
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราฃมงคลอีสาน 
เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลอีสาน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มี 
คุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้น จึงเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือใช้ 
เป็นแนวปฏิบัติให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
มติคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ วันท่ี ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ออก 
ประกาศดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ข้อ ๔ ประกาศน๋ีให้ใช้สำหรับโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สถาบันวิจัย หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

และพัฒนา”
“ทุนวิจัย” หมายความว่า เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานจัดสรรเงิน

จากภายในหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและ 
จุดเน้นของหน่วยงาน

“ผลงานทาง หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการภายใต้
วิชาการ” โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน เป็นข้อมูลสำคัญในการแสดง

ให้เห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ 
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและ 
การแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ดีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลงานได้รับการ

-



- b  -

จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ และ 
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ 
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

“ค่านํ้าหนัก” หมายความว่า การแสดงระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ ๖  หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ทุนวิจัย (บาท) ผลรวมค่านํ้าหนัก
โม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๐.๒๐

๒๐๐,๐๐๑ -  ๔๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๐.๔๐
๔๐๐,๐๐๑ -  ๖๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐
๖๐๐,๐๐๑ -  ๘๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐

๘๐๐,๐๐๑ -  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐

ข้อ ๗ การกำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
๗.๑ คุณภาพผลงานทางวิชาการ กำหนดดังนี้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ
๐ . ๒ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพิในรายงานสืบเนื่องจากการ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
๐ . ๔ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับขาติที่ไม่อยู่ใน 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ 
ท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. หรือ กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ

- ผลงานท่ีไดัรับการจดอนุสิทธิบัตร
๐ . ๖ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ 

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒
๐ . ๘ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ 

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น 
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. หรือ กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับ 
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไนวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑



-๓-

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ
๑.๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ 

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕ ๖

-  ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงาบวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 

แล้ว
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุพืช พันธุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง 

วิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

๗.๒ คุณภาพงานสร้างสรรค์ กำหนดดังนี้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

๐.๒ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ Online

๐.๔ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
๐.๖ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
๐.๘ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑.๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

ข้อ ๘ การคิดผลรวมค่านํ้าหนักตามข้อ ๖ สามารถนำค่านํ้าหนักตามข้อ ๗ มารวมกันเพื่อให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยตามข้อ ๖ ได้ และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัยตามสัญญารับ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ดำเนินการตามประกาศฉบับน้ี ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน



ข้อ ๙  โครงการวิจัยใดที่ไม่สามารถทำการเผยแพร่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ ๖ และข้อ ๘ ให้ 
คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาระงับการขอรับทุนวิจัยของหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว

เว้นแต่คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจะพิจารณาจากประวัติผลงานทางวิซาการ หรือผล 
การดำเนินงานทางวิขาการของหัวหน้าโครงการวิจัยที่ฃอรับการสนับสนุนดังกล่าวแล้ว เห็นว่าหัวหน้าโครงการมีประวัติ 
ผลงานทางวิชาการ หรือผลการดำเนินงานทางวิชาการในระดับดี อาจใช้ดุลยพินิจมีมติไม่ระงับการขอรับทุนกับหัวหน้า 
โครงการวิจัยตามวรรคแรกได้ ท้ังน๋ึให้เนินไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้และให้มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ คำวินิจฉัยของ 
อธิการบดีให้ถือเนินท่ีสุด

ประกาศ ณ วันท่ี k ?„  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๖ ๕ ๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ล้ิมไขแสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


