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ประกาศคณะนติศิาสตร มหาวิทยาลัยทักษณิ 
เรื่อง เกณฑการจายคาตอบแทนและเงินสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิชาการ 

ในระดับชาติและนานาชาต ิ
************************ 

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายสนับสนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อใหบุคลากรของคณะนิติศาสตรผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เผยแพรและแลกเปลี่ยน
วิทยาการอันเปนประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา 
๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๑๖๔๒/
๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน สมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงขอประกาศเกณฑการจายคาตอบแทนและเงินสนับสนุน 
การเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ดังน้ี 

๑. ในประกาศน้ี 
๑.๑ “ผลงานทางวิชาการ” หมายถึง บทความวิชาการและบทความวิจัย 
๑.๒ “วารสารวิชาการระดับชาติ” หมายถึง วารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ 

จากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และวารสารตองปรากฏในฐานขอมูลของ Thai Journal Citation Index 
(TCI) กลุมที่ ๑ และ ๒ ในปปจจุบัน 

๑.๓ “วารสารวิชาการระดับนานาชาติ” หมายถึง วารสารวิชาการระดับนานาชาติในประเทศไทย  
และตางประเทศที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
ที่ตีพิมพ หรือ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่คณะนิติศาสตรสามารถนําไปใชในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได 

๑.๔  “บทความวิชาการ” หมายถึง ผลงานที่จัดทํา/เขียนข้ึน ในลักษณะวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอ
แนวคิดใหมๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ไดเรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอื่น หรือเปน
บทความทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพื่อเปนความรูสําหรับผูสนใจทั่วไป และไดรับการตีพิมพในเอกสาร/วารสาร 
ทางวิชาการในขอ ๑.๒ และ ๑.๓ โดยมีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจน มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลัก
วิชาการ และมีการสรุปประเด็น  อาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาสังเคราะห โดยที่ผูเขียนสามารถ 
ใหทัศนะทางวิชาการของตนไดอยางชัดเจน  

๑.๕  “บทความวิจัย” หมายถึง บทความที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ กลาวคือ มีการ
ต้ังสมมติฐานหรือกําหนดปญหาที่ชัดเจน สมเหตุสมผล โดยจะตองระบุถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจนแนนอน 
มีการคนควาอยางเปนระบบ มีการรวบรวมขอมูล พิจารณา วิเคราะห ตีความ อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย
ที่สามารถใหคําตอบบรรลุวัตถุประสงคหรือหลักการบางอยางที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการหรือการนํา
วิชาการน้ันมาประยุกตใช และไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการในขอ ๑.๒  และ ๑.๓ 



๒ 
 

๑.๖ “ผูขอรบัคาตอบแทน” หมายถึง บุคลากรของคณะนิติศาสตรที่มผีลงานทางวิชาการทั้งที่ปฏิบัติ 
งานจรงิและลาศึกษาตอ  

๑.๗ “คาตอบแทน” หมายถึง เงินงบประมาณรายไดของคณะนิติศาสตรที่จัดใหเพือ่จายเปนคาตอบ 
แทนผลงานวิชาการที่ตีพมิพหรือเผยแพร และการนําเสนอผลงานทางวิชาการรูปแบบตางๆ ของบุคลากรคณะ
นิติศาสตรตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศ 
 
๒.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

๒.๑ ผลงานทางวิชาการที่ขอเบิกจายคาตอบแทนตองเปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรแลว 
ในปการศึกษาหรือปงบประมาณปจจุบัน  

๒.๒ ผลงานทางวิชาการจะตองมผีูเขียนช่ือแรก(First Author) หรอืผูเขียนช่ือหลกั (Corresponding 
Author)ที่เปนบุคลากรทีส่ังกัดคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ และมีช่ือหนวยงานทีผู่เขียนช่ือแรกสังกัด 
คือ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ (Faculty of Law, Thaksin University) ปรากฏอยูที่ตําแหนงของ
ผูเขียน หรือ ปรากฏเปนเชิงอรรถ (footnote) ในหนาเดียวกัน 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการตองไมเปนผลงานจากวิทยานิพนธ หรือ ผลงานที่ทําข้ึนเพื่อขอรับปริญญาของ
ผูขอรับคาตอบแทน 

๒.๔ ผลงานทางวิชาการตองไมเปนการแปลใหเปนภาษาอื่น แลวเสนอขอรับคาตอบแทนซ้ํา       

๒.๕ ผลงานทางวิชาการใดที่ขอรับเงินคาตอบแทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณแลว จะไมสามารถนํามา
ขอรับคาตอบแทนจากคณะนิติศาสตรไดอีก ยกเวนการจายคาตอบแทนสมทบเพิ่มเติม 

 

๒.๖ ผูขอรับคาตอบแทนสงเอกสาร หลักฐานตอคณะนิติศาสตรในการขอรับคาตอบแทน 
 
๓.  อัตราคาตอบแทนการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ 

๓.๑ คาตอบแทนการตีพมิพวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ 
ระดับวารสาร คาตอบแทน(บาท) 

(๑)ระดับนานาชาติ ควอไทลที่ ๓  หรือ ควอไทลที่ ๔  ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒)ระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในควอไทลที่ ๑-๔ ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓)ระดับชาติ  
ที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุม ๑ 
โดยมีการอางอิงบทความจากวารสารวิชาการนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ อางอิงบทความที่ผูเขียนเปน
บุคลากรคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท 

(๔)ระดับชาติ 
ที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุม ๑ 
โดยไมมีการอางอิงบทความจากวารสารวิชาการนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณหรืออางอิงบทความที่ผู เ ขียนเปน
บุคลากรคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
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ระดับวารสาร คาตอบแทน(บาท) 
(๕)ระดับชาติ ที่ปรากฎในฐานขอมลู TCI กลุม ๒ 
โดยมีการอางอิงบทความจากวารสารวิชาการนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ อางอิงบทความที่ผูเขียนเปน
บุคลากรคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 

(๖)ระดับชาติ 
ปรากฎในฐานขอมลู TCI กลุม ๒ 
กรณีไมมีการอางอิงบทความจากวารสารวิชาการนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ อางอิงบทความที่ผูเขียนเปน
บุคลากรคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท 

 
๓.๒ คาตอบแทนคาธรรมเนียมการตีพิมพระดับนานาชาติ (Page Charge) 

รายละเอียด คาตีพิมพตามจายจริง(บาท) 
คาตอบแทนคาธรรมเนียมการตีพิมพบทความ(Page 
charge) สนับสนุนเฉพาะวารสาร(Journal) หรือ หนังสือ
ชุด (Book series) หรือ บทของหนังสือ (Book chapter) 

ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 

 
๓.๓ คาตอบแทนบทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

คาดัชนีผลกระทบ 
(Impact factor) 

คาตอบแทน (บาท) 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

ตํ่ากวา 0.100 ไมเกิน ๕๐๐ บาท ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 
0.100 - 1.000 ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
1.001 - 2.000 ไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท - 
มากกวา 2.001 ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท - 

 
 
๔.  วิธีการเสนอและรับการสนับสนุน 

๔.๑ กรอกแบบฟอรม และจัดสงเอกสารหลักฐานใหครบถวนตามจํานวนที่ระบุในแบบคําขอรับการ
อนุมัติเบิกคาตอบแทนตีพิมพผลงานทางวิชาการตอคณะนิติศาสตร  

๔.๒ ผูขอรับคาตอบแทนจะตองแนบสําเนาเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อใหคณะนิติศาสตรนําไปใชในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ ใหครบถวน 

 
๕.  การพิจารณาอนุมัติ 

๕.๑ การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับคาตอบแทนตามประกาศน้ีหากมีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตรเปนผูวินิจฉัยและถือวาคําวินิจฉัยเปนทีส่ิ้นสุด  

 




