
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕6๓ 

 
 
โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง รวมทั้งเป็นการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลมากขึ้น อีกทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามความในข้อ ๖.๕ ข้อ ๘.๕ และข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๖.๕ ข้อ ๘.๕ และข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63 จึงประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทน 
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้  
 “บทความวิจัย” หมายความว่า งานเขียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิชาการทางวิชาชีพเฉพาะของ

แต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเอกสาร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ โดยมีคณาจารย์และหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือ
เป็นการร่วมมือกันกับหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 “ผู้แต่ง” หมายความว่า ผู้เขียนบทความวิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

 “วารสารวิชาการ” หมายความว่า สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่มีการรวมบทความวิจัยการก าหนดการพิมพ์แน่นอนและการตีพิมพ์ต้องผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร (Peer Review) ซึ่งวารสารดังกล่าวจะต้องอยู่ในฐานข้อมูล
ที่ ก.พ.อ. รับรอง 

 
 
 



๒ 
 

ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
 ๔.๑ เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๔.๒ เป็นผู้แต่งชื่อแรก (First author) หรือเป็นผู้ประสานงานนิพนธ์ (Corresponding author) 
ที่ระบุชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปรากฏในบทความวิจัยอย่างชัดเจน 
 ๔.๓ ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อตีพิมพ์เอกสารจากแหล่งทุนอ่ืน 
 ๔.๔ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 
 

ข้อ ๕ ลักษณะบทความวิจัยที่ขอการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
๕.๑ เป็นบทความวิจัยที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน 
๕.๒ เป็นบทความวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน 
๕.๓ เป็นบทความวิจัย มีลักษณะเป็นบทความวิจัย (Research articles) หรือบทความปริทัศน์ 

(Review articles)  
๕.๔ เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

(Thai Journal Citation Index) หรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือระดับสากล เช่น ฐานข้อมูลสากล ISI (Institute for Scientific Information) หรือ SJR 
(SCImago Journal Rank) 

๕.๕ เป็นบทความที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่เผยแพร่จนถึงวันที่
ยื่นขอรับเงินอุดหนุน 

๕.๖ ไม่เป็นบทความวิจัยต้นฉบับที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่หลังจากการน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการต่างๆ 
 ๕.๗ ไม่เป็นบทความวิจัยที่ถูกน าไปขอเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์จากหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือหน่วยงานภายนอก 

 

 ข้อ ๖ เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ให้เบิกจ่ายจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๖.1 การตีพิมพ์วารสารระดับชาติ ซ่ึงอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index)  

 ๖.1.1 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ให้จ่ายค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท  
 ๖.1.2 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ ให้จ่ายค่าตอบแทน ๓,๐๐๐ บาท  
 

๖.2 การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  
 ๖.2.1 ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ให้จ่ายค่าตอบแทน ๗,๐๐๐ บาท  

 ๖.2.2 การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ยู่ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. รับรองให้จ่าย   
             ค่าตอบแทน ๗,๐๐๐ บาท  
 



๓ 
 

 ๖.๒.3 การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏใน 
    ฐานข้อมูลวารจัดอันดับวารสาร SJR โดยให้พิจารณา ดังนี้ 
  ๖.๒.3.1  ควอไทล์ที ่๑ (Q1) ของปีล่าสุด ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๖.๒.3.2  ควอไทล์ที ่๒ (Q2) ของปีล่าสุด ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๖.๒.3.3  ควอไทล์ที ่๓ (Q3) ของปีล่าสุด ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๖.๒.3.4  ควอไทล์ที ่ ๔ (Q4) ของปีล่าสุด ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 ข้อ ๗ หลักฐานประกอบการขอรับเงินสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย โดยมีหลักฐาน
ประกอบการขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ประกอบด้วย 

๗.๑ ส าเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
๗.๒ ส าเนาฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์หรือหลักฐานที่บ่งชี้ 

การเผยแพร่ของวารสารนั้นๆ 
 

ข้อ ๘ การเสนอขอรับเงินสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยมหาวิทยาลัย โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 

ข้อ ๙ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์และ
ลักษณะบทความวิจัยไม่เป็นไปตามประกาศก าหนด ผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์จะต้องคืนเงิน
เป็นจ านวน ๒ เท่า ของค่าตอบแทนการตีพิมพ์ที่ได้รับ ให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยฯ 
และเสนอให้คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้พิจารณาลงโทษ 

 

ข้อ ๑๐ การใดที่ได้ด าเนินการหลังระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63 ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  
ให้ใช้ประกาศนี้โดยอนุโลม 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่            ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

เกศินี  ร่าง/ตรวจ/พิมพ์............. 
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