ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการ
พัฒนาระบบการวิจัยและค้นคว้าวิจัยแล้ว ยังมุ่งที่จะส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยด้วย คณะกรรมการ
บริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จึงมี มติในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29
มีน าคม 2559 ให้ จ่ า ยเงิ น รางวัล ส าหรั บ การเผยแพร่ผ ลงานวิจั ยของบุค ลากร จากเงินกองทุ นเพื่ อการวิจั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ และเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และชัดเจนในการเบิกจ่ายเงินรางวัลตามมติ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
1. ลักษณะผลงานวิจัยที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
ลักษณะผลงานที่เผยแพร่ ซึ่งสามารถนามาเบิกจ่ายเงินรางวัล โดยผลงานที่เผยแพร่ต้องสามารถจัดอยู่ใน
ประเภทอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้ คือ
๑.๑ ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานอันเกิดจากกระบวนการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งหมดหรือเฉพาะ
ส่วนที่เป็นสาระสาคัญของการวิจัยเรื่องนั้น
๑.๒ ผลงานประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมใหม่ สร้างสรรค์ ขึ้น
ใหม่หรือเป็นการดัดแปลงที่แสดงถึงการพัฒนาจากงานที่เคยมีมาก่อนอย่างชัดเจน โดยมิใช่เป็นการ
คัดลอกผลงานเดิมมาทาซ้า
๑.๓ บทความ 1 เรื่ อง มีสิ ทธิขอรับการสนับสนุนได้เพียง 1 คนเท่านั้น และหากมีการตรวจสอบ
ภายหลังพบว่ามีการขอซ้าซ้อน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเงินคืน
1.4 บทความที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จะต้ อ งระบุ ชื่ อ เรื่ อ ง ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง สั ง กั ด ผู้ แ ต่ ง ชื่ อ วารสาร ปี ที่
(Volume) ฉบับที่ (Number)
1.5 บทความที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องได้ข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองหรือมี
ส่วนร่วมในการวิจัย
1.6 บทความที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาของผู้ขอรับรางวัล
หรือผู้ร่วมวิจัย
1.7 บทความที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีรูปแบบของบทความวิจัย (Research article) ที่ครบถ้วน
ประกอบด้ ว ย บทคั ด ย่ อ บทน า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ วิ ธี ก าร ผลการทดลอง สรุ ป วิ จ ารณ์ และ
เอกสารอ้างอิง หรือตามรูปแบบบทความทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชานั้นๆ ยกเว้น
บทความประเภทรับเชิญ (Invited article) หรือบทความปริทัศน์ (Review article)
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1.8 สาหรับงานวิจัยที่เป็นโครงการใหญ่ แต่แยกการตีพิมพ์ออกเป็นเรื่องย่อยๆ หลายเรื่อง จะนับเป็น
1 งานวิจัยเท่านั้น
1.9 ลักษณะผลงานอื่นๆ คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
๒. รูปแบบการนาเสนอผลงาน
รูปแบบในการนาเสนอผลงานต้องเป็นการนาเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
๒.๑ การนาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ หมายถึง การนาเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ในการ
ประชุมทางวิชาการ ที่องค์กรหรือหน่วยงานทางวิชาการจัดขึ้น และมีรูปแบบของการนาเสนอ
ตามที่องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ กาหนด และบทความฉบั บเต็มที่นาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์
นั้น ได้ตีพิมพ์รวมเล่ มในรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding) ของการประชุม/
สัมมนาทางวิชาการ โดยผู้ขอเบิกเงินรางวัลต้องเป็นผู้นาเสนอบทความด้วยตนเองและมีหลักฐาน
ปรากฏ
๒.2 การนาเสนอในรูปแบบการบรรยาย หมายถึงการนาเสนอในลักษณะการบรรยายหรือการสาธิต
ต่อที่ประชุมทางวิชาการ หรือการแสดงนิทรรศการในการจัดประชุมทางวิชาการ ที่องค์กรหรือ
หน่วยงานทางวิชาการจัดขึ้น โดยบทความฉบับเต็มได้ตีพิมพ์รวมเล่มในรายงานอันสืบเนื่องจาก
การประชุม (proceeding) ของการประชุม/ สัมมนาทางวิชาการ โดยผู้ขอเบิกเงินรางวัลต้องเป็น
ผู้นาเสนอบทความด้วยตนเองและมีหลักฐานปรากฏ
๒.3 การนาเสนอในรูปแบบบทความ หมายถึง การนาเสนอในรูปแบบบทความทางวิชาการ อันอาจ
เป็นบทความการวิจัยหรือบทความของผลงานวิชาการ โดยเป็นบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร
ทางวิชาการ (academic journal) หรือเป็นบทความฉบับเต็มที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่ม
ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ (edited book or book section) ที่มีรูปแบบอันเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติ /นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. หรือ สกอ.
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่
๑-๔ ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
๒.๔ การนาเสนอในรูปแบบงานสร้างสรรค์ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด ระดับชาติ ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน
หรือระดับนานาชาติ
๓. ระดับการนาเสนอผลงาน
3.1 ระดับในการนาเสนอผลงานวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
3.1.1 ระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอที่มีขอบเขตเป้าหมายอยู่ภายในประเทศไทย หรือเป็น
เพียงการจัดระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สมาชิกที่เป็นทวิภาคีเท่านั้น และองค์กรที่จัดการ
นาเสนอจะต้องมีฐานะหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับกรมขึ้นไป ได้แก่ วารสารวิชาการ
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ที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๓.1.๒ ระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอที่มีขอบเขตเป้าหมายเป็นการเผยแพร่ทั่วโลกหรือ
ไปสู่ประเทศสมาชิกที่เป็นพหุภาคี โดยองค์กรที่จัดการนาเสนอจะต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ได้แก่ วารสารวิช าการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิช าการระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
3.2 ระดับในการนาเสนอผลงานประดิษฐ์และสร้างสรรค์ (ที่ได้รับรางวัล) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
3.2.1 ระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
3.2.2 ระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จาเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 10
ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม
3.2.3 ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึงโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
3.2.4 ระดับชาติ
3.2.5 ระดับสถาบัน
4. มูลค่าเงินรางวัลเผยแพร่
4.1 กาหนดเงินรางวัลต่อหนึ่งผลงาน ตามประเภท รูปแบบและระดับการนาเสนอผลงาน ดังนี้
ค่านาหนัก
0.20
0.40

งานวิจัย
ระดับคุณภาพ
บทวามวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- นาเสนอประเภทบรรยาย
- นาเสนอโปสเตอร์
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
- นาเสนอประเภทบรรยาย
- นาเสนอโปสเตอร์
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

เงินรางวัล
3,000
1,500
5,000
3,000
4,000

0.60

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

5,000

0.80

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

15,000

-3-

งานวิจัย
ค่านาหนัก
ระดับคุณภาพ
1.00
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ.
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
หมายเหตุ: กรณีผู้ร่วมวิจยั ให้เบิกเงินรางวัลตามสัดส่วนของผลงานวิจัย

ค่านาหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.00

งานสร้างสรรค์ (ที่ได้รับรางวัล)
ระดับคุณภาพ
งานสร้างที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

เงินรางวัล
20,000
20,000

เงินรางวัล
1,500
3,000
5,000
10,000
15,000
15,000

4.2 ในการขอรับเงินรางวัลตาม ข้อ 4.1 ถ้าผู้ขอรับเงินร่วมผลิตผลงานกับผู้อื่นให้ได้รับเงินรางวัลตามร้อย
ละที่ตนมีส่ ว นร่ ว มโดยการหารเฉลี่ ย ทั้งนี้ ใ ห้ แนบเอกสารหลั กฐานที่แสดงถึงการมีส่ ว นร่ว มเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย
4.3 การส่งบทความเพื่อพิจารณาของรับเงินรางวัลในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
paper) และได้รับการตอบรับและผ่านการตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
4.4 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
๕. การเบิกจ่าย
๕.๑ ผู้มีสิทธิ์ขอเบิกจ่ายเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยต้องมีชื่อระบุในบทความที่ขอรับการสนับสนุน
และมีสถานะเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จนถึงวันที่ได้รับการอนุมัติเงิน
สนับสนุน รวมทั้งต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในฐานะเจ้าของผลงานโดยตรง โดยจะต้องเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการสร้างผลงานที่
เผยแพร่นั้น
๕.๒ หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย
4.2.๑ บันทึกข้อความขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงาน
4.2.๒ ใบสาคัญรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงาน
4.2.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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4.2.๔ สาเนาบทความฉบับเต็มที่ตีพิมพ์ในรายงานอันสื บเนื่องจากการประชุมหรือวารสารทาง
วิชาการ
4.2.๕ กรณีตีพิมพ์ในรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ต้องมีเอกสารแนบ ดังนี้
1) กรณี น าเสนอภาคบรรยายต้ องมี ตารางการนาเสนอที่ร ะบุวั นเวลาที่ นาเสนอในการ
บรรยาย กรณีนาเสนอภาคโปสเตอร์ต้องมีชื่อปรากฏในรายการของโปสเตอร์ที่แสดงใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
2) หน้าปกและสารบัญหน้าที่ระบุชื่อและบทความของผู้เบิกเงินรางวัล
3) เอกสารตอบรับการนาเสนอ
4) สาเนาเกียรติบัตรการเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
4.2.๖ กรณีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ต้องมีเอกสารแนบ ดังนี้
1) หน้าปกวารสารเล่มที่ตีพิมพ์ ที่ระบุรายละเอียดทางวารสาร ปีที่ ฉบับที่ รายละเอียดที่
แสดงกาหนดเวลาที่ตีพิมพ์ (โดยบทความที่ขอเบิกนั้นต้องอยู่ในช่วงกาหนดเวลาตีพิมพ์ที่
ระบุในวารสาร)
2) สารบัญหน้าทีระบุชื่อและบทความของผู้ขอเบิกเงินรางวัล
3) ใบรับรองการตีพิมพ์บทความ
4) สาเนาผลการสืบค้นที่แสดงว่าบทความหรือวารสารของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
5) รายละเอียดแสดงถึงค่า impact factor ของวารสาร
๕.๓ ผลงานเดียวกันหากมีการเผยแพร่ในประเภทต่างกัน ด้วยรูปแบบต่างกัน หรือระดับการนาเสนอ
ต่างกัน จะเบิกจ่ายเงินรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.4 ผู้ขอเบิกเงินเผยแพร่ผลงานวิจัยต้องเบิกเงินรางวัลภายในปีปฏิทินเดียวกันกับปีที่นาเสนอผลงานหรือ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่อิงจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หากมีปัญหาใดๆ ในการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการ
ตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559

(นายดิสัน แหล่ทองคา)
รองอธิการบดีรักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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