ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยจากโครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและ
ประเทศ โดยเป้าประสงค์ที่สาคัญ คือ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ และการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่
การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ได้ รับ การยอมรับ ทางวิ ช าการในระดั บ นานาชาติ ตามข้ อ ก าหนดของกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย การมุ่งเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
เพื่อนาไปใช้ข้อมูลในการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนาของโลก จึงเป็นการสมควร
ปรับ ปรุงแก้ไขประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การสนับ สนุ น ค่าตอบแทนการตี พิ ม พ์ ผลงานวิจั ยในวารสารระดับ ชาติ และ
นานาชาติ โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ (๒) และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพมิ พ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศหรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทน
๔.๑ เป็ น อาจารย์ ป ระจา หรือนั กวิจั ยของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครราชสีม า ณ วัน ที่ยื่ น ขอรับ การ
สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
๔.๒ เป็ น ผู้ เขีย นชื่ อ แรก (first author) หรือ ผู้ เขีย นที่ เป็ น ชื่ อหลั ก (corresponding author) สั ง กั ด
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๔.๓ มี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า บทความวิ จั ย นี้ ไ ด้ ม าจากงานวิ จั ย ที่ ผู้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ตอบแทน
มีส่วนร่วมในการทางานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
ข้อ ๕ ลักษณะของผลงานวิจัย
๕.๑ เป็นผลงานวิจัยที่จัดทาขึ้นจากผลงานวิจัยที่ดาเนินการอยู่หรือแล้วเสร็จ และไม่เป็นผลงานวิจัยที่
อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่ อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์
๕.๒ ไม่เป็นผลงานวิจัยที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นผลทางการศึกษาของนักศึกษา ที่ผู้ขอรับการสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์เป็นที่ปรึกษา
๕.๓ เป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
๕.๔ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด (ปีปฏิทิน)

๕.๕ ไม่เป็นผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการสนับสนุนให้ไปนาเสนอบทความวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายทุนสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
หรืองานวิจัยที่ได้รบั การสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย
๕.๖ ในกรณี ที่ ผ ลงานวิ จั ย มี รูป แบบเป็ น งานวิ จั ย ประเมิ น หลั ก สู ต รทางการศึ ก ษา หรื อ งานวิ จั ย
ในชั้นเรียน หรืองานวิจัยสถาบัน หรืองานวิจัยพื้นฐานให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการกองทุนวิจัย พิจารณาและวินิจฉัย
เป็นกรณีไป
หากผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนได้รับการตรวจสอบภายหลังว่าไม่เป็นไปตาม ๕.๑ –
๕.๕ ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องชดใช้เงินค่าตอบแทนคืนแก่กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามจานวนเงิน
ที่ได้รับ
ข้อ ๖ อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
๖.๑ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
มีค่าน้าหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ ๑.๐๐ รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่จดั อยู่ในกลุ่มควอไทล์ (Q1, Q2,
Q3 และ Q4) ตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร The SCImago Journal & Country Rank (SJR) : www.
Scimagojr.com โดยพิจารณาค่าตอบแทนตามระดับคุณภาพวารสารตาม ควอไทล์ ดังนี้
- วารสารที่อยู่ในกลุ่ม Q1 รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
- วารสารที่อยู่ในกลุ่ม Q2 รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- วารสารที่อยู่ในกลุ่ม Q3 รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- วารสารที่อยู่ในกลุ่ม Q4 รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาท
๖.๓ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Citation Index : ACI) มีค่าน้าหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ
๐.๘๐ รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท
๖.๔ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
Thai Journal Cited Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ มีค่าน้าหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ ๐.๘๐
รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท
๖.๕ ในกรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขต ๖.๑ – ๖.๔ ให้เสนอให้คณะกรรมการดาเนินการกองทุนวิจัยพิจารณา
และวินิจฉัยเป็นกรณีไป
ข้อ ๗ วิธีการเสนอขอรับค่าตอบแทน
ให้ผู้ขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย ยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
๗.๑ เอกสารที่ ก รอกรายละเอี ย ดตามแบบฟอร์ ม ขอรั บ ค่ า ตอบแทนในการตี พิ ม พ์ บ ทความ
ในวารสาร จานวน ๑๔ ชุด โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.rdi.nrru.ac.th และสามารถติดต่อขอรับ
แบบฟอร์มได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๗.๒ สาเนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์เป็น PDF หรือ file reprint จานวน ๑๔ ชุด
๗.๓ เอกสารหลักฐานแสดงค่าน้าหนักระดับคุณภาพของวารสารวิชาการ จานวน ๑ ชุด ทั้งนี้ หากส่ง
เอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์ในประกาศ คณะกรรมการดาเนินการกองทุนวิจัย ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ตามเอกสารที่ท่านยื่นส่งมาเท่านั้น
ข้อ ๘ การจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ บทความวิจัย จะดาเนินการจ่ายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
วิจัย ภายใน ๓๐ วัน
ข้อ ๙ การพิจารณาอนุมัติ
๒

คณะกรรมการกองทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า เป็ น ผู้ พิ จ ารณาบทความวิ จั ย และอนุ มั ติ
การจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์)
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