
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรค         
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

………………………………………… 
 

 เพื่อใหการใหเงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนไปดวยความเหมาะสม คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗         
จึงกําหนดเกณฑการใหเงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรค ดังน้ี 

 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการให
เงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินรางวัล
สําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 ขอ ๔ ในประกาศน้ี  

               “บทความทางวิชาการ” หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตอง
อธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน ทั้งน้ีมีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถ
สรุปผลการวิเคราะหในประเด็นน้ันได  อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆมารอยเรียงเพื่อวิเคราะห
อยางเปนระบบโดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย                                     

 “ตํารา” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ ครอบคลุมเน้ือหาของ
สาระวิชาหรือเปนสวนหน่ึงของวิชา หรือของหลักสูตร ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา  

 “หนังสือ” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง 
และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิดและสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
สาขาวิชาน้ันๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเน่ือง มีความตอเน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเน้ือหาและครอบคลุม
โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหน่ึงใน
หลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ีเน้ือหาสาระ
ของหนังสือตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ 

               “ผลงานวิจัย” หมายถึง ผลงานทางวิชาการทีเ่ปนงานศึกษาหรือคนควาอยางมีระบบดวย
วิธีวิทยาการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
คําตอบหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการน้ันไป
ประยุกต 
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 “ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ” หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ 

 “ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ 

 “ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ” หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai- 
Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
วารสารตามประกาศ สมศ. และ กพอ. หรือสภามหาวิทยาลัย 

 “ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก 
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: www.scimagojr.com) ฐานขอมูล 
ISI, Scopus ฐานขอมูลตามประกาศ สมศ. และ กพอ. หรือสภามหาวิทยาลัย  

 “ผลงานสรางสรรค” หมายถึง ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคําสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึงสิ่งประดิษฐ
หรืองานสรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน 
สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศิลปะ หรือสารานุกรม 

 รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขาวิชาน้ันๆซึ่งเมื่อ
นํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษ ชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหน่ึงเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหน่ึง 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่อธิบายและ  
ช้ีใหเปนวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือสรางเสริมองคความรู หรือใหวิธีการ    
ที่เปนประโยชนตอสาขาวิชาน้ัน  สําหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติจะตองผานพิสูจน หรือมีหลักฐาน
รายละเอียดตางๆประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน 

 ขอ ๕ การใหเงินรางวัลแกงานวิจัยมีหลักเกณฑดังน้ี 
       (๑) เปนผลงานตามประกาศการใหทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือเปน

ผลงานตามประกาศการใหทุนของคณะหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือเปน
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ผลงานที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกหรือทํารวมกับบุคคลภายนอก ที่ไดแจงเปนลายลักษณอักษร
ตอมหาวิทยาลัยแลว 

       (๒) ผลงานของอาจารยที่รวมผลิตกับนักศึกษาที่เปนสวนหน่ึงของการสําเร็จ
การศึกษาไมอยูในขายที่จะไดเงินรางวัลตามประกาศน้ี เวนแตในกรณีที่อาจารยผูสอนไดรับทุนวิจัย
แลวแบงสวนยอยใหนักศึกษาใหมีสิทธิไดรับเงินรางวัลตามประกาศน้ี 

 (๓) ผลงานที่จะขอรับเงินรางวัลตามประกาศน้ี ผูขอมีสิทธิขอรับเงินรางวัลจาก
ผลงานน้ันไดเพียงครั้งเดียว 

             ขอ ๖ ผลงานเขียนทางวิชาการ ใหไดรับเงินรางวัลดังน้ี 
    (๑) บทความทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ ใหไดรับ         
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

         (๒) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ใหไดรับ            
เงินรางวัล ๗,๕๐๐ บาท 
    (๓) ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒภิายนอกระดับปริญญาเอก 
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ ที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง ใหไดรับเงิน
รางวัล ๗,๕๐๐ บาท 

    (๔) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ  

   (๔.๑) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการระดับ            
ผูชวยศาสตราจารย ใหไดรับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

           (๔.๒) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการระดับ              
รองศาสตราจารย ใหไดรับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

           (๔.๓) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการระดับศาสตราจารย            
ใหไดรับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๗ ผลงานวิจัยใหไดรับเงินรางวัลดังน้ี 

    (๑) ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติตามหลักเกณฑ สมศ.         
ใหไดรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 

    (๒) ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ สมศ. 
ใหไดรับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท       

               (๓) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ ซึ่งอยูในฐานขอมูล TCI    
ใหไดรับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

     (๔) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติที่มีช่ืออยูในประกาศของ 
สมศ. ใหไดรับเงินรางวัล ๗,๕๐๐ บาท 

     (๕) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ใหไดรับเงินรางวัล 
๑๐,๐๐๐ บาท 
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     (๖) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ และที่ถูกจัดใน Q1 
และ Q2 ของฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: ww.scimagojr.com) 
ใหไดรับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๘ ผลงานสรางสรรคใหไดรับเงินรางวัลดังน้ี  

 (๑) ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดเลือกใหเผยแพรและไดรับการเผยแพร       
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ใหไดรับรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

          (๒) ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือไดรบัอนุสิทธิบัตร               
ใหไดรับเงินรางวัล ๗,๕๐๐ บาท 

(๓) ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ            
ใหไดรับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

         (๔) ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน                           
ใหไดรับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท 

                                            (๕) ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติหรือไดรับสิทธิบัตร              
ใหไดรับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

      ขอ ๙ ในการขอรับเงินรางวัลตาม ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ถาผูผลิตขอรับเงินรางวัลรวมผลิต
ผลงานกับผูอื่นใหไดรับรางวัลตามรอยละของการมีสวนรวมในการทําวิจัยของเงินรางวัลที่ไดรับ     
ทั้งน้ีใหแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวม เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

           ขอ ๑๐ คาใชจายตามวารสารเรียกเก็บใหจายดังน้ี 

                       (๑) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ใหจายรอยละ ๕๐ 
ของอัตราที่วารสารเรียกเก็บ 

                       (๒) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่ถูกจัดใน Q1 และ 
Q2   ของฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: www.scimagojr.com)         
ใหจายตามอัตราที่วารสารเรียกเก็บ 

      ขอ ๑๑ การขอรับเงินรางวัลตามประกาศน้ี ใหใชแบบขอรับเงินรางวัลตามที่
คณะกรรมการกําหนด ตามตัวอยางทายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
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