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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

  
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์สนับสนุนให้คณำจำรย์เผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ โดยสนับสนุนเงินค่ำเดินทำง เงินค่ำลงทะเบียน และเงินรำงวัลกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ตำมประเภทของกำรเผยแพร่  โดยมีส ำนักวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรม
เป็นหน่วยงำนส่งเสริม ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อแสดงวิธีกำรท ำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ 
1.2 เพื่อให้คณำจำรย์ที่ต้องกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ เข้ำใจกระบวนกำร

เผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์และปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
 
2. ขอบเขต 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนน้ีครอบคลุมกระบวนกำรประชำสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์จนถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำยเงินรำงวัลสนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัย ซึ่งคู่มือน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม คณำจำรย์ และผู้เกี่ยวข้องที่จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
กำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
3. ค าจ ากัดความ 

การเผยแพร่งานวิจัย หมำยถึง กำรเผยแพร่บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำรในที่ประชุม
วิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติที่มี full paper ในเอกสำรสืบเน่ืองจำกกำรประชุม (proceedings) 
หรือกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำรในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 เป็นอย่ำง
น้อย 

งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและส่ิงประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ที่มีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซึ่งมีแนว
ทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำร
บุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพตำมกำรจัด
กลุ่มศิลปะของอำเซียน งำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 
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ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ ส่ือประสม สถำปัตยกรรมและ
งำนออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะกำรแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยำงคศิลป์ 
นำฏยศิลป์ รวมทั้งกำรแสดงรูปแบบต่ำงๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำง ๆ 

ผู้วิจัย หมำยถึง ผู้ส่งบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรเพื่อเผยแพร่งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ 

ผู้เกี่ยวข้อง หมำยถึง บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ผู้วิจัย หัวหน้ำสำขำวิชำ 
คณบดี อธิกำรบดี บุคลำกรงำนกำรเงิน 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่งำนวิจัย 
และท ำเบิกเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

2. ผู้วิจัย มีหน้ำที่ ส่งบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรเพื่อเผยแพร่งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ 

3. หัวหน้ำสำขำวิชำ มีหน้ำที่ ลงนำมตรวจสอบในบันทึกที่ผู้วิจัยท ำเบิกเงินค่ำลงทะเบียนและ
เงินรำงวัลกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

4. คณบดี มีหน้ำที่ ลงนำมตรวจสอบในบันทึกที่ผู้วิจัยท ำเบิกเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัล
กำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

5. อธิกำรบดี มีหน้ำที่ อนุมัติเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ 

6. บุคลำกรงำนกำรเงิน มีหน้ำที่ ออกเช็คเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลกำรเผยแพร่
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
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. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
1) ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและนวัตกรรมประชำสัมพันธ์แหล่งกำร
เผยแพร่งำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 
บทควำมวิชำกำร กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรม 

ผู้วิจัยได้รับหนังสือตอบรับกำรเผยแพร่ และผู้วิจัย
ด ำเนินกำรตำมที่หน่วยงำนผู้จัดแจ้งให้ทรำบโดยตรง 

ไม่ต้องปรับแก ้

แจ้งผู้วิจัยให้ปรับแก ้

ผู้วิจัยส่งผลงำนวิจัยดังกล่ำวเพื่อน ำเสนอตำมข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนผู้จัดโดยตรง 

หน่วยงำนผู้จัดเป็นผู้พิจำรณำโดยตรง 

เมื่อไดร้ับกำรเผยแพร่แล้ว ผู้วิจัยด ำเนินกำรขอเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลได้ โดยแนบหลักฐำน

ใบเสร็จรับเงิน และเอกสำร Proceeding หรือวำรสำรที่
ได้รับกำรลงเผยแพร่มำที่ส ำนักส่งเสริมวิจยัและนวัตกรรม 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและนวัตกรรมด ำเนินกำรท ำเอกสำรให้
อธิกำรบดีลงนำมเบิกเงินให้ผู้วิจยั 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ น ำเช็คเข้ำธนำคำรให้ผู้วิจยั 

งำนกำรเงินออกเช็ค 
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ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ล าดับ กลไก/ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม 
1.  ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ  ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ ประชำสัมพันธ์

แหล่งเผยแพร่งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 
บทควำมวิชำกำร กำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรม 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ ประชำสัมพันธ์
แหล่งเผยแพร่งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 
บทควำมวิชำกำร กำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรม ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น บนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย เฟซบุ๊ก และอีเมล 

2.  ผู้วิจัย ผู้วิจัยจัดท ำบทควำม ผู้วิจัยส่งผลงำนวิจัยดังกล่ำวเพื่อ
น ำเสนอตำมข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนผู้จัดโดยตรง  

3.  หน่วยงำนผู้จัด พิจำรณำกล่ันกรองบทควำมงำนวิจัย 
และแจ้งให้ผู้วิจัยทรำบโดยตรง 

ผู้วิจัยปรับแก้บทควำมวิจัยตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรวิจัย
ของหน่วยงำนผู้จัดโดยตรง 

4.  หน่วยงำนผู้จัด แจ้งตอบรับก ำหนดกำรเผยแพร่ให้
ผู้วิจัยทรำบโดยตรง 

ผู้วิจัยต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำม
เอง 

5.  ผู้วิจัย ได้รับกำรเผยแพร่แล้ว เมื่อได้รับกำรเผยแพร่แล้ว ผู้วิจัย
ด ำเนิน กำรขอเบิกเงินค่ำลงทะเบียน
และเงินรำงวัลได้ โดยแนบหลักฐำน
ใบเสร็จรับเงิน และเอกสำร 
Proceeding หรือวำรสำรที่ได้รับกำร
เผยแพร่บทควำมของผู้วิจัยมำที่ส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 

6.  ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ เบิกเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัล ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ ด ำเนินกำรท ำ
เอกสำรกำรเบิกเงินให้อธิกำรบดี 
ลงนำม  

7.  ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ 
และงำนกำรเงิน 

งำนกำรเงินออกเช็คค่ำลงทะเบียน
และเงินรำงวัล 

ส ำ นักส่ง เสริม วิ จัยฯ น ำ เ ช็คเข้ ำ
ธนำคำรให้ผู้วิจัย 
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การออกแบบกระบวนการ 
 

คู่มือปฏิบัติงาน กำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ คณำจำรย์สำมำรถเบิกจ่ำยเงินรำงวัลกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ภำยใน 1 เดือนหลังบทควำมได้รับกำรเผยแพร่ 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ จ ำนวนคณำจำรย์ที่เบิกจ่ำยเงินรำงวัลกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1.   
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม
ประชำสัมพันธ์แหล่ง
เผยแพร่งำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ใน
รูปแบบต่ำง ๆ เช่น 
บทควำมวิชำกำร กำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรม 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม
ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
แหล่งเผยแพร่งำนวิจัย
ครบถ้วน 

เอกสำรประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับแหล่งเผยแพร่
งำนวิจัย เช่น โปสเตอร์ 
แผ่นพับ เว็บไซต์ เป็น
ต้น 

บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.   ตลอดปีกำรศึกษำ ผู้วิจัยส่งผลงำนวิจัย
ดังกล่ำวเพ่ือน ำเสนอ
ตำมข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนผู้จัด 
 
 

ผู้วิจัย คู่มือกำรจัดพิมพ์
บทควำมที่ผู้วิจัยส่งผล
งำน 

ผู้วิจัย 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและนวัตกรรม
ประชำสมัพันธ์แหล่งกำรเผยแพร่

งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ในรปูแบบ
ต่ำง ๆ เช่น บทควำมวิชำกำร กำร
น ำเสนอผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรม 

 

ผู้วิจัยส่งผลงำนวิจัยดังกล่ำวเพื่อ
น ำเสนอตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำน

ผู้จัดโดยตรง 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

3.   ประมำณ 2 เดือนหลัง
ผู้วิจัยส่งบทควำม 

หน่วยงำนที่ผู้วิจัย
ต้องกำรเผยแพร่
งำนวิจัยด ำเนินกำร
ตำมข้ันตอนของตนเอง 

กองด ำเนินกำร
ปฏิบัติงำนตำมปฏิทิน
กรอบเวลำที่วำงไว้ 

แบบฟอร์มต่ำง ๆ ของ
แหล่งเผยแพร่บทควำม 

แหล่งเผยแพร่
งำนวิจัย 

4.   
 
 
 

ประมำณ 6 เดือนหลัง
ผู้วิจัยส่งบทควำม 

ห น่ ว ย ง ำ น ที่ ผู้ วิ จั ย
ต้ อ ง ก ำ ร เ ผ ย แ พ ร่
งำนวิจัยออกหนังสือ
ตอบรับกำรเผยแพร่
งำนวิจัย 

ใช้เวลำไม่เกิน 6 เดือน 
หลังผู้วิจัยส่งบทควำม 

หนังสือตอบรับกำร
เผยแพร่ 

แหล่งเผยแพร่งำนวิจัย 

5.   
 
 
 

เบิกได้ทันทีหลังกำร
ตีพิมพ์ 

ผู้วิจัยท ำบันทึกขอเบิก
เงินค่ำลงทะเบียนและ
เงินรำงวัลได้ โดยแนบ
หลักฐำนใบเสร็จรับเงิน 
แ ล ะ เ อ ก ส ำ ร 
Proceeding หรือ
วำรสำรที่ได้รับกำรลง
เ ผ ยแพร่ ม ำที่ ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

1. เอกสำรครบถ้วน 
2. ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ 
ท ำเบิกเงินภำยใน 
2 วันท ำกำร 

1. บันทึกข้อควำมเบิก
เงิน 
2. บทควำม 
3. ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำช
พฤกษ์ เรื่อง 
ค่ำลงทะเบียนในกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัย
และผลงำนวิชำกำร 
 

1. ผู้วิจัย 
2. หัวหน้ำสำขำวิชำ 
3. คณบดี 
4. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยฯ 

 

หน่วยงำนผู้จัดเป็นผู้พิจำรณำ
โดยตรง 

ผู้วิจัยได้รับหนังสือตอบรับกำรเผยแพร่ 
และผู้วจิัยด ำเนินกำรตำมที่หน่วยงำน 

ผู้จัดแจ้งให้ทรำบโดยตรง 
 

เมื่อได้รับกำรเผยแพร่แล้ว ผู้วิจยัด ำเนินกำร
ขอเบิกเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลได้ 

โดยแนบหลกัฐำนใบเสร็จรับเงิน และเอกสำร 
Proceeding หรือวำรสำรที่ได้รับกำรลง

เผยแพร่มำที่ส ำนกัส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

4. ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำช
พฤกษ์ เรื่อง กำร
จ่ำยเงินรำงวัล
ผลงำนวิจัยและ
ผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรเผยแพร่ 

6.   
 
 
 

2 วัน ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรมด ำเนินกำร
ท ำ เ อ ก ส ำ ร ใ ห้
อธิกำรบดีลงนำมเบิก
เงินให้ผู้วิจัย  

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นัวตกรรมท ำเบิก
ภำยใน 2 วันท ำกำร
หลังได้รับบันทึก
ข้อควำมเบิกเงิน 

1. บันทึกข้อควำมเบิก
เงิน 
2. บทควำม 
3. ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำช
พฤกษ์ เรื่อง 
ค่ำลงทะเบียนในกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัย
และผลงำนวิชำกำร 
4. ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำช
พฤกษ์ เรื่อง กำร

บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยฯ 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและนวัตกรรม
ด ำเนินกำรท ำเอกสำรให้อธิกำรบด ี

ลงนำมเบิกเงินใหผู้้วิจัย 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

จ่ำยเงินรำงวัล
ผลงำนวิจัยและ
ผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับ
กำรเผยแพร่ 

7.   
 
 

ไม่เกิน 3 สัปดำห์ งำนกำรเงินออกเช็ค
เงินค่ำลงทะเบียนและ
เงินรำงวัลกำรเผยแพร่ 

งำนกำรเงินออกเช็ค
ภำยใน 3 สัปดำห์ 

บันทึกข้อควำมเบิก
เงิน 

บุคลำกรงำนกำรเงิน 

8.   
 
 
 
 

1 วันหลังได้รับเช็ค บุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิจัยฯ น ำเช็คเงิน
ค่ำลงทะเบียนและเงิน
รำงวัลกำรเผยแพร่
งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์เข้ำธนำคำร
ให้ผู้วิจัย 

น ำเช็คเข้ำธนำคำรให้
ผู้วิจัยภำยใน 1 วัน
หลังได้รับเช็คจำกงำน
กำรเงิน 

ส ำเนำเช็ค บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยฯ 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ น ำเช็คเข้ำ
ธนำคำรให้ผู้วิจยั 

งำนกำรเงินออกเช็ค 
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6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ส ำนักส่ ง เสริมวิจั ย ฯ
ประชำสัมพันธ์แหล่ง
เผยแพร่งำนวิจัยและ
ง ำ น ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ใ น
รู ปแบบต่ ำง ๆ  เ ช่ น 
บทควำมวิชำกำร กำร
น ำ เสนอผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรม 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ประชำสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่งำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น บทควำมวิชำกำร กำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรม เป็นต้น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อีเมล 

ผู้ วิ จัยส่ งผลงำนวิจัย
ดังกล่ำวเพ่ือน ำเสนอ
ตำมข้ อก ำหนดของ
หน่วยงำนผู้จัด 

ผู้วิจัยศึกษำรูปแบบและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตีพิมพ์บทควำมตำมที่
หน่วยงำนผู้จัดก ำหนด 

ห น่ ว ย ง ำ น ที่ ผู้ วิ จั ย
ต้ อ ง ก ำ ร เ ผ ย แ พ ร่
งำนวิ จั ยด ำ เนินกำร
ตำมข้ันตอนของตนเอง 

หน่วยงำนผู้จัดด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรเผยแพร่บทควำม 

ห น่ ว ย ง ำ น ที่ ผู้ วิ จั ย
ต้ อ ง ก ำ ร เ ผ ย แ พ ร่
งำนวิจัยออกหนังสือ
ตอบรับกำรเผยแพร่
งำนวิจัย 

หน่วยงำนที่ผู้วิจัยต้องกำรเผยแพร่งำนวิจัยออกหนังสือตอบรับกำร
เผยแพร่งำนวิจัยโดยจัดส่งทำงอีเมลหรือทำงไปรษณีย์ 

ผู้วิจัยท ำบันทึกขอเบิก
เงินค่ำลงทะเบียนและ
เงินรำงวัลได้ โดยแนบ
หลักฐำนใบเสร็จรับเงิน 
แ ล ะ เ อ ก ส ำ ร 
Proceeding หรือ

ผู้วิจัยท ำบันทึกขอเบิกเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลได้ โดยแนบ
หลักฐำนใบเสร็จรับเงิน และเอกสำร Proceeding หรือวำรสำรที่ได้รับ
กำรลงเผยแพร่ผ่ำนหัวหน้ำสำขำวิชำ คณบดีมำที่ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วำรสำรที่ได้รับกำรลง
เ ผยแพร่ ม ำที่ ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรมด ำเนินกำร
ท ำ เ อ ก ส ำ ร ใ ห้
อธิกำรบดีลงนำมเบิก
เงินให้ผู้วิจัย 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมด ำเนินกำรท ำเอกสำรให้อธิกำรบดีลงนำม
เบิกเงินให้ผู้วิจัยภำยใน 2 วันท ำกำรหลังได้รับบันทึกกำรเบิกเงินจำกผู้วิจัย 

งำนกำรเงินออกเช็ค
เงินค่ำลงทะเบียนและ
เงินรำงวัลกำรเผยแพร่ 

งำนกำรเงินออกเช็คเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลกำรเผยแพร่ภำยใน 
3 สัปดำห์ หลังได้รับเอกสำรตั้งเบิกจำกส ำนักวิจัยและนวัตกรรม 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิ จั ย ฯ  น ำ เ ช็ ค เ งิ น
ค่ำลงทะเบียนและเงิน
รำงวั ลกำร เผยแพร่
ง ำ น วิ จั ย แ ล ะ ง ำ น
สร้ำงสรรค์เข้ำธนำคำร
ให้ผู้วิจัย 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ น ำเช็คเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลกำร
เผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เข้ำธนำคำรให้ผู้วิจัยภำยใน 1 วันท ำ
กำรหลังได้รับเช็คจำกงำนกำรเงิน 

 
7. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

1. บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบบันทึกและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
เบิกเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลกำรเผยแพร่บทควำมวิจัยอย่ำงละเอียดรอบคอบ เนื่องจำกส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยฯ ต้องเก็บหลักฐำนไว้ใช้ในกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำเม่ือสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

2. บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมต้องเบิกเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัลให้
ผู้วิจัยภำยใน 2 วันท ำกำร และน ำเช็คเข้ำธนำคำรให้ผู้วิจัยภำยใน 1 วันท ำกำรหลังได้รับเช็คจำกงำน
กำรเงิน 
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8. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 เพ่ือให้บรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญ คือ คณำจำรย์สำมำรถเบิกจ่ำยเงินรำงวัลกำรเผยแพร่
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ภำยใน 1 เดือนหลังบทควำมได้รับกำรเผยแพร่ คลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัย
และนวัตกรรม ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ต้องให้ค ำตอบและค ำแนะน ำผู้วิจัยในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงรวดเร็ว โดยไม่ควรตอบค ำถำมช้ำ
เกิน 2 วันท ำกำร 

2. ต้องตรวจสอบนทึกและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกเงินค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัล
กำรเผยแพร่บทควำมวิจัยอย่ำงละเอียดรอบคอบ 

3. บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมต้องด ำเนินกำรเบิกจ่ำยอย่ำงรวดเร็ว ไม่เกิน 
2 วันท ำกำร และน ำเช็คเข้ำธนำคำรให้ผู้วิจัยไม่เกิน 1 วันท ำกำร 

  
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ติดตำมสอบถำมผู้วิจัยถึงควำมคืบหน้ำของกำรเผยแพร่
งำนวิจัยเป็นระยะ 
 
10. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

1. บันทึกข้อควำมเบิกเงิน 
2. แบบน ำส่งท ำเช็ค 
3. ใบน ำฝำกเงิน (payin) 
 

11. แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. บันทึกข้อควำม 
2. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง ค่ำลงทะเบียนในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและ

ผลงำนวิชำกำร 
3. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินรำงวัลผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรที่

ได้รับกำรเผยแพร่ 
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12. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไขปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการ
แก้ไข 

 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

1.   
 
 
 
 
 
 
 

วำรสำรที่ส่งมำ
ประชำสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่
อยู่ในฐำน TCI แม้ไป
ตีพิมพ์ก็ไม่สำมำรถนับ
คะแนนประกันคุณภำพได้ 

ค้ น ห ำ ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง
เผยแพร่จำกเว็บไซ๖ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง 

2.   
 
 
 
 
 

แหล่งเผยแพร่มีคิวนำน 
ต้องรอระยะเวลำในกำร
ตีพิมพ์นำน 

ส่งวำรสำรอย่ำงรวดเร็ว
หรือติดต่อวำรสำรที่มี
คิวสั้นกว่ำก่อนที่จะต
พิมพ์ 

3.   
 
 
 
 

บทควำมมีโอกำสถูกปฏิเสธ ผู้วิจัยควรให้เพื่อนหรือ
ผู้เชี่ยวชำญช่วยอ่ำน
บทควำมก่อนส่ง
เผยแพร่ 

4.   
 
 
 
 

ได้รับแบบตอบรับช้ำกว่ำ
ก ำหนดมำก 

ผู้วิจัยต้องติดตำมผล
เป็นระยะ 

5.   
 
 
 

ผู้ วิ จั ย ส่ ง เ อ ก ส ำ ร ไ ม่
ครบถ้วน 

ตรวจสอบเอกสำรด้วย
ควำมรอบคอบ 

6.   
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ หำ
เอกสำรที่ผู้วิจัยตั้งเบิกไม่
พบ 

แยกเอกสำรที่ยังไม่ได้
เบิกจ่ำยออกจำก
เอกสำรอ่ืน ๆ ให้เห็น
ชัดเจน 

 

หน่วยงำนผู้จัดเป็นผู้พิจำรณำ
โดยตรง 

 

ผู้วิจัยได้รับหนังสือตอบรับกำรเผยแพร่ 
และผู้วจิัยด ำเนินกำรตำมที่หน่วยงำนผู้

จัดแจ้งให้ทรำบโดยตรง 
 

ผู้วิจัยด ำเนินกำรขอเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนและเงินรำงวัล 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและนวัตกรรม
ประชำสมัพันธ์แหล่งกำรเผยแพร่

งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ในรปูแบบ
ต่ำง ๆ เช่น บทควำมวิชำกำร กำร
น ำเสนอผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรม 

ผู้วิจัยส่งผลงำนวิจัยดังกล่ำวเพื่อ
น ำเสนอตำมข้อก ำหนดของ

หน่วยงำนผู้จัดโดยตรง 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและนวัตกรรม
ด ำเนินกำรท ำเอกสำรให้อธิกำรบดี

ลงนำมเบิกเงินใหผู้้วิจัย 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

7.   
 
 

สะกดชื่อ นำมสกุลของ
ผู้วิจัยในเช็คผิด 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของชื่อและนำมสกุล
ผู้วิจัยให้ถูกต้องก่อนท ำ
เช็คทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนกำรเงินออกเช็ค 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างบันทึกข้อความเบิกเงิน 
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  บันทึกข้อความ 
Memorandum 

 
จากหน่วยงาน (From) 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ 

เรียน (To) 
รักษาการผู้อ านวยการส านักวิจยัและ
นวัตกรรม 

   ด่วนที่สุด (Extremely Urgent) 
   ด่วน (Urgent)    ปกติ (Regular) 

เรื่อง (Subject)   ขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนและรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ 

วัน/เดือน/ปี (Date/Month/Year) 
       1/06/2561 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (Enclosure)   
 1. ส าเนาบทความวิจัย 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง ค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 3. 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เร่ือง การจ่ายเงินรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
เพื่อทราบ (For your information) เพื่อลงนาม (For your signature)  เพื่อส่งคืน (Please return)  
  เพื่อพิจารณา (For your 
consideration)   เพื่อด าเนินการ (Please handle) 

  เพื่อส่งต่อ (Please forward to 
……………………………………………………….… 

  เพื่อความเห็นชอบ (For your 
approval) 

  เพื่อเก็บเอกสาร (Please file) 

              
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เผยแพร่ หรือน าเสนอผลงานวิจัย ในการนี้ได้มีคณาจารย์ของคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จ านวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  วิเศษ ได้เผยแพร่บทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 ซ่ึงอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ล าดับที่ 468 เลข ISBN 1905-9469 โดยได้ส่งผลงานวิจัย เรื่อง 
“ทัศนคติและความเข้าใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการส่งออกจังหวัดนนทบุรีในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาด
อาเซียน” ดังนั้นทางคณะบริหารธุรกิจ จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง ค่าลงทะเบียนในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และเงินรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เร่ือง การจ่ายเงินรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ จ านวน 8,000 บาท (แปดพัน
บาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 
 
 (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  วิเศษ) 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

 (อ.เพียงเดือน  เกิดอ าแพง) 
 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

 (รศ.ศิริ  ภู่พงษ์วัฒนา) 
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 
 ข้อคิดเห็น
(Suggestion)........................................................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ.................................................................. 
 ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง ค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
เรื่อง ค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

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

อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ ว่ำด้วยทุนวิจัยมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
พ.ศ. 2558 ข้อ 17 และข้อ 18 ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้คณำจำรย์ บุคลำกร น ำผลงำนวิจัยและ
ผลงำนวิชำกำรไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
อธิกำรบดีจึงออกประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์เรื่อง ค่ำลงทะเบียนในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
ผลงำนวิชำกำร ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง ค่ำลงทะเบียนในกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร” 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ประกำศเรื่องกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปเผยแพร่บทควำม
ทำงวิชำกำร หรือบทควำมวิจัย พ.ศ. 2553” และให้ใช้ประกำศฉบับนี้แทน 

ข้อ 3 ในประกำศนี ้
 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรภำยในประเทศ หมำยถึง กำรตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรลงวำรสำรในประเทศที่ได้รับกำรยอมรับ และกำรน ำเสนอ
ผลงำนด้วยวำจำในกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติที่จัดโดยสถำบันอุดมศึกษำหรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีกำรจัดท ำเอกสำรสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรในต่ำงประเทศ หมำยถึง กำรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรลงวำรสำรต่ำงประเทศที่ได้รับกำรยอมรับ และกำรน ำเสนอ
ผลงำนด้วยวำจำในกำรประชุมทำงวิชำกำรที่ใช้ภำษำต่ำงประเทศ หรือภำษำอังกฤษ จัดโดย
สถำบันอุดมศึกษำที่ได้รับกำรรับรองสถำนะโดยรัฐบำลของประเทศที่สถำบันนั้นตั้งอยู่ หรือจัดโดย
หน่วยงำนภำครัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศที่มีกำรจัดท ำเอกสำรสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำง
วิชำกำร 

ข้อ 4 กำรเบิกจ่ำยค่ำลงทะเบียนในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรตำมข้อ 3 
ให้เบิกจ่ำยเงินได้ตำมใบเสร็จรับเงินเท่ำนั้น ทั้งนี้ไม่สำมำรถเบิกค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินได้ทุกกรณี 
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 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกำศเป็นต้นไป 
 

 ประกำศ ณ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 
 
 
 

  
 (ดร.อณำวุฒิ  ชูทรัพย์) 
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลผลงานวิจัยและ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  

 
 เพ่ือส่งเสริมให้คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ น ำผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรไปเผยแพร่ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยฯ จึงออกประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์เรื่อง กำรจ่ำยเงินรำงวัลผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินรำงวัล
ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ประกำศวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินรำงวัลผลงำนวิชำกำรที่
ได้รับกำรลงพิมพ์เผยแพร่และกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมทำงวิชำกำร พ.ศ. 2557” 
โดยให้ใช้ประกำศฉบับนี้แทน 

ข้อ 3 ประกำศนี้ 
 ผลงำนวิจัย หมำยควำมว่ำ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ

หรือระดับนำนำชำติ หรืองำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ 
 ผลงำนวิชำกำร หมำยควำมว่ำ บทควำมวิชำกำร ต ำรำ หรือหนังสือที่ผ่ำน

กระบวนกำรกลั่นกรอง และได้รับกำรยอมรับให้มีกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ หมำยควำมว่ำ ผลงำนที่พัฒนำขึ้นใหม่ 

สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่พัฒนำโดยกระบวนกำรที่ได้มำตรฐำน เชื่อถือได้ มีคุณภำพเป็นที่
ยอมรับในวงวิชำกำรสำขำนั้นๆ เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในงำนได้จริง ทั้ง
ในเชิงวิชำกำร เชิงสำธำรณะ หรือเชิงพำณิชย์ ที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง และได้รับกำรจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์ หรือรับกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ์ หมำยควำมว่ำ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท ำกำรใด ๆ เกี่ยวกับงำนที่ผู้
สร้ำงสรรค์ได้ริเริ่มโดยกำรใช้สติปัญญำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมวิริยะอุตสำหะของตนเองใน
กำรสร้ำงสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงำนของผู้อ่ืน โดยงำนที่สร้ำงสรรค์ต้องเป็นงำนตำมประเภทที่
กฎหมำยลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองและต้องจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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สิทธิบัตร หมำยควำมว่ำ หนังสือส ำคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์คิดค้น
หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตำมที่กฎหมำยก ำหนดเป็นสิทธิพิเศษส ำหรับผู้ประดิษฐ์แต่
เพียงผู้เดียวเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับกำรประดิษฐ์คิดค้นหรือกำรออกแบบ 
เพ่ือให้ได้สิ่งของ เครื่องใช้หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่แตกต่ำงจำกเดิม เช่น 
ยำรักษำโรค วิธีกำรในกำรเก็บรักษำพืชผักผลไม้ เป็นต้น 

 อนุสิทธิบัตร หมำยควำมว่ำ กำรให้ควำมคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับ
สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ แต่แตกต่ำงกันตรงที่กำรประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นกำรประดิษฐ์ที่มี
เทคนิคไม่สูงมำกนักหรือเป็นกำรปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เพื่อให้มีประโยชน์ใช้สอยมำกขึ้น 

ข้อ 4 กำรพิจำรณำเงินรำงวัลผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ให้
ส ำนักวิจัยและพัฒนำด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมประกำศนี้ โดยควำมเห็นชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
และน ำเสนออธิกำรบดีเพ่ืออนุมัติจ่ำยเงินรำงวัล 

ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหำกำรเบิกจ่ำยตำมประกำศนี้ กำรพิจำรณำเงินรำงวัลผลงำนวิจัยและ
ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำช
พฤกษ์ และน ำเสนออธิกำรบดีเพ่ืออนุมัติจ่ำยเงินรำงวัล มติที่ประชุมของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรให้
ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 6 กำรจ่ำยเงินรำงวัลผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ให้เป็นไปตำม
อัตรำ ดังนี้ 

 
1) บทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

แหล่งเผยแพร่ เงินรางวัล 

1. วำรสำรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 4,000 บำท 
2. วำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 6,000 บำท 
3. วำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 8,000 บำท 
4. วำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล ACI 12,000 บำท 
5. วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่

ยอมรับในระดับนำนำชำติตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ กพอ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

15,000 บำท 
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2) บทความวิจัย บทความวิชาการที่ไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ต้องมีบทควำม
ฉบับเต็มได้ ลงพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) หรือ ในแผ่นซีดี และ
มีภำพถ่ำยขณะน ำเสนอบนเวทีโดยเห็นบรรยำกำศของห้องที่น ำเสนอและมีประกำศนียบัตรระบุว่ำ
เป็นผู้น ำเสนอผลงำนวิจัยที่ผู้จัดกำรประชุมวิชำกำรมอบหลังจบกำรน ำเสนอ 

 
3) ผลงานทางวิชาการที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานสร้างสรรค์ 

รายงาน เงินรางวัล 
ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมหรือผลงำน

สร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือได้รับกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร 
30,000 บำท 

ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมหรือผลงำน
สร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

15,000 บำท 

 
  

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป 
 
 
 

แหล่งเผยแพร่ เงินรางวัล 
1. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติภำยในประเทศที่เป็นกำร

จัดร่วมระหว่ำง 5 สถำบันขึ้นไปที่มหำวิทยำลัยได้ลงนำมควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรไว้ ได้แก่ เครือข่ำยเบญจมิตรวิชำกำร สมำคมสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทย และที่จัดโดยสภำวิจัยแห่งชำติ 

3,000 บำท 

2. กำ รประชุ ม วิ ช ำ กำ ร ร ะดั บน ำน ำชำติ ใ นต่ ำ งปร ะ เทศที่ ใ ช้
ภำษำต่ำงประเทศ จัดร่วมระหว่ำงอย่ำงน้อย 2 สถำบันอุดมศึกษำขึ้นไป 
หรือจัดโดยองค์กำรระหว่ำงประเทศหรือสมำคมวิชำชีพรับรอง มีสมำชิก
หลำยประเทศ โดยมีกำรประกำศเปิดรับบทควำมผ่ำนสื่อที่สำมำรถเข้ำถึง
ได้จำกหลำยประเทศ มีระยะเวลำในกำรรับบทควำมไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 

3,000 บำท 

3. กำรน ำเสนอบทควำมวิจัยในต่ำงประเทศในลักษณะอ่ืนที่ไม่ได้ก ำหนด
ไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิกำรบดี 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อธิกำรบดี 
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 ประกำศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 (ดร.อณำวุฒิ  ชูทรัพย์) 
 อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 


