
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ค่าตอบแทนในการผลิตและเผยแพร่บทความการขอรับทุนอุดหนุนผลงานทางวิชาการและวิจัย           
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

------------------------------------------ 
 

 ตามที่  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  แนว
ทางการปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการท าวิจัย  งานสร้างสรรค์  และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๔  ประกาศ   ณ  วันที่  ๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔  นั้น  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนดแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนผลงานทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
  “เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ ๑” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่
ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็น
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 
  “เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ ๒” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดย
อาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้นๆ 
   “งานวิจัย” หมายความว่า ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือ
ข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ 
(งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์ 
  “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีและ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ๑๐ ประเภท ดังนี้ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา (Case 
Study) งานแปล พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ผลงานสร้างสรรรค์
ด้านสุนทรียะ ศิลปะ สิทธิบัตร และซอฟต์แวร์    
  “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม” หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมอาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และ



ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ของชุมชน 
   “ต ารา” หมายถึง งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้ง วิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจาก
การน าข้อค้นพบจากทฤษฎี  จากงานวิจัยของผู้ขอ  หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์   สังเคราะห์  
รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็น
ระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้
ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ 
  “หนังสือ” หมายถึง งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและ
ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลางและ
มโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง
เสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา
ของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 “การตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/บทความวิชาการ” หมายความว่า เป็นผลงานการตีพิมพ์/ 
เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/บทความวิชาการ ตามเกณฑ์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนอุดหนุน ให้จ่ายตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
    ๒.๑ ทุนอุดหนุนการท าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน / ต ารา / หนังสือ / 
บทความทางวิชาการ ที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ๑ ระดับต าแหน่ง 
     ๒.๑.๑ ต้องไม่ได้รับทุนจากที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ที่ใช้ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแล้ว โดยเลือกเสนอได้ ๑ ประเภทเท่านั้น 
     ๒.๑.๒ ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนท าบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ใบส าคัญรับเงินทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดท าผลงาน ทาง
วิชาการ ใบส าคัญรับเงนิของผู้ขอทุนพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
     ๒.๑.๓ การเบิกจ่ายทุนอุดหนุน ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว เมื่อท าบันทึกข้อความเสนอต่อ
คณบดี พร้อมส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ เล่ม พร้อม CD จ านวน ๑ แผ่น และคณะกรรมการวิชาการได้
พิจารณาเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 
   ๒.๒ เงินทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ / เผยแพร่งานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / บทความทางวิชาการ   
โดยคณะฯ จะจัดสรรเงินทุนอุดหนุนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
    ๒.๒.๑ ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ / เผยแพร่งานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / บทความทาง
วิชาการ ดังนี้  
 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ เงินอุดหนุน 
๐.๖๐ 

 
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

๒,๐๐๐ 
 

๐.๘๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

๓,๐๐๐ 



- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

๑.๐๐ 
 

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

๔,๐๐๐ 
 

 
   ๒.๒.๒ ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนจัดท าบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี พร้อมกับแนบ
หลักฐานการตีพิมพ์ / เผยแพร่งานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / บทความทางวิชาการ จ านวน ๒ ชุด เช่น หนังสือตอบ
รับการตีพิมพ์ หน้าปกของวารสาร สารบัญของวารสาร และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร  
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2   มีนาคม  พ.ศ.  2564 
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