
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
ที่…………………………….................................วันที่………………………………………………………………………………………….. 
เรื่อง ขอรับเงินรางวัลส าหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบเสนอขอรับเงินรางวัลส าหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ จ านวน ๑ ชุด 
                ด้วยข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...................................................และ................................................. 
มีความประสงค์ขออนุมัติเงินรางวัลส าหรับ    ผลงานวิชาการ    ผลงานวิจัย  หรือ    ผลงานสร้างสรรค์ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลส าหรับผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัย หรือ 
ผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน..........เรื่อง รวม................บาท (.................................)  
               ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ผลงานที่ขอรับเงินรางวัล ไม่มีความซ้ าซ้อนกับผลงานที่เคยได้รับรางวัล
มาแล้ว และไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ได้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณารายละเอียดดังแนบ 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเห็นของคณบดีคณะ.............................................. 
     ได้ตรวจสอบแล้วแบบเสนอขอรับเงินรางวัลชุดนี้  เป็น 

     ผลงานวิชาการ  
     ผลงานวิจัย 
     ผลงานสร้างสรรค ์
      ………………………………………………………………………………….. 

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

๒. งานการเจ้าหนา้ที่และสวัสดกิาร 
      เห็นควรมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ 
      เห็นควรน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 
      …………………………………………………………………………………. 

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

๓. ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      เห็นควรมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ 
      เห็นควรน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 

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

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

๔. ผลการตรวจสอบของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
     แจ้งกับมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
     ไม่ได้แจ้งกับมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร  
      ...................................................................................... 
                                   ลงช่ือ......................................... 

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

๖. ความเห็นของอธิการบดี 
     ๑. ทราบ 
     ๒. น าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 
     ๓. มอบงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการด าเนินการ 

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

๕. ความเห็นของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
๑. เพื่อโปรดทราบ 
๒. เห็นควรน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

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

 



แบบเสนอขอรับเงินรางวัลส าหรับผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๑. ชื่อผู้ขอรับเงินรางวัล 

๑.๑  (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ต าแหน่งทางวิชาการ................. ............……… 

  สังกัดสาขาวิชา...................................................... คณะ............................................ .............................

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๑.๒ (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ต าแหน่งทางวิชาการ................. ............……. 

  สังกัดสาขาวิชา...................................................... คณะ........................................................... .............

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๑.๓ (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ต าแหน่งทางวิชาการ................. ............…… 

  สังกัดสาขาวิชา...................................................... คณะ........................................................... ............

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

๒.  ชื่อผลงานที่ขอรับเงินรางวัล.....……………………………………………………………………………..………..……………………… 

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

แหล่งเงินทุน

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

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

๓. สถานะผลงานที่ขอรับเงินรางวัล 

 ๓.๑ เป็นผลงานเพียงผู้เดียว 

 ๓.๒ เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืน(ให้แนบหนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์) 

      บทบาทหน้าที่ 

       ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

       ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)        

       ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  

 ๓.๓ เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืน แต่ไม่มีชื่อในผลงานตีพิมพ์ (ให้แนบหนังสือยินยอม)   

๔. มีความประสงค์จะขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย  ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ บทความทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ให้ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 

 ๔.๒ บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ให้ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 ๔.๓ ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิ   

           ภายนอกที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินรางวัล  

           ๓,๕๐๐ บาท 

 



 

 ๔.๔ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI ให้ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท               

ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่  

                       กุล่มท่ี ๑  

   กุลม่ที่ ๒       

         ๔.๕  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ          
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ได้รับเงินรางวัล 
๑๐,๐๐๐ บาท 

  ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ 
                                  ERIC 
                                  MathSciNet 
           Pubmed 
                                  Scopus  (Quartile ๓ หรือ Quartile ๔)                    
          Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) 
                                  JSTOR                          
                                  Project Muse             

      ๔.๖ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus            

อยู่ใน Quartile ๑ หรือ Quartile ๒ โดยให้นับตั้งแต่วันที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ ให้ได้รับเงินรางวัล 

๑๕,๐๐๐ บาท” 

  ๔.๗  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ให้ได้รับรางวัล ๑,๕๐๐ บาท 

 ๔.๘  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ให้ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  

 ๔.๙  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือได้รับอนุสิทธิบัตร                                

            ให้ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑๐ ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ให้ได้รับเงินรางวัล   

             ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑๑ ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร ให้ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑๒ ผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

   ระดับรองศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

   ระดับศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 



 ๔.๑๓ ค่าใช้จ่ายตามวารสารเรียกเก็บ (Page Charge) ให้จ่ายดังนี้  

 วารสารวิชาการระดับชาติและวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลของ Scopus ที่ถูกจัดใน 

Quartile ๑ หรือ Quartile ๒ ของฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร โดยให้นับตั้งแต่วันที่ผลงาน

ได้รับการตีพิมพ์ ให้จ่ายไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราที่วารสารเรียกเก็บ ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท                 

โดยไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะส่วนที่เพ่ิมเติมจากค่าตีพิมพ์ ในกรณีขอลง         

ตีพิมพ์เร็ว (Fast Track) หรือกรณีด่วนมาก (Super Fast Track) 
 

๕.  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานเขียนทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์           

    ที่ขอรับรางวัลดังนี้ 

๕.๑ บทความทางวิชาการ 

   ๕.๑.๑ ส าเนาบทความทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

   ๕.๑.๒ ส าเนาหน้าปก ส าเนาสารบัญ  ต าราหรือหนังสือ 

   ๕.๑.๓ ส าเนาหน้าปกวารสาร ส าเนาสารบัญ ส าเนารายชื่อบรรณาธิการ   

   ๕.๑.๔ ส าเนารายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

   ๕.๑.๕ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   ๕.๑.๖ อ่ืนๆ 

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

 ๕.๒ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

  ๕.๒.๑ ส าเนาผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์   

  ๕.๒.๒ ส าเนาหน้าปกวารสาร สารบัญ และรายชื่อบรรณาธิการ 

  ๕.๒.๓ ส าเนารายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

  ๕.๒.๔ ส าเนาประกาศทุนวิจัยหรือบันทึกแจ้งกับมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

   ๕.๒.๕ อ่ืนๆ 

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

 ๕.๓ ผลงานสร้างสรรค์ 

  ๕.๓.๑ ส าเนาผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

  ๕.๓.๒ ส าเนาสิทธิบัตร 

   ๕.๓.๓ อ่ืนๆ 

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

๕.๔ ผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ๕.๔.๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนต าแหน่งฯ 

  ๕.๔.๒ อ่ืนๆ 
 

 



 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

     ผลงานที่เสนอขอรับเงินรางวัลนี้ไม่เคยได้รับรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                                

หรือรางวัลอื่นมาก่อน 

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

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

ผู้ขอรับรางวัล 

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



หนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
 
โครงการวิจัยเรื่อง.................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

ชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน สัดส่วนที่ท างาน 

(%) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลงนาม 

 

๑.....................................................  

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

 

 

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

 

 

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

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

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

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

 

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

 

๒.....................................................  

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

 

 

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

 

 

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

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

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

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

 

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

 

๓.....................................................  

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

 

 

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

 

 

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

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

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

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

 

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

 

๔.....................................................  

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

 

 

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

 

 

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

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

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

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

 

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

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  

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

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

ผู้ขอรับรางวัล 

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

หมายเหตุ สัดส่วนการท าหน้าที่ความรับผิดชอบในการท าวิจัยตามประกาศการให้ทุน 



 

 

หนังสือยินยอม 

ประกอบการขอรับเงินรางวัลส าหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ 
        วันที่……………………………………………..………….  

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................                 

ต าแหน่งทางวิชาการ.......................................………สังกัดสาขาวิชา...........................................................................  
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