ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับ ในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
พ.ศ. 2563
.................................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การเตรี ย มต้ น ฉบั บ ในการตี พิ ม พ์
ในวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เตรี ย มต้ น ฉบั บ เพื่ อ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานในวารสารวิ ช าการ และเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามความในข้ อ ๖.๙
เพื่อสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับ ในการตี พิมพ์ในวารสารวิชาการ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๖.๙ และข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63 จึงประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับ
ในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนการเตรียมต้นฉบับ ในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
“ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายความว่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาต้ น ฉบั บ บทความวิ จั ย เพื่ อ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก ที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
“ต้นฉบับบทความ” หมายความว่า ต้นฉบับบทความวิชาการหรือต้นฉบับบทความวิจัย ที่เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการวิจัย หรือเรียบเรียงตามกระบวนการ
เตรียมต้นฉบับที่ประสงค์จ ะส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

๒
“วารสารวิชาการ” หมายความว่า วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่ม ๑ หรือวารสารระดับ
นานาชาติที่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๑ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ระดับปริญญาเอก
๔.๒ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๔.๓ สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ อาจอนุโลมพิจารณาผู้ที่มีการศึกษาต่ากว่าข้อ 4.1 ได้
แต่จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
4.4 กรณีเป็นองค์กรเอกชน ให้แนบเอกสารแสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ ๕ อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้จ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาต้นฉบับบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
ประเภท
การพิจารณาต้นฉบับบทความ
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
- จานวน 10 หน้าขึ้นไป
- จานวน ๕ – 1๐ หน้า
- จานวน น้อยกว่า ๕ หน้า
- บทคัดย่อ

อัตราค่าตอบแทน
ต้นฉบับภาษาไทย

ต้นฉบับภาษาอังกฤษ

ไม่เกิน ๓,๐00 บาท
ไม่เกิน ๒,000 บาท
ไม่เกิน ๑,๐00 บาท
ไม่เกิน ๓00 บาท

ไม่เกิน ๖,๐00 บาท
ไม่เกิน ๔,000 บาท
ไม่เกิน ๓,๐00 บาท
ไม่เกิน ๕00 บาท

ข้อ ๖ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากกองทุน
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับบทความในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
๗.๑ เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย
๗.๒ เป็นผู้แต่งชื่อแรก (First author) หรือเป็นผู้ประสานงานนิพนธ์ (Corresponding
author) ที่ระบุชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีป่ รากฏในต้นฉบับบทความ
ข้อ ๘ ลักษณะต้นฉบับบทความที่ขอการสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับบทความในการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ ดังนี้
๘.๑ เป็นต้นฉบับบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน
๘.๒ ต้น ฉบั บ บทความต้องไม่เป็นส่ ว นหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน

๓
๘.๓ เป็น ต้น ฉบั บบทความที่ มีลักษณะเป็นบทความปริทัศน์ (Review articles) หรือเป็น
บทความวิจัย (Research articles)
๘.๔ เป็นต้นฉบับบทความ ซึ่งเกิดจากงานวิจัยที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
8.5 ต้นฉบับบทความจานวน 1 ฉบับ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
ข้อ ๙ การเสนอขอรับเงินสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับบทความในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ให้ขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามเอกสารดังนี้
๙.๑ แบบเสนอขอรับเงินสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับบทความในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ตามแบบฟอร์มที่กองทุนกาหนด
๙.๒ ต้นฉบับบทความ
๙.๓ ประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบฟอร์มที่กองทุนกาหนด
๙.๔ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๐ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ตามที่กาหนดในแบบเสนอ
ขอรับเงินสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับบทความในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ในกรณีที่บทความวิจัยอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ให้ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน แสดง
หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับบทความใน
ครั้งต่อไป
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด คณะกรรมการบริหารกองทุนจะ
พิจารณาตัดสิทธิการขอรับทุนสนับสนุนในคราวต่อไป
ข้อ 12 การใดที่ได้ดาเนินการหลังระเบียบมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกองทุน
ส่ งเสริ มและพัฒ นางานวิจั ย พ.ศ. ๒๕63 ก่อนประกาศฉบับนี้มี ผ ลใช้บังคับ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

