
    บันทึกขอความ 

สวนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

ที่…………………………….................................วันที…่……………………………………………………………………………………….. 

เรื่อง ขอรับเงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรค 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบเสนอขอรับรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรค จํานวน ๑ ชดุ 

                ดวยขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)...................................................และ................................................. 

มีความประสงคขออนุมัติเงินรางวัลสําหรับ    ผลงานวิชาการ    ผลงานวิจัย  หรือ    ผลงานสรางสรรค 

ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางเร่ือง หลักเกณฑการใหเงินรางวัลสาํหรับผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัย หรือ 

ผลงานสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน................เร่ือง รวม........................บาท (....................................................)  

               ทั้งน้ีขาพเจาขอรับรองวา  ผลงานที่ขอรับรางวัล  ไมมีความซํ้าซอนกับผลงานที่เคยไดรับรางวัลมาแลว 

และไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ  ทั้งน้ีไดสงหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณารายละเอียดดังแนบ 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

            ลงชื่อ……………………………………………………..… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความเห็นของคณบดีคณะ.............................................. 

     ไดตรวจสอบแลวแบบเสนอขอรับเงินรางวัลชุดนี ้ เปน 

     ผลงานวิชาการ  

     ผลงานวิจัย 

     ผลงานสรางสรรค 

      ………………………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ......................................... 

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

๒. งานการเจาหนาท่ี 

      เห็นควรมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ 

      เห็นควรนําเขาพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 

      …………………………………………………………………………………. 

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

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

๓. ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
      เห็นควรมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ 

      เห็นควรนําเขาพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 

      …………………………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ......................................... 

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

๔. ผลการตรวจสอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

     แจงกับมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร 

     ไมไดแจงกับมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร  

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

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

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

๖. ความเห็นของอธิการบดี 

     ๑. ทราบ 

     ๒. นําเขาพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 

     ๓. มอบงานการเจาหนาทีด่ําเนินการ 

                                   ลงช่ือ........................................ 

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

๕. ความเห็นของรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ 

๑. เพ่ือโปรดทราบ 

๒. เห็นควรนําเขาพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

                                    ลงช่ือ.......................................... 

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

 งานการเจาหนาท่ี 

  …………………………………………………………………………...............................  
 

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

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



แบบเสนอขอรับรางวลัสําหรับผลงานวชิาการ  ผลงานวจิยั หรอืผลงานสรางสรรค 

มหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง 

๑. ชื่อผูขอรับรางวัล 

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

  สังกดัสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

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

  สังกดัสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

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

  สังกดัสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

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

  สังกดัสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

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

  สังกดัสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

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

  สังกดัสาขาวิชา............................................... คณะ..........................................มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

๒.  ชื่อผลงานที่ขอรับรางวัล...…………………………………………………………………………………..………..……………………… 

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

แหลงเงินทุน

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

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

๓. สถานะผลงานทีข่อรับรางวลั 

 ๓.๑ เปนผลงานเพียงผูเดยีว 

 ๓.๒ เปนผลงานรวมกับผูอื่น(กรุณาแนบหนังสือรับรองการมีสวนรวมในผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ) 

 

๔. มีความประสงคจะขอรับเงินรางวัลเผยแพรผลงานวิจัย  ดังตอไปน้ี 

 ๔.๑ บทความทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิพในวารสารระดับชาต ิใหไดรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 

 ๔.๒ บทความวิชาการที่ไดรับการตพิีมพในวารสารระดับนานาชาต ิใหไดรับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 ๔.๓ ตําราหรือหนงัสอืที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒ ิ  

           ภายนอกที่มีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ที่มหาวิทยาลยัแตงตั้ง ใหไดรับเงินรางวัล  

           ๓,๕๐๐ บาท 

 ๔.๔ ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาตติามหลกัเกณฑ สมศ.          

          ใหไดรับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท และไมเกิน ๑ คร้ังตอคนตอป โดยตองเปนผูวิจัยหลักเทาน้ัน  

 



 

 

      ๔.๕ ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสาร 

                ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน Beall’s list หรือท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

                หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา วาดวย หลกัเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ  

                สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและ 

                จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นบัแตวันท่ีออก 

                ประกาศ ใหไดรับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท และไมเกิน ๑ คร้ังตอคนตอป 

         ๔.๖ ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํ

เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ออก

ประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI ใหไดรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท       

         ๔.๗  ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ     

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหไดรับเงินรางวัล 

๑๐,๐๐๐ บาท 

      ๔.๘ ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิกรณีท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูล ISI ใหไดรับ

เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท หรือในกรณีที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลของ SJR อยูใน Quartile ๑ หรือ 

Quartile ๒ ใหไดรับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท หรือในกรณีปรากฏอยูทัง้ในฐานขอมูล ISI และ

ฐานขอมลู SJR ใหผูขอรับเงินรางวัลเบิกจากฐานใดฐานหน่ึง            

 ๔.๙  ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน ใหไดรับรางวัล ๑,๕๐๐ บาท 

 ๔.๑๐ ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิใหไดรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  

 ๔.๑๑ ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หรือไดรับอนสุิทธิบตัร                               

             ใหไดรับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑๒ ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ ใหไดรับเงินรางวัล   

             ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑๓ ผลงานที่ไดรับสทิธิบตัร ใหไดรับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑๔ ผลงานทางวิชาการท่ีผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

   ระดับผูชวยศาสตราจารย ใหไดรับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

   ระดับรองศาสตราจารย ใหไดรับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

   ระดับศาสตราจารย ใหไดรับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 



 

 

 ๔.๑๕ คาใชจายตามวารสารเรียกเกบ็ (Page Charge) ใหจายดังนี ้ 

 วารสารวิชาการระดับชาติและวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูลของ Scopus 

ฐานขอมูล ISI หรือทีถู่กจัดใน Quartile ๑ หรือ Quartile ๒ ของฐานขอมลูการจัดอันดบัวารสาร 

SJR ใหจาย ไมเกินรอยละ ๘๐ ของอัตราที่วารสารเรียกเก็บ โดยไมรวมถงึคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายพิเศษเฉพาะสวนที่เพ่ิมเติมจากคาตีพิมพ ในกรณีขอลงตีพิมพเร็ว (Fast Track) หรือกรณี

ดวนมาก (Super Fast Track)   
 

๕.  ขาพเจาไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานเขียนทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค           

    ที่ขอรับรางวัลดังน้ี 

 ๕.๑ บทความทางวิชาการ 

   ๕.๑.๑ สําเนาบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตพิีมพ 

   ๕.๑.๒ สําเนาหนาปก สําเนาสารบัญ  ตําราหรือหนังสือ 

   ๕.๑.๓ สําเนาหนาปกวารสาร สําเนาสารบัญ สําเนารายชื่อบรรณาธิการ   

   ๕.๑.๔ สําเนารายชื่อวารสารที่อยูในฐานขอมูลทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ

   ๕.๑.๕ สําเนาคําสั่งแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

   ๕.๑.๖ อื่นๆ 

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

 ๕.๒ บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ 

  ๕.๒.๑ สําเนาผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ   

  ๕.๒.๒ สําเนาหนาปกวารสาร สารบัญ และรายชื่อบรรณาธิการ 

  ๕.๒.๓ สําเนารายชื่อวารสารที่อยูในฐานขอมูลทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

  ๕.๒.๔ สําเนาประกาศทุนวิจัยหรือบันทึกแจงกับมหาวิทยาลยัเปนลายลักษณอักษร 

   ๕.๒.๕ อื่นๆ 

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

 ๕.๓ บทความวิจัยท่ีไดนําเสนอในการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 

  ๕.๓.๑ สําเนาบทความวิจัยท่ีไดนําเสนอในการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 

  ๕.๓.๒ สําเนาหนาปกการประชุม สําเนาสารบัญ หรือกาํหนดการท่ีมีชื่อผลงานการนําเสนอ 

                        และรายชือ่บรรณาธิการ 

  ๕.๓.๓ สําเนาประกาศทุนวิจัยหรือบันทึกแจงกับมหาวิทยาลยัเปนลายลักษณอักษร 

   ๕.๓.๔ อืน่ๆ

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



  

  

 ๕.๔ ผลงานสรางสรรค 

  ๕.๔.๑ สําเนาผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร 

  ๕.๔.๒ สําเนาสิทธิบตัร 

   ๕.๔.๓ อื่นๆ 

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

 ๕.๕ ผลงานทางวิชาการที่ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

  ๕.๕.๑ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การแตงตั้งและการใหไดรับเงินเดือนตําแหนงฯ 

  ๕.๕.๒ อื่นๆ 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  

     ผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัลน้ีไมเคยไดรับรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง                                

หรือรางวัลอ่ืนมากอน 

 

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

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

ผูขอรับรางวัล 

                                                        วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ......................



 
 

หนังสือรับรองการมีสวนรวมในผลงานวิจยัทีไ่ดรับการตีพิมพ 

 

โครงการวิจัยเร่ือง................................................................................................................................................. 

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

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

 

ชื่อผูมีสวนรวมในผลงาน สัดสวนที่ทํางาน (%) หนาที่ความรับผิดชอบ ลงนาม 

๑.   

 

 

 

 

๒.   
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๔.   

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ  

 

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

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

ผูขอรับรางวัล 

 วันที.่..............เดอืน...................................พ.ศ..................... 

 

 


