
    บันทึกข	อความ 
ส�วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

ที่…………………………….................................วันที่………………………………………………………………………………………….. 

เรื่อง ขอรับเงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร�างสรรค� 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ส่ิงท่ีส�งมาด	วย   แบบเสนอขอรับรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร�างสรรค� จํานวน ๑ ชุด 
                ด�วยข�าพเจ�า (นาย,นาง,นางสาว)...................................................และ................................................. 
มีความประสงค�ขออนุมัติเงินรางวัลสําหรับ   � ผลงานวิชาการ   � ผลงานวิจัย  หรือ   � ผลงานสร�างสรรค� 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่อง หลักเกณฑ�การให�เงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัย หรือ 
ผลงานสร�างสรรค� พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน................เรื่อง รวม........................บาท (....................................................)  
               ท้ังนี้ข�าพเจ�าขอรับรองว6า  ผลงานท่ีขอรับรางวัล  ไม6มีความซํ้าซ�อนกับผลงานท่ีเคยได�รับรางวัลมาแล�ว 
และไม6เป9นส6วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�  ท้ังนี้ได�ส6งหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณารายละเอียดดังแนบ 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

            ลงชื่อ……………………………………………………..… 
                                  (..............................................................) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเห็นของคณบดีคณะ.............................................. 
     ได�ตรวจสอบแล�วแบบเสนอขอรับเงินรางวัลชุดน้ี  เป9น 

    � ผลงานวิชาการ  

    � ผลงานวิจัย 
    � ผลงานสร�างสรรค� 
     � ………………………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ......................................... 
........./.................../................. 

๒. งานการเจ�าหน�าที ่
     � เห็นควรมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ 
     � เห็นควรนําเข�าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 
     � …………………………………………………………………………………. 

                                           ลงช่ือ......................................... 
........./.................../................. 

๓. ความเห็นของผู�อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
     � เห็นควรมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ 
     � เห็นควรนําเข�าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 

     � …………………………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ......................................... 
........./.................../................ 

๔. ผลการตรวจสอบของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
    � แจ�งกับมหาวิทยาลัยเป9นลายลักษณ�อักษร 

    � ไม6ได�แจ�งกับมหาวิทยาลัยเป9นลายลักษณ�อักษร  
     � ...................................................................................... 
                                   ลงช่ือ......................................... 

                                          ........./.................../.......... 

๖. ความเห็นของอธิการบดี 
     ๑. ทราบ 
     ๒. นําเข�าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 
     ๓. มอบงานการเจ�าหน�าท่ีดําเนินการ 

                                   ลงชื่อ........................................ 
                                          ........./.................../........... 

๕. ความเห็นของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
๑. เพ่ือโปรดทราบ 
๒. เห็นควรนําเข�าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

                                    ลงช่ือ.......................................... 
                                           ........./.................../.......... 

 งานการเจ�าหน�าท่ี 
  …………………………………………………………………………...............................  
 

                                          ลงช่ือ...................................................            
                                                 ........./......................./............... 



แบบเสนอขอรับรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัย หรือผลงานสร	างสรรค! 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๑. ชื่อผู�ขอรับรางวัล 

๑.๑  (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ตําแหน6งทางวิชาการ.............................……… 

  สังกัดสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๑.๒ (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ตําแหน6งทางวิชาการ.............................……. 

  สังกัดสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๑.๓ (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ตําแหน6งทางวิชาการ.............................…… 

  สังกัดสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๑.๔ (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ตําแหน6งทางวิชาการ.............................…… 

  สังกัดสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๑.๕ (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ตําแหน6งทางวิชาการ.............................…… 

  สังกัดสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๑.๖ (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ตําแหน6งทางวิชาการ.............................…… 

  สังกัดสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๒.  ชื่อผลงานท่ีขอรับรางวัล...…………………………………………………………………………………..………..……………………… 

............................................................................................................................................................................. 

แหล6งเงินทุน

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

๓. สถานะผลงานท่ีขอรับรางวัล 

 �๓.๑ เป9นผลงานเพียงผู�เดียว 

 �๓.๒ เป9นผลงานร6วมกับผู�อ่ืน(กรุณาแนบหนังสือรับรองการมีส6วนร6วมในผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�) 
 

๔. มีความประสงค�จะขอรับเงินรางวัลเผยแพร6ผลงานวิจัย  ดังต6อไปนี้ 

� ๔.๑ บทความทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ ให�ได�รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 

� ๔.๒ บทความวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติ ให�ได�รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

� ๔.๓ ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ6านโดยผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับปริญญาเอก หรือผู�ทรงคุณวุฒิ   

           ภายนอกท่ีมีผลงานเป9นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยแต6งต้ัง ให�ได�รับเงินรางวัล  

           ๓,๕๐๐ บาท 

� ๔.๔ ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติตามหลักเกณฑ� สมศ.          

          ให�ได�รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท และไม6เกิน ๑ ครั้งต6อคนต6อปI โดยต�องเป9นผู�วิจัยหลักเท6านั้น  

 



 

 

     � ๔.๕ ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร 
                ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม6อยู6ใน Beall’s list หรือท่ีไม6อยู6ในฐานข�อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  
                หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว6าด�วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
                สําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต6สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และ 
                จัดทําเป9นประกาศให�ทราบเป9นการท่ัวไป และแจ�งให� ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต6วันท่ีออก 
                ประกาศ ให�ได�รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท และไม6เกิน ๑ ครั้งต6อคนต6อปI 

        � ๔.๖ ผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไม6อยู6ในฐานข�อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว6าด�วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
สําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต6สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป9นประกาศให�ทราบเป9นการท่ัวไป และแจ�งให� ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต6วันท่ีออก
ประกาศ หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข�อมูล TCI ให�ได�รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท       

        � ๔.๗  ผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข�อมูลระดับนานาชาติ     
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว6าด�วยหลักเกณฑ�การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให�ได�รับเงินรางวัล 
๑๐,๐๐๐ บาท 

     � ๔.๘ ผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติ กรณีท่ีปรากฏอยู6ในฐานข�อมูล ISI ให�ได�รับ

เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท หรอืในกรณีท่ีปรากฏอยู6ในฐานข�อมูลของ SJR อยู6ใน Quartile ๑ หรือ 

Quartile ๒ ให�ได�รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท หรือในกรณีปรากฏอยู6ท้ังในฐานข�อมูล ISI และ

ฐานข�อมูล SJR ให�ผู�ขอรับเงินรางวัลเบิกจากฐานใดฐานหนึ่ง            

� ๔.๙  ผลงานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร6ในระดับสถาบัน ให�ได�รับรางวัล ๑,๕๐๐ บาท 

� ๔.๑๐ ผลงานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร6ในระดับชาติ ให�ได�รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  

� ๔.๑๑ ผลงานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร6ในระดับความร6วมมือระหว6างประเทศ หรือได�รับอนุสิทธิบัตร                               

             ให�ได�รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

� ๔.๑๒ ผลงานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร6ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ให�ได�รับเงินรางวัล   

             ๑๕,๐๐๐ บาท 

� ๔.๑๓ ผลงานท่ีได�รับสิทธิบัตร ให�ได�รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

� ๔.๑๔ ผลงานทางวิชาการท่ีผ6านการพิจารณาตามเกณฑ�การขอตําแหน6งทางวิชาการแล�ว 

  � ระดับผู�ช6วยศาสตราจารย� ให�ได�รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

  � ระดับรองศาสตราจารย� ให�ได�รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

  � ระดับศาสตราจารย� ให�ได�รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 



 

 

� ๔.๑๕ ค6าใช�จ6ายตามวารสารเรียกเก็บ (Page Charge) ให�จ6ายดังนี้  

 วารสารวิชาการระดับชาติและวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข�อมูลของ Scopus 

ฐานข�อมูล ISI หรือท่ีถูกจัดใน Quartile ๑ หรือ Quartile ๒ ของฐานข�อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR ให�จ6าย ไม6เกินร�อยละ ๘๐ ของอัตราท่ีวารสารเรียกเก็บ โดยไม6รวมถึงค6าธรรมเนียมหรือ

ค6าใช�จ6ายพิเศษเฉพาะส6วนท่ีเพ่ิมเติมจากค6าตีพิมพ� ในกรณีขอลงตีพิมพ�เร็ว (Fast Track) หรือกรณี

ด6วนมาก (Super Fast Track)   
 

๕.  ข�าพเจ�าได�แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานเขียนทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/ผลงานสร�างสรรค�           

    ท่ีขอรับรางวัลดังนี้ 

 ๕.๑ บทความทางวิชาการ 

  � ๕.๑.๑ สําเนาบทความทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ� 

  � ๕.๑.๒ สําเนาหน�าปก สําเนาสารบัญ  ตําราหรือหนังสือ 

  � ๕.๑.๓ สําเนาหน�าปกวารสาร สําเนาสารบัญ สําเนารายชื่อบรรณาธิการ   

  � ๕.๑.๔ สําเนารายชื่อวารสารท่ีอยู6ในฐานข�อมูลทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

  � ๕.๑.๕ สําเนาคําสั่งแต6งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  � ๕.๑.๖ อ่ืนๆ 

..................................................................................................................................................... 

 ๕.๒ บทความวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ� 

 � ๕.๒.๑ สําเนาผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�   

 � ๕.๒.๒ สําเนาหน�าปกวารสาร สารบัญ และรายชื่อบรรณาธิการ 

 � ๕.๒.๓ สําเนารายชื่อวารสารท่ีอยู6ในฐานข�อมูลทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

 � ๕.๒.๔ สําเนาประกาศทุนวิจัยหรือบันทึกแจ�งกับมหาวิทยาลัยเป9นลายลักษณ�อักษร 

  � ๕.๒.๕ อ่ืนๆ 

..................................................................................................................................................... 

 ๕.๓ บทความวิจัยท่ีได�นําเสนอในการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 

 � ๕.๓.๑ สําเนาบทความวิจัยท่ีได�นําเสนอในการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 

 � ๕.๓.๒ สําเนาหน�าปกการประชุม สําเนาสารบัญ หรือกําหนดการท่ีมีชื่อผลงานการนําเสนอ 

                        และรายชื่อบรรณาธิการ 

 � ๕.๓.๓ สําเนาประกาศทุนวิจัยหรือบันทึกแจ�งกับมหาวิทยาลัยเป9นลายลักษณ�อักษร 

  � ๕.๓.๔ อ่ืนๆ

..................................................................................................................................................... 



  

  

 ๕.๔ ผลงานสร�างสรรค� 

 � ๕.๔.๑ สําเนาผลงานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร6 

 � ๕.๔.๒ สําเนาสิทธิบัตร 

  � ๕.๔.๓ อ่ืนๆ 

..................................................................................................................................................... 

 ๕.๕ ผลงานทางวิชาการท่ีผ6านการพิจารณาตามเกณฑ�การขอตําแหน6งทางวิชาการ 

 � ๕.๕.๑ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแต6งต้ังและการให�ได�รับเงินเดือนตําแหน6งฯ 

 � ๕.๕.๒ อ่ืนๆ 
 

ข	าพเจ	าขอรับรองว�า  

     ผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัลนี้ไม6เคยได�รับรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                                

หรือรางวัลอ่ืนมาก6อน 

 

ลงชื่อ...................................................................................... 

(...........................................................................................) 

ผู�ขอรับรางวัล 

                                                        วันท่ี..................เดือน.......................................พ.ศ......................



 
 

หนังสือรับรองการมีส�วนร�วมในผลงานวิจัยท่ีได	รับการตีพิมพ! 
 
โครงการวิจัยเรื่อง................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ช่ือผู	มีส�วนร�วมในผลงาน สัดส�วนท่ีทํางาน (%) หน	าท่ีความรับผิดชอบ ลงนาม 

๑.   
 
 
 

 

๒.   
 
 
 

 

๓.    
 
 
 

 

๔.   
 
 
 

 

 
 

 ข�าพเจ�าขอรับรองว6าข�อความข�างต�นเป9นจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ.................................................................................... 

(...........................................................................................) 

ผู�ขอรับรางวัล 

 วันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ..................... 
 
 



 
 

 


