
 

 ผลปร

 ค

งบประมา

และรางว

วารสารวิช

งบประมา

ได้ 4 ประ

1. ทุนวิจ

2. เงินร
นานา

3. ทุนส

4. เงินส

ทั้งนี้ท

ทุนเชิดชูเกี

เพื่อขอรับบ

iBRC  

ระโยชน์จากคณะ

คณาจารย์ ทราบ

าณรองรับการผลิต

วัลสํ าห รับการ ตี

ชาการ โดยในแต่ละ

ณเป็นจํานวนมาก 

เภทดังนี้ 

จัย 

างวัลการตีพิมพ์เผย

าชาติ 

นับสนุนการจัดทําผ

สนับสนุนการตีพิมพ์

ทุนวิจัยประเภททุน

กียรตินักวิจัย ผู้ขอรั

บัญชีและรหัสในกา

 ะที่มีไว้สําหรบัอา

หรือไม่ ว่า คณะไ

ผลงานวิจัย ผลงา

ตี พิม พ์ เผยแพร่ ผ

ะปีศูนย์วิจัยได้รับก

โดยแบ่งเป็นประเ

ยแพร่ในวารสารวิช

ผลงานวิชาการ 

พ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

นพัฒนาศักยภาพงา

รบัทุนสามารถติดต่อ

ารยื่นขอรับทุนวิจัย

 

 

าจารย ์

ได้จัดสรร

นวิชาการ 

ลงานใน

การจัดสรร

เภทใหญ่ๆ 

าการ

ย 

นวิจัยและ

อศูนย์วิจัย

ผ่านระบบ 

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. ทุนวิจัย 

ประเภททุน จํา

ทุนพัฒนา
ศักยภาพ
งานวิจัย 

300
ระย
เดือน

ทุนเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย 

500
ระย
เดือน

ทุนวิจัยภาค/
สาขาวิชา 

500
ระย
เดือน

ทุนวิจัยชุด
โครงการศูนย์
ความเป็นเลิศ 

1,00
ระย
เดือน

ทุนวิจัยสถาบัน งบป
ควา
ค่าต
150
ระย
12 เ

ทุนวิจัยสมทบ งบป
ควา
ระย
หนว่
กําห

านวนเงินทุน 

0,000 บาท 
ะเวลา 18
น 

ต้องได้รบั
วารสารวิ
ฐานข้อมู
วารสารวิ
ฐานข้อมู
เป็นสมาช

0,000 บาท 
ะเวลา 24 
น 

ต้องได้รบั
วารสารวิ
ฐานข้อมู
เป็นสมาช

0,000 บาท 
ะเวลา 12
น 

1.ต้องเป็
งานวิจัยท
2.มีผู้ร่วม
หัวหน้าโ
ที่ยื่นขอรั
3.ข้อเสน
ได้รับควา
สาขาวิชา

00,000 บาท 
ะเวลา 36
น 

1.มีผู้ร่วม
2.ต้องมีแ
ต่อเนื่อง 
ตีพิมพ์อย
น้อย 1 ผ
วารสารวิ

ประมาณตาม
มเหมาะสม  

ตอบแทนไม่เกิน 
0,000 บาท 
ะเวลาไม่เกิน 
เดือน 

1. เป็นงา
บริหารงา
ของหนว่
2. ข้อเสน
ต้องผ่าน
ผู้ทรงคณุ

ประมาณตาม
มเหมาะสม 
ะเวลาตามที่
วยงานให้ทุน
หนด 

1.หน่วยง
คณะต้อง
2. งานวิจ
หรืองบป
มหาวิทย
นักวิจัย

เงื่อนไขของทุน 

บการตอบรับหรือตีพิมพ์ใน
วิชาการระดับชาติที่อยู่ใน
ล TCI#1,2 หรือใน
วิชาการนานาชาติ ใน
ลที่สํานักหอสมุดบอกรับ ห
ชกิ  

บการตอบรับหรือตีพิมพ์ใน
วิชาการนานาชาติ ใน
ลที่สํานักหอสมุดบอกรับ ห
ชกิ  

นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัว
ที่คณะกําหนด 
มวิจัยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ครงการสังกัด ภาค/สาขาวิช
รบัทุน 
นอโครงการและตัวผลงานตอ้
ามเห็นชอบจากที่ประชุมภา
า 

มวิจัยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  
แผนการดําเนนิงานวิจัย 3 ปี
และมีการผลิตผลงานวิจัย
ย่างน้อย 3 ผลงาน  มีอย่าง
ผลงานทีต่ีพิมพ์ใน
วิชาการที่เป็นเลิศ 

านวิจัยที่ใช้เพื่อวางแผนการ
านและปรับปรุงประสิทธิภา
ยงานภายในคณะ 
นอโครงการ และตัวผลงาน
ความเห็นชอบจาก

ณวุฒิ 

งานที่ให้ทุนมีข้อกําหนดให้
งจัดสรรเงินสมทบเช่น สกว.
จัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิ
ประมาณรายได้จาก
ยาลัย  ที่ไม่ไดร้ับค่าตอบแทน

รือ

รือ

ข้อ

ชา

อง
าค/

ปี

าพ

. 
ดนิ

น

 2. เงินร

นานาชา

เงินรางวั

500,000 บ

200,000 บ

50,000 บ

 

หมายเหตุ:

รายชื่อวาร

ได้รับการตี

ธันวาคม 2

 

รางวัลการตีพิมพ

าต ิ

วัล จํานวนวารสาร 

บาท 29* 

บาท 171* 

าท ไม่จํากัด 

: ตามประกาศคณะพ

รสารวิชาการนานาช

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวา

2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้เ

พเ์ผยแพร่ในวารส

เงื่อนไข

- เป็นวารสารวิชาการ
ฐานข้อมูลวิชาการที่
มหาวิทยาลัยเป็นสม

- เป็นวารสารวิชาการ
ฐานข้อมูลสากล หรื
นานาชาติ ซึ่งสํานักง
มาตรฐานและประเมิ
การศึกษา (สมศ.) สํ
คณะกรรมการการอุ
หรือสํานักงานกองทุ
วิจัย (สกว.) ยอมรับ
กําหนดให้เทียบเท่าก
วารสารวิชาการนาน
การตีพิมพ์เผยแพร่ใ
ประกอบการประชุม
เอกสารรูปแบบอื่นที
เดียวกัน 

พาณิชยศาสตร์และกา

าติที่สามารถรับเงินร

รสารวิชาการนานา

เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 

สารวิชาการ

ข 

ที่มีรายชื่อใน
สํานักหอสมุด

มาชิกหรือบอกรับ  
ที่มีรายชื่อใน
อฐานข้อมูลระดับ
งานรับรอง
มินคุณภาพ
ํานักงาน

อุดมศึกษา (สกอ.) 
ทนุสนับสนุนการ
หรือประกาศ
กับ
นาชาติ แตไ่ม่รวม
นเอกสาร
มวิชาการหรือ
ที่มีลักษณะทํานอง

ารบัญชี มธ. เรื่อง 

รางวัลบทความที่

ชาติ ลงวันที่ 19 

2558 เป็นต้นมา 

 



 

 

 

3. ทุนสน

ป

ทุนแบบเผย

- ตําราแต่ง 

- ตําราเรียบ

- หนังสือโมโ
หนังสือรวมบ

ทุนแบบปกติ

- ตําราแต่ง 

- ตําราเรียบ

- ตําราแปล 

- หนังสือต่าง
  หนังสือโมโ
  หนังสือคู่มื
- กรณีศึกษา

- กรณีศึกษา

- Simulatio
- Decision 

- Compute
Instruction

- Webpage

- งานปรับป

- งานแปลอื่น
 

หมายเหตุ

แก่คณะกร

 

นับสนุนการจัดท

ประเภททนุ 

ยแพร่แล้ว (Fast Track)

เรียง 

โนกราฟ, กรณีศึกษา, 
บทความ 

ติ 

เรียง 

งๆ 
โนกราฟ, หนังสือรวมบทค
อตําราสําหรับผู้สอนหรือ
า 

าแปล 

on Game 
Tool* 

er Aided 
n ( CAI )* 

e รายวิชา 

รุง 

น 

: สําหรับผลงานวิชาก

รรมการภายใน 180 วั

ทําผลงานวิชากา

เงินสนับสนนุ 

) 

140,000 บาท 

140,000 บาท 

50,000 บาท 

160,000 บาท 

140,000 บาท 

80,000 บาท 

50,000 บาท 
ความ, หนังสือรวมกรณีศึ
ผู้เรียน, หนังสือคลังข้อสอ
50,000 บาท 

20,000 บาท 

200,000 – 500,000 บา
150,000- 300,000 บาท

150,000- 300,000 บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท 

ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประ
การจัดทําผลงานทางวิชา
นํามาจัดทํา 

ไม่เกิน 50,000 บาท 

ารแบบปกติ เมื่อผู้ขอ

วัน นับจากวันที่ได้รับผ

าร 

เงิน

100,000 – 1

80,000 – 12

10,000 – 30

100,000 – 1

80,000 – 12

40,000 – 60

10,000 – 30
กษา,  
อบ 

15,000 – 30

5,000 – 15,0

าท ไม่มีเงินรางวัล
ค่าตอบแทนแ
450,000 – 6
 
*รวมถึงการจั
เช่น E-learn

ท 

ท 

 

ะมาณ
าการที่

 

 

รับทุนส่งผลงานวิชาก

ผลการประเมินครั้งแรก

รางวัลคุณภาพ 

140,000 บาท 

20,000 บาท 

0,000 บาท 

140,000 บาท 

20,000 บาท 

0,000 บาท 

0,000 บาท 

0,000 บาท 

000 บาท 

ลคุณภาพ แต่มี
แก่ผู้ขอรับทุน  
600,000 บาท 

จัดทําสื่อการสอน Online
ing  

การฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับ

ก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกา

ระยะเวลา/ เ ื

1. เป็นการตีพิมพ์ครั้ง
อายุไม่เกิน 1 ปีนับตั้ง
2. ตําราต้องมีเนื้อหาไ
ร้อยละ 50 ของรายวิ

24 เดือน 

18 เดือน 

12 เดือน 

12 เดือน 

12 เดือน 

6 เดือน 

e 

12 เดือน 
12 เดือน 

12 เดือน 

12 เดือน 

กึ่งหนึ่งของระยะเวลา
ผลงานทางวิชาการที่น

6 เดือน 

ับการประเมินและแก้ไ

ารพิจารณาให้ได้รับเงิน

งื่อนไข 

งแรกและมี
งแต่วันตีพิมพ์ 
ไม่น้อยกว่า
ชาที่ใช้สอน 

าการจัดทํา
นํามาจัดทํา 

ไขเสร็จสมบูรณ์

นรางวัล 

4. เงินสนับส

ประเภทการสนับ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผล

ค่าบรรณาธิกรณ์ (Ed

ค่าธรรมเนียมการพจิ
ตีพิมพ์ (Submissio

 

ผลงานวิชาก

ติดต่อศูนยว์ิ

โทร. 02-69

Facebook:

E-mail: brc

Website: h

สนุนการตีพิมพ์เ

บสนุน 
งานวิจัย 

วงเงิน

dit) ตามที่จ่ายจรงิ
ไม่เกิน 10,00
บาทต่อบทคว

จารณา
n) 

ตามที่จ่ายจรงิ
ไม่เกิน 50,00
บาทต่อบทคว

 อย่าลืมนะครับ

การ มาปรึกษาพ

วจิัย คณะพาณิช

96-5744-5 ( ภา

: BRC TBS 

c@tbs.tu.ac.th

http://brc.bus

ผยแพร่ผลงานวิ

เงื่อ

งแต่
00 
วาม 

1.ต้องผ่านการ Ed
ความเชี่ยวชาญ แล
การจ่ายเงิน 
2.มีหลักฐานการทํ
ก่อนและหลังการ 

งแต่
00 
วาม 

1.จ่ายค่า Submis
วารสารที่อยู่ในฐาน
สนับสนุนให้ลงตีพิ
เงินรางวัล ตามขอ้
2.มีหลักฐานการจ่
เครดิต ให้แนบสําเ

!!!  ก่อนทํางาน

พวกเราได้ที่ศูนยว์ิ

ย์ฯ ชั้น 4 ศูนย์รั

ยใน 82-5744-5

h  

s.tu.ac.th  

 

จัย 

อนไข 

dit โดยผู้มีความรู้
ละมีหลักฐานใน

ทํางาน (มีเอกสาร
Edit ) 

ssion สําหรับ
นข้อมูลที่คณะ
มพ์ (สามารถขอรับ

อ 2 ได้ เท่านั้น) 
ายเงิน หากใช้บัตร
เนารายการ ด้วย 

วิจัยหรือ

วจิัย 

ังสิต 

5 )   


