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เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ         
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เพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

สามารถตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบดวยขอ 8 แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 จึงออกประ

กาศฯ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑการ

สนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2565" 

ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ประกาศหรือคําส่ังอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ 4 หลักเกณฑการขอรับคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ     

 และนานาชาติ 

(1) เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ วันที่ขอย่ืนการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

(2) ตองไมเปนผูที่อยูระหวางศึกษาตอทั้งแบบเต็มเวลา และบางเวลา ยกเวนผูที่

ศึกษาตอบางเวลา และทําวิทยานิพนธเสร็จแลวไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต 

(3) ผูท่ีสามารถขอรับคาตอบแทนตองเปนผูเขียนช่ือแรก (First Author) หรือเปนผู

เขียนท่ีเปนผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding Author) 

(4) ตองมีหลักฐานแสดงวาบทความวิจัยนี้ไดมาจากงานวิจัยที่อาจารยผูขอรับคา

ตอบแทนมีสวนรวมในการทํางานวิจัยไมนอยกวา 40%  

ขอ 5 ลักษณะของผลงานวิจัยเพื่อขอรับคาตอบแทนตีพิมพบทความเผยแพรในวารสารระดับ

ชาติและนานาชาติ

(1) ผลงานท่ีจะขอรับคาตอบแทนตีพิมพบทความเผยแพรในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ ตองเปนผลงานวิจัยท่ีจัดทําขึ้นจากผลงานวิจัยท่ีดําเนินการอยูหรือแลวเสร็จ และไมเปนสวนหน่ึง

สวนใดของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผูรับทุน

(2) ไมเปนผลงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนใหไปนําเสนอบทความวิจัยในตาง

ประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใหทุนสนับสนุนเพ่ือนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ พ.ศ.
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(3) ไมเปนบทความวิชาการ (Academic Article) และบทความที่มีลักษณะทบทวน

วรรณกรรม (Review Article) 

(4) เปนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) จัดอยูในฐาน

ขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2562 หรือฉบับลาสุด 

(5) เปนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพในวารสาร

วิชาการ 

(6) เปนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่ตีพิมพเผย

แพร 

ขอ 6 เกณฑการสนับสนุน 

(1) เปนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่จัดอยูในฐานขอมูลดัชนี

การอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) โดยพิจารณาคาตอบแทนตามระดับ

คุณภาพวารสารตามกลุมดังนี้

    ก. วารสารท่ีอยูในฐาน TCI กลุม 1 รับคาตอบแทนเรื่องละไมเกิน 5,000 บาท 

 ข. วารสารท่ีอยูในฐาน TCI กลุม 2 รับคาตอบแทนเรื่องละไมเกิน 3,000 บาท

(2) ผลงานวิจัยที่รับไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดอยูใน

กลุมควอไทล (Q1, Q2, Q3 และ Q4) ตามท่ีปรากฏในฐานขอมูล SCOPUS (www.scopus.com/sources)

โดยวารสารตองมีสถานะครอบคลุมถึงปจจุบัน ณ วันที่ยื่นขอรับคาตอบแทน 

 โดยพิจารณาคาตอบแทนตามระดับคุณภาพวารสารตาม ควอไทล ดังนี้ 

 ก. วารสารท่ีอยูในกลุม Q1 TOP 10 เปอรเซ็นตในแตละสาขา รับคาตอบแทน

เรื่องละไมเกิน 50,000 บาท 

 ข. วารสารท่ีอยูในกลุม Q1 รับคาตอบแทนเรื่องละไมเกิน 40,000 บาท 

 ค. วารสารท่ีอยูในกลุม Q2 รับคาตอบแทนเรื่องละไมเกิน 30,000 บาท 

 ง. วารสารท่ีอยูในกลุม Q3 รับคาตอบแทนเรื่องละไมเกิน 20,000 บาท 

 จ. วารสารท่ีอยูในกลุม Q4 รับคาตอบแทนเรื่องละไมเกิน 10,000 บาท 

(3) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการในฐานขอมูลของ ERIC,

MathSciNet, Pubmed, Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR

และ Project Muse รับคาตอบแทนเรื่องละไมเกิน 10,000 บาท 

 (4) คาตอบแทนที่ไดรับตาม (1) (2) (3) และ (4) หารดวยจํานวนผูเขียนบทความ

วิจัยท้ังหมด (จายคาตอบแทนเฉพาะอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
 

(5) สําหรับอาจารยที่ยื่นขอรับคาตอบแทนตีพิมพครั้งแรกใหจายคาตอบแทนเต็ม

จํานวน โดยไมหารจํานวนคนเขียนบทความวิจัย 

 (6) ในกรณีท่ีผูเคยไดรับคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยมากอนหนาแลว ผลงาน

วิจัยท่ีจะขอรับคาตอบแทนถัดไปจะตองมีชื่อวารสาร หรือขอบเขตการตีพิมพที่สอดคลองกับสาขาที่ผูเสนอขอ

เช่ียวชาญ" 
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(7) วารสารที่ตีพิมพใน Beall's List และ Trans Tech Publications ไมมี

คุณสมบัติ เปนไปตามประกาศนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยพิจารณา 

(8) เฉพาะอาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลงานวิจัยที่ไดรับการตี

พิมพลงในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 สามารถขอรับคาคาตอบแทนตีพิมพได

เฉพาะครั้งแรกเทานั้น ครั้งถัดไปจะตองตีพิมพในระดับที่สูงกวาขึ้นไป

 ขอ 7 การเสนอขอรับคาตอบแทน

        กรอกแบบฟอรม ใบสมัครขอรับคาตอบแทนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร

วิชาการระดับชาติและนานาชาติและยืนใบสมัครพรอมหลักฐานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยตองกรอก

ขอมูลใหครบถวนสมบูรณ มิฉะนั้นจะไมพิจารณาดําเนินการเสนอใหคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย

พิจารณาโดยสามารถติดตอขอรายละเอียดไดที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ขอ 8 การพิจารณาอนุมัติ 

  คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนผูพิจารณา

อนุมัติคาตอบแทนโดยผลวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยถือเปนที่สุด 

    ขอ 9 ผลงานท่ียื่นมากอนประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.

2560 และฉบับที่ 2 - 4
 

                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ  วันที่  24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทักษพงศ ปอมปราณี)
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