
 

                     

 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
------------------------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยจากโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของคนในท้องถิ่นและประเทศ โดยเป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์ ที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ ตามข้อกำหนดของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย การมุ่งเน้นการ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล เพ่ือนำไปใช้ข้อมูลในการจัดอันดับระดับ
สาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก จึงเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๒) และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                      
ว่าด้วย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” 

ข้อ  ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่  ๗๑๙/๒๕๖๓  เรื่อง คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 บรรดาประกาศหรือคำสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน  
ข้อ  ๔  คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทน  
 ๔.๑  เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ วันที่ยื่นขอรับการสนับสนุน

ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย   
๔ .๒   เป็นผู้ เขียนชื่อแรก  (First Author) หรือผู้ เขียนที่ เป็นชื่อหลัก  (Corresponding 

Author) สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา       
ข้อ  ๕  ลักษณะของผลงานวิจัย 

๕.๑  เป็นผลงานวิจัยที่จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่หรือแล้วเสร็จ และไม่เป็น
ผลงานวิจัยที่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผู้ขอรับ 
การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ 



๒ 
 

๕.๒  ผลงานวิจัยที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นผลทางการศึกษาของนักศึกษา ต้องได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่จัดอยู่ในกลุ่มควอไทล์ (Q1, Q2, Q3 และ Q4) ตามที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร The SCImago Journal & Country Rank (SJR) : www.scimagojr.com ที่ผู้ขอรับ
การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เป็นที่ปรึกษา  

๕.๓  เป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
๕.๔  เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ปปีฏิทิน) 

  ๕.๕  ในกรณีที่ผลงานวิจัยมีรูปแบบเป็นงานวิจัยประเมินหลักสูตรทางการศึกษา หรือ
งานวิจัยในชั้นเรียน หรืองานวิจัยสถาบัน หรืองานวิจัยพ้ืนฐานให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการกองทุนวิจัย
พิจารณาและวินิจฉัยเป็นกรณีไป 
  หากผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนได้รับการตรวจสอบภายหลังว่าไม่เป็นไป
ตาม ๕.๑ – ๕.๕ ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องชดใช้เงินค่าตอบแทนคืนแก่กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาตามจำนวนเงินที่ได้รับ 
 ข้อ  ๖  อัตราการจ่ายค่าตอบแทน  

๖.๑  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลสากล มีค่าน้ำหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ ๑.๐๐ รับค่าตอบแทนเรื่องละ ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
     ๖.๒ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่จัดอยู่ในกลุ่มควอไทล์ 
(Q1, Q2, Q3 และ Q4) ตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร The SCImago Journal & Country 
Rank (SJR) : www.scimagojr.com โดยพิจารณาค่าตอบแทนตามระดับคุณภาพวารสารตาม ควอไทล์ ดังนี้ 
  - วารสารที่อยู่ในกลุ่ม Q1 รับค่าตอบแทนเรื่องละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

- วารสารที่อยู่ในกลุ่ม Q2 รับค่าตอบแทนเรื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
- วารสารที่อยู่ในกลุ่ม Q3 รับค่าตอบแทนเรื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
- วารสารที่อยู่ในกลุ่ม Q4 รับค่าตอบแทนเรื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๖.๓  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏ 

ในฐานข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Citation Index : ACI) มีค่าน้ำหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย 
เท่ากับ ๐.๘๐ รับค่าตอบแทนเรื่องละ ๘,๐๐๐ บาท        

๖.๔  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
Thai Journal Cited Index (TCI) กลุ่มที่  ๑ มีค่าน้ำหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ ๐.๘๐ 
รับค่าตอบแทนเรื่องละ ๖,๐๐๐ บาท 

๖.๕  ในกรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขต ๖.๑ – ๖.๔ ให้เสนอให้คณะกรรมการดำเนินการกองทุนวิจัย
พิจารณาและวินิจฉัยเป็นกรณีไป 

ข้อ  ๗  วิธีการเสนอขอรับค่าตอบแทน 
          ให้ผู้ขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย ยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑  เอกสารที่กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนในการตีพิมพ์บทความ 
ในวารสาร โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://rdi.nrru.ac.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์ม
ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ ชุด 
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๗.๒  สำเนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์เป็น PDF file หรือ file reprint 
๗.๓  เอกสารหลักฐานแสดงค่าน้ำหนักระดับคุณภาพของวารสารวิชาการ จำนวน ๑ ชุด  
๗.๔  ส่งหลักฐานทางอีเมล์ rdinrru.pr@gmail.com และนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ทั้งนี้ หากส่งเอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์ในประกาศ คณะกรรมการดำเนินการกองทุนวิจัย 

ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามเอกสารที่ท่านยื่นส่งมาเท่านั้น 
   ข้อ  ๘  การจ่ายค่าตอบแทน 

การจ่ ายค่ าตอบแทนการตี พิ ม พ์ บทความวิจั ย  จะดำเนิ นการจ่ ายหลั งจากได้ รับอนุ มั ติ  
จากคณะกรรมการกองทุนวิจัย ภายใน ๓๐ วัน 
   ข้อ  ๙  การพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้พิจารณาบทความวิจัยและอนุมัติ 
การจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่๗๑๙/๒๕๖๓  
 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ยังคงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามเงือนไขไปจนกว่าจะดำเนินการ
เสร็จสิ้น 

 ข้อ ๑๑  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และให้มีอำนาจออกประกาศคำสั่ง
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
    ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการใช้ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและตีความ  

 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์) 

                              อธิการบดี 
 
ที่   ๗๕/๒๕๖๕ 


