ
/ ๔.๔.๔ ...
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๔.๔.๔ การให้ ทุ น สนั บ สนุ น นี้ ให้ เ บิ ก จ่ า ยตามที่ จ่ า ยจริ ง ทั้ ง นี้ ไ ม่ เ กิ น โครงการละ
๓๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุน
๕.๑ ผู้ ข อรั บ ทุ น สนั บ สนุ น เงิ น รางวั ล แก่ ผ ลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ แ ละ
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ให้กรอกรายละเอียดในแบบที่คณะกรรมการกาหนด พร้อมทั้งแนบสาเนา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หลักฐานค่าใช้จ่าย หรือหลักฐานการเผยแพร่
อื่น ๆ เช่น รูปถ่าย วีดิทัศน์ และเสนอต่อคณะกรรมการ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา/หมวดวิชา
๕.๒ ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้กรอก
รายละเอียดในแบบที่คณะกรรมการกาหนด พร้อมทั้งผลประเมินผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ให้เบิกจ่าย
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กาหนด
๕.๓ ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการจัดนิทรรศการ หรือการจัดการแสดง ให้เขี ยนโครงการ
ตามแบบที่ ค ณะกรรมการก าหนดมายั ง คณะ โดยผ่ า นหั ว หน้ า ภาควิ ช า/หมวดวิ ช า และต้ อ งบรรจุ อ ยู่ ใ น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของภาควิชา/หมวดวิชา และรายงานต่อคณะแล้ว สาหรับกรณีที่มีความจาเป็นที่
จะต้องนาเสนอ โดยมิได้ บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของภาควิชา/หมวดวิช า ให้เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นกรณีไป
๕.๔ ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการเข้า ร่วมงานแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภายนอก
ต้องมีสาเนาการตอบรับการจัดแสดง กาหนดการ และหลักฐานอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการ โดยผ่านหัวหน้า
ภาควิชา/หมวดวิชา
ข้ อ ๖ การให้ ทุ น สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ต ามประกาศนี้
ให้เบิกจ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม)
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

