
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

………………………………………… 
 เพ่ือให้การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นไปด้วยความเหมาะสม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีการเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้นนั้น คณะกรรมการในการ
ประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกําหนดเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับ
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้                        

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้
เงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัล
สําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

 ข้อ ๔ ในประกาศนี้  

               “บทความทางวิชาการ” หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีต้อง
อธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ท้ังนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้  อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่างๆมาร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบโดยท่ีผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย และหมายความ
รวมถึงบทความวิจัย (Research Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ด้วย      

 “ตํารา” หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาของ
สาระวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตร ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา  

 

 

 



๒ 

 

 “หนังสือ” หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคง 
และให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม
โดยไม่จําเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลักสูตร และไม่จําเป็นต้องนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้เนื้อหาสาระ
ของหนังสือต้องมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันท่ีจัดพิมพ์ 

               “ผลงานวิจัย” หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรือค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
วิธีวิทยาการวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล
คําตอบหรือข้อสรุปรวมท่ีจะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการนําวิชาการนั้นไป
ประยุกต์ 

 “ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ” หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 

 “ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 

 “ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ” หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีได้ รับการตี พิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ี มี ช่ือปรากฏอยู่ ในฐานข้อมูล          
Thai- Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ คณะกรรมการข้าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) หรือสภามหาวิทยาลัย 

 “ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: www.scimagojr.com) ฐานข้อมูล 
ISI ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูลตามประกาศ สมศ. และ กพอ. หรือสภามหาวิทยาลัย  

 “ผลงานสร้างสรรค์” หมายถึง ผลงานทางวิชาการอย่างอ่ืนท่ีมิใช่เอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคําสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึงส่ิงประดิษฐ์
หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เคร่ืองทุ่นแรง ผลงานการสร้างส่ิงมีชีวิตพันธ์ุใหม่ วัคซีน 
ส่ิงก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบท่ีเป็นงาน
วรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความสําคัญ
และทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้นๆซ่ึงเม่ือนํามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ี
ประจักษ์ ชัด เ ป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหน่ึง 



๓ 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ท่ีอธิบายและ  
ช้ีให้เป็นว่างานดังกล่าวทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือสร้างเสริมองค์ความรู้ หรือให้วิธีการ    
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น  สําหรับผลงานท่ีมุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านพิสูจน์ หรือมีหลักฐาน
รายละเอียดต่างๆประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน  

 ข้อ ๕ การให้เงินรางวัลมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
 (๑) ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องเป็นอาจารย์ประจํา 
 (๒) เป็นผลงานตามประกาศการให้ทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือเป็น
ผลงานตามประกาศการให้ทุนของคณะหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง หรือเป็น
ผลงานท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกหรือทําร่วมกับบุคคลภายนอก ท่ีได้แจ้งมหาวิทยาลัยเป็น   
ลายลักษณ์อักษร 
 (๓) ผลงานของอาจารย์ท่ีร่วมผลิตกับนักศึกษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จ
การศึกษาไม่อยู่ข่ายท่ีจะได้เงินรางวัลตามประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนได้รับทุนวิจัยแล้ว
แบ่งส่วนย่อยให้นักศึกษาให้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามประกาศนี้ 
 (๔) ผลงานท่ีจะขอรับเงินรางวัลตามประกาศนี้ ผู้ขอมีสิทธิขอรับเงินรางวัลจาก
ผลงานนั้นได้เพียงคร้ังเดียว  

  (๕) ผลงานดังกล่าวต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการขอสําเร็จการศึกษาเพ่ือปริญญา
ของผู้ขอรับเงินรางวัล  

 ข้อ ๖ ผลงานเขียนทางวิชาการ ให้ได้รับเงินรางวัลดังนี้ 

 (๑) บทความทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ให้ได้รับ         
เงินรางวัล ๓,๐๐๐  บาท 

  (๒ )  บทความ วิช าการ ท่ี ไ ด้ รั บกา รตี พิ ม พ์ ในวา รสารระดั บนานาชาติ                            
ให้ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท 

 (๓) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับปริญญาเอก 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ได้รับเงิน
รางวัล ๓,๕๐๐  บาท 

  ข้อ ๗ ผลงานวิจัยให้ได้รับเงินรางวัลดังนี้ 
 (๑) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ              
ตามหลักเกณฑ์ สมศ. ให้ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท และไม่เกิน ๑ คร้ังต่อคนต่อปี โดยต้องเป็น
ผู้วิจัยหลักเท่านั้น  
 (๒) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน Beall’s list หรือท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล         
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท่ีออกประกาศ ให้ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท และไม่เกิน ๑ คร้ังต่อคนต่อปี 



๔ 

 

  (๓) ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบัน  นําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI ให้ได้รับเงินรางวัล 
๓,๐๐๐ บาท 

  (๔) ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ได้รับเงิน
รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

  (๕) ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ กรณีท่ีปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI ให้ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท หรือในกรณีท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของ SJR อยู่ใน 
Quartile ๑ หรือ Quartile ๒ ให้ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท หรือในกรณีปรากฏอยู่ท้ังใน
ฐานข้อมูล ISI และฐานข้อมูล SJR ให้ผู้ขอรับเงินรางวัลเบิกจากฐานใดฐานหนึ่ง 

   ข้อ ๘ ผลงานสร้างสรรค์ให้ได้รับเงินรางวัลดังนี้  
 (๑)  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันให้ได้รับรางวัล  ๑,๕๐๐  
บาท 

  (๒)  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติให้ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐  
บาท 
 (๓)  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ            
หรือได้รับอนุสิทธิบัตร ให้ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

  (๔)  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ                           
ให้ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท     
 (๕)  ผลงานท่ีได้รับสิทธิบัตร ให้ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท    

 ข้อ ๙ ผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
   (๑) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 
    (๒) ระดับรองศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 
     (๓) ระดับศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท      

      ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายตามวารสารเรียกเก็บ (Page Charge) ให้จ่ายดังนี้  
    วารสารวิชาการระดับชาติและวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลของ 
Scopus ฐานข้อมูล ISI หรือท่ีถูกจัดใน Quartile ๑ หรือ Quartile ๒ ของฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR ให้จ่ายไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราท่ีวารสารเรียกเก็บ โดยไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากค่าตีพิมพ์ ในกรณีขอลงตีพิมพ์เร็ว (Fast Track) หรือกรณี
ด่วนมาก (Super Fast Track)     



๕ 

 

 ข้อ ๑๑ การขอรับเงินรางวัลตามประกาศนี้ ถ้าผู้ผลิตขอรับเงินรางวัลร่วมผลิตผลงานกับ
ผู้อ่ืน ให้ได้รับรางวัลตามร้อยละของการมีส่วนร่วมในการทําผลงานของเงินรางวัลท่ีได้รับ ท้ังนี้ให้แนบ
เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม เพ่ือประกอบการด้วย 

      ข้อ ๑๒ การขอรับเงินรางวัลตามประกาศนี้  ให้ใช้แบบขอรับเงินรางวัลตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด ตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้  

  ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคําวินิจฉัยนี้ให้ถือเป็นท่ีสุด  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


