ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่ 21/2558
เรื่อง การใหรางวัล การเสริมแรงจูงใจ และผลักดันใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ
……………………………………………….
เพื่ อเป น การส งเสริ ม ให บุ คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย กรุ งเทพสร า งสรรค ผ ลงานวิ ช าการที่ มี
คุณภาพระดับสูงเปนที่ยอมรับในวงวิชาการและสอดคลองกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควร
กําหนดการใหรางวัลแกผลงานวิชาการประเภทตางๆ ตลอดจนแนวทางเสริมสรางแรงจูงใจแกอาจารยที่ผลิตผล
งานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูงและเปนไปตามจรรยาบรรณในการผลิตผลงานวิชาการ โดยใหยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 186/2556 เรื่อง การใหรางวัล การเสริมแรงจูงใจ และผลักดันใหอาจารยผลิตผลงาน
วิชาการ และใหใชประกาศนี้แทน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ขอ 1 อาจารยที่มีความประสงคจะผลิตผลงานวิจัย สามารถดําเนินการไดโดย
1.1 ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
1.2 ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง การลดภาระงานสอนของอาจารย
ประจํา
1.3 ปฏิ บัติต ามข อบั งคับ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ วาด ว ย การใหอ าจารย ป ระจํ าลาไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พุทธศักราช 2553 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
ขอ 2 การใหรางวัลแกอาจารยที่ผลิตผลงานวิชาการ โดยกําหนดลักษณะผลงานวิชาการที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการใหรางวัลมีดังนี้
2.1 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน (Peer - Reviewed Journals) ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยใหการรับรอง
2.2 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงาน โดยรายชื่อวารสารปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation
Index Centre) และมหาวิทยาลัยใหการรับรอง
2.3 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารวิชาการ
ไทยที่เทียบเทาระดับนานาชาติ ซึ่งเปนวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับสากลตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยใหการ
รับรอง รวมทั้งผลงานสรางสรรคที่แสดงในเวทีที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ ระดับอาเซียน และระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ
ทั้ ง นี้ ผ ลงานตามข อ 2.1 – 2.3 มหาวิท ยาลั ย จะให เงิ น รางวั ล ตามเอกสารแนบท า ย
ประกาศ
2.4 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเปนผลงานวิจัย
ที่มหาวิ ทยาลัย ให การรับ รอง และไดรับ การจัด อัน ดับคุณภาพของวารสาร โดยใชดั ชนี Journal Impact
Factors ของบริษัท Thomson Reuters จะไดรับเงินรางวัลเพิ่มเติมจากขอ 2.3 ตามเอกสารแนบทายประกาศ
2.5 ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นอนุ สิ ท ธิ บั ต รสิ่ ง ประดิ ษ ฐ จ ะได รั บ รางวั ล ผลงานละ
50,000 บาท สวนผลงานวิจัยที่ไดจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐจะไดรับรางวัลผลงานละ 100,000 บาท
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ทั้งนี้ ตองเปนผลงานที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนหัวหนาโครงการ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ
บุคลากรผูผลิตผลงานและมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนผูมีสิทธิรวมกันในอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรนั้น ซึ่งการ
ตัดสินการใหรางวัลจะถือตามวันที่ไดรับการจดทะเบียน
สํา หรั บ การจดทะเบียนทรัพยสิน ทางปญ ญาของผลงานวิจัยที่ไดรับ ทุน อุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยจะเปนผูดําเนินการจดทะเบียน และรับผิดชอบคาใชจายอันเกิดจากการ
จดทะเบียนดังกลาว กรณีที่ผลงานสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชย การแบงผลประโยชนใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑการจดทะเบียนและการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทาง
ปญญา
ขอ 3 เงื่อนไขการไดรับรางวัล
3.1 ผูมีสิทธิ์ยื่นขอรับรางวัลตามประกาศฉบับนี้ ตองเปนอาจารยประจําที่มีชื่อสังกัด
คณะวิชา หรือผูที่ทําสัญญาจาง ซึ่งในสัญญาจางไมรวมคาตอบแทนการผลิตผลงานวิชาการ สําหรับผูที่ทํา
สัญญาจางแบบรวมคาตอบแทนการผลิตผลงานวิชาการตองทําผลงานเกินกวาที่ระบุในสัญญาจางจึงจะสามารถ
ยื่นขอรับรางวัลได
3.2 ผลงานที่ยื่นขอรับรางวัล เปนผลงานจากทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ หรือจากแหลงอื่น หรือไมไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุ นการวิจัยจากแหลงใดก็ได ทั้งนี้ใหนับรวม
ผลงานกรณี ที่บุ คลากรของมหาวิทยาลัย รว มเปนผู วิจั ยหลักในนามของมหาวิทยาลัย กรุงเทพซึ่งรับผิ ดชอบ
โครงการวิจัยรวมที่ไดรับทุนอุดหนุนจากองคกรนานาชาติ หรือโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยที่มี
การลงนามความรวมมือเปนทางการระดับคณะหรือสถาบัน โดยการตัดสินใหรางวัลจะพิจารณาจากหลักฐาน
การไดลงตีพิมพในวารสารที่มหาวิทยาลัยใหการรับรอง ทั้งนี้คาใชจายในการลงตีพิมพ คาใชจายเกี่ยวกับ
กระบวนการ และการดําเนินงานรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อใชยื่นขอรับรางวัล ผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบ
ดวยตนเอง
3.3 ผลงานที่นํามาขอรางวัลตองไมเปนผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาของผูยื่นขอ
หรือเปนผลงานของนักศึกษา ทั้งนี้ ตองเปนผลงานที่สามารถนํามานับคะแนนและรายงานไวในรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหนวยงานและระดับสถาบันในปการศึกษาที่ยื่นขอรางวัล
3.4 การยื่ นขอรั บ รางวัล การตีพิมพผ ลงาน ใหผูวิจัย ยื่นหลักฐานการไดล งตีพิมพและ
หลักฐานการปรากฏบทความในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งหลักฐานการจัดอันดับคุณภาพ
วารสาร (ถามี) ผานตามสายงานมายังสถาบันสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
สงเสริมและกํากับการวิจัยหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติรางวัล โดยผลงานในขอ
2.1 – 2.5 ตองยื่นผลงานเพื่อขอรับรางวัลภายใน 4 เดือนนับจากวันที่วารสารที่มีผลงานนั้นไดออกเผยแพร หรือ
ผลงานไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้ ตองเปนผลงานที่สามารถนํามานับคะแนนและรายงาน
ตามระบบการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษาปจจุบัน
3.5 กรณีที่ผลงานที่ยื่นขอรับรางวัลมีชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมากกวา 1
ชื่อ การใหรางวัลนับเปน 1 ผลงาน โดยผูยื่นขอรับรางวัลตองมีเอกสารการลงนามยินยอมจากบุคลากรที่มีชื่อ
รวมในผลงานนั้นเพื่อใหเปนผูรับผิดชอบในการยื่นขอรับรางวัล
สําหรับการนับคะแนนผลงานใหนับตามคะแนนที่กําหนดในวันที่ยื่นขอรับคาตอบแทน
และในกรณีที่ผลงาน 1 ผลงานมีผูรวมดําเนินงานมากกวา 1 คน การคิดคะแนนผลงานรายบุคคลใหคิดตาม
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สัดสวนของการมีสวนรวม
3.6 การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใหผูเขียนบทความสงรายชื่อบทความ
รายละเอียดวารสาร และชื่อฐานขอมูลสากลใหสถาบันสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองกอนการตีพิมพ โดยการพิจารณาใชเกณฑในเรื่องคุณภาพ และจรรยาบรรณ
3.7 การตีพิมพในวารสารชื่อเดียวกัน ใหตีพิมพไดไมเกิน 2 บทความตอปปฏิทิน
3.8 การใหรางวัลผลงานตีพิมพจะยกเวนวารสารฉบับพิเศษ (special issue)
3.9 ผลงานที่ยื่นขอรับรางวัลตามขอ 2.3 อันเปนผลที่เกี่ยวเนื่องมาจากการนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือแสดงผลงานสรางสรรคในเวทีระดับนานาชาติ ระดับอาเซียน
หรือระดับความรวมมือระหวางประเทศ โดยการสนับสนุนเงินจากมหาวิทยาลัย จะไดรับรางวัลครึ่งหนึ่งจาก
เกณฑที่กําหนดไว
3.10 อาจารย 1 ทานสามารถรับรางวัลสูงสุดไมเกิน 100,000 บาทตอ 1 ปการศึกษา
กรณีที่จะไดรางวัลเกิน 100,000 บาท นั้น ตองเปนผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลสากล และมีการจัดอันดับคุณภาพวารสารโดยใชดัชนีชี้วัดคุณภาพของหนวยงานที่เชื่อถือได ตาม
เกณฑคุณภาพที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ซึ่งการพิจารณาจะยึดเกณฑเรื่องคุณภาพและจรรยาบรรณ ทั้งนี้ รางวัล
สวนที่เกิน 100,000 บาท จะไมเปนตามอัตราในเอกสารแนบทายประกาศ แตเปนการจายเหมาตามความ
เหมาะสมของงบประมาณในปการศึกษานั้นๆ
ขอ 4 สิทธิประโยชนจากการผลิตผลงานวิชาการ
4.1 อาจารยผูสอนที่มีคุณสมบัติและผลงานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะไดรับ
การยกเวนการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน โดยผานการพิจารณาอนุมัติจากผูบริหารสายวิชาการตามลําดับขั้น
และจะมีผลไดรับการยกเวนการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ โดยคุณสมบัติของผูไดรับ
การยกเวนการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานตองผานเกณฑดังนี้
4.1.1 มีผลปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
4.1.2 มีผลปฏิบัติงานดานการใหความรวมมือกับคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยตาม
งานที่มอบหมายผานตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยใหคณะวิชารายงานกิจกรรมหรืองานที่ไดรับ
มอบหมายของผูไดรับการยกเวนการบันทึกเวลาปฏิบัติงานในปการศึกษานั้น และ
4.1.3 มี ผ ลงานทางวิช าการ ตามระดับ คุณภาพที่กําหนด การไดรับ ยกเวน การ
บันทึกเวลาปฏิบัติงานเปนตามเกณฑที่กําหนดในเอกสารแนบทายประกาศ
ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่นํามาใชยกเวนการบันทึกเวลาปฏิบัติงานตองเปนผลงานที่
ผูยื่นขอมีสัดสวนการมีสวนรวมโดยรวมอยางนอยรอยละ 50 และกรณีที่ผลงานไมเปนไปตามที่กําหนด รอง
อธิการบดีสายวิชาการจะเปนผูตัดสินและใหการอนุมัติ
4.2 อาจารยที่มีคุณสมบัติตามขอ 4.1.1 4.1.2 และไดนําองคความรูทางวิชาการมา
บริการสั งคมหรือสาธารณชนอย างสม่ําเสมอเปนรอบหรือระยะผานสื่อสาธารณะ ไดแก สื่อโทรทั ศน วิทยุ
หนังสือพิมพ อันสะทอนใหสาธารณชนเห็นถึงภาพลักษณทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และทําใหเกิดผลดีตอ
มหาวิ ทยาลัย สั งคม และประเทศไทย จะไดรับ การยกเวน การบัน ทึกเวลาปฏิบัติงานตามตารางแนบทาย
ประกาศ
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4.3 อาจารยที่มีชื่อสังกัดคณะวิชาซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีผลงานวิจัยตีพิมพใน
ระดับนานาชาติโดยวารสารปรากฏในฐานขอมูลของ Web of Science หรือฐานขอมูล Scopus ที่มีการ
จัดลําดับวารสารในระดับ Q1 หรือ Q2 อยางนอย 1 ผลงาน สามารถใชคะแนนผลงานในรอบ 2 ปการศึกษาที่
ผานมาในการรักษาคาตําแหนงทางวิชาการ โดยจะไดรับคาตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิมจํานวน 3,000
บาท เปนระยะเวลา 2 ปการศึกษา โดยยื่นขอปรับคาตําแหนงทางวิชาการตามรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี
ที่ผลงานไมเปนตามที่กลาวในขอ 4.3 นี้ การรักษาคาตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เรื่อง แนวทางสงเสริม และผลักดันใหอาจารยประจํามีตําแหนงทางวิชาการ
4.4 อาจารยที่มีชื่อสังกัดคณะวิชาซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารหนวยงาน มีผลงานวิจัย
ตีพิมพในระดับนานาชาติโดยวารสารปรากฏในฐานขอมูลของ Web of Science หรือฐานขอมูล Scopus ที่มี
การจัดลําดับวารสารในระดับ Q1 หรือ Q2 จะไดรับคาตําแหนงบริหารเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 5,000 บาท
เปนระยะเวลา 1 วาระ ทั้งนี้เมื่อผานรอบปที่ 1 ของวาระการดํารงตําแหนงบริหารจะตองผานการประเมินผล
งานวิจัยจากรองอธิการบดีฝายวิชาการกอนการรับคาตําแหนงที่เพิ่มขึ้นในปที่ 2 ทั้งนี้ การยื่นขอในครั้งแรกให
นับผลงานยอนหลัง 2 ปการศึกษา หลังจากผานการอนุมัติเ พิ่มคาตําแหนงการบริห ารในครั้งแรกแลว การ
พิจารณาอนุมัติเพิ่มคาตําแหนงการบริหารในปตอไปจะพิจารณาผลงานเปนปตอป
4.5 อาจารยที่มีชื่อสังกัดคณะวิชาซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงผูบริหาร
หนวยงาน มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติโดยวารสารปรากฏในฐานขอมูลของ Web of Science หรือ
อยูในฐานขอมูล Scopus ที่มีการจัดลําดับวารสารในระดับ Q1 หรือ Q2 จะไดรับสิทธิทั้งขอ 4.3 และขอ 4.4
ขอ 5 เงินรางวัลตอบแทนพิเศษ
บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและสามารถ
ทําวิจัยสรางชื่อเสียง ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและมีการตีพิมพเผยแพรผลงานงานวิ จัยหรืองาน
สรางสรรคที่นับไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือสามารถสรางรายไดจากทรัพยสินทางปญญา หรือสราง
หองปฏิบัติการวิจัย ใหแกมหาวิทยาลัย จะไดรับเงินรางวัลตอบแทนพิเศษจากมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 30,000
บาท โดยจายใหเมื่อผูวิจัยไดเสนอหลักฐานผลงานตามเกณฑดังกลาวผานคณะกรรมการสงเสริมและกํากับการ
วิจัยหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ยังมีสิทธิ์นําผลงานขอรับเงินรางวัลในขอ 2
ขอ 6 การสนับสนุนการเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายใหแกนักวิจัยในการนําเสนอผลงานวิจัยในการ ประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการแสดงผลงานสรางสรรคในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ตามความ
เหมาะสมของงบประมาณในปการศึกษานั้นๆ โดยขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ ทั้งนี้การนําเสนอ
ผลงานวิจั ยและแสดงผลงานสร างสรรคที่มีกําหนดการตั้งแตปการศึกษา 2558 เป นต นไป ใหเ ปน ไปตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้
6.1 งบประมาณสําหรับ การไปนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิช าการระดับ
นานาชาติ หรือการนําผลงานสรางสรรคไปแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ระดับอาเซียน หรือระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ ซึ่งจัดในประเทศหรือตางประเทศ ใน 1 ปการศึกษา กําหนด จํานวนเงินสนับสนุนตอ
อาจารย 1 คน โดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการไปประชุมวิชาการ ตามเอกสารแนบทายประกาศ ทั้งนี้รูปแบบ
การนําเสนอในการประชุมวิชาการตองเปนรูปแบบการบรรยาย และเปนการประชุมวิชาการที่นําบทความวิจัย
ฉบับเต็ม (Full Paper) ลงตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่อยูในฐานขอมูล
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สากล ที่มหาวิทยาลัยใหการรับรองหรือเปนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีองคกรวิชาชีพ
ระดับนานาชาติใหการรับรองและมีการจัดพิมพผลงานฉบับเต็มรวมเลมในวารสารวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผลงาน (Peer - Reviewed Journals) โดยวารสารวิชาการนั้นมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
องคกรวิชาการหรือวิชาชีพของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศที่มหาวิทยาลัยใหการรับรอง ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะอนุ มัติใหอาจารยนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิช าการไม เกิน 2 คนตอหนึ่งการประชุม โดย
อาจารย 1 คนนําเสนอผลงานอยางนอย 1 ผลงาน
สําหรับการไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่การประชุม
นั้นมีการคัดเลือกบทความวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข อมูล สากลที่ มหาวิทยาลั ยใหการรั บรอง และสามารถนํามานับ คะแนนและรายงานตามระบบการ
ประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะสามารถนําผลงานมารับรางวัลตามเกณฑในขอ 2
และ 3.9
การไดรับอนุมัติใหไปนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติหรือแสดงผลงานสรางสรรค
ในเวทีระดับนานาชาติ ระดับอาเซียน หรือระดับความรวมมือระหวางประเทศ หากผลงานไมสามารถนํามานับ
คะแนนและรายงานตามระบบการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได ผูนําเสนอผลงาน
ตองคืนเงินคาใชจายใหแกมหาวิทยาลัยภายในเวลา 3 เดือน นับตั้งแตหนวยงานไดรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษาแลว
6.2 การยื่ น ขอไปนํ า เสนอผลงานวิจัย ในการประชุม วิช าการระดับ นานาชาติเปน ป
การศึกษาที่ 1 ใหยื่นขอโดยใชเกณฑในขอ 6.1 สําหรับการยื่นขอไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ตางประเทศระดับนานาชาติ ในปการศึกษาที่ 2 และ 3 นั้นใหใชเกณฑในขอ 6.1 รวมทั้งกําหนดใหผูยื่นขอ
ตองมีผลงานขั้นต่ําเปนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการไทยที่ปรากฎในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI) สําหรับการขอไปแสดงผลงานสรางสรรคในเวทีระดับนานาชาติ อาเซียน หรือระดับความ
รวมมือระหวางประเทศในปการศึกษาที่ 2 และ 3 นั้น ตองมีผลงานขั้นต่ําเปนบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการไทยที่ปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) โดยผลงานขั้นต่ําดังกลาว
มานั้นเปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในปการศึกษากอนหนา 1 ปการศึกษา หรือเปนผลงานในปการศึกษาที่ยื่น
ขอ ทั้งนี้การเริ่มนับการไปประชุมวิชาการเปนครั้งที่ 1 นั้นใหเริ่มนับตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
6.3 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเมื่อครบ 3 ป
การศึกษา ใหนับเปน 1 รอบของการไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการตางประเทศ สําหรับการไป
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการตางประเทศในรอบที่ 2 ซึ่งเปนปการศึกษาที่ 4 5 และ 6 นั้นการ
ยื่ น ขอไปประชุ ม วิ ช าการในต า งประเทศ ในป ก ารศึ ก ษาที่ 4 ซึ่ ง เป น ป เ ริ่ ม ต น ของรอบที่ 2 ผู ยื่ น ขอต อ งมี
ผลงานวิ จั ย ตี พิมพ ในวารสารวิ ช าการที่ ได รั บ การยอมรับ ในระดับ นานาชาติที่ป รากฏในฐานขอมู ล สากลที่
มหาวิทยาลัยใหการรับรอง โดยผลงานดังกลาวเปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในปการศึกษากอนหนาไมเกิน 3 ป
การศึกษา จึงจะสามารถไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในตางประเทศในรอบที่ 2 ได สวนป
การศึกษาที่ 5 และ 6 ผูยื่นขอไปประชุมวิชาการในตางประเทศตองมีผลงานขั้นต่ําที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ไทยที่ปรากฎในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) โดยผลงานดังกลาวเปนผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพในปการศึกษากอนหนาไมเกิน 1 ปการศึกษา หรือเปนผลงานในปการศึกษาที่ยื่นขอ ทํานองเดียวกันการ
ยื่นขอไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการตางประเทศในรอบตอๆ ไป ในปเริ่มตนของรอบนั้นๆ ผูยื่น
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ขอตองมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล
ตามที่มหาวิทยาลัยใหการรับรองโดยผลงานดังกลาวเปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในปการศึกษากอนหนาไมเกิน
3 ปการศึกษา จึงจะสามารถไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในตางประเทศในรอบตอๆ ไปได
สําหรับการแสดงผลงานสรางสรรคในเวทีระดับนานาชาติ อาเซียน หรือระดับความ
รวมมือระหวางประเทศในรอบที่ 2 ซึ่งเปนปการศึกษาที่ 4 5 และ 6 นั้นการยื่นขอไปแสดงผลงานในป
การศึ กษาที่ 4 ซึ่ งเป นป เ ริ่มตน ของรอบที่ 2 ผูยื่น ขอตองมีผลงานวิจั ยหรืองานสรางสรรคที่ตี พิมพขั้น ต่ําใน
วารสารวิชาการไทยที่ปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) โดยผลงานดังกลาวเปน
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในปการศึกษากอนหนาไมเกิน 3 ปการศึกษา สวนปการศึกษาที่ 5 และ 6 การขอไป
แสดงผลงานสรางสรรค ในในเวทีร ะดับนานาชาติ อาเซียน หรือระดับ ความร วมมือระหวางประเทศ ตองมี
ผลงานขั้นต่ําเปนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการไทยที่ปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI) โดยผลงานดั ง กล า วเป น ผลงานที่ได รับ การตีพิ มพใ นป การศึก ษาก อนหนา ไม เกิน 1 ป
การศึกษา หรือเปนผลงานในปการศึกษาที่ยื่นขอ ทํานองเดียวกันการยื่นขอไปแสดงผลงานสรางสรรคในเวที
ระดับนานาชาติ ระดับอาเซียน หรือระดับความรวมมือระหวางประเทศ ในรอบตอๆ ไป ใหปฏิบัติเชนเดียวกัน
6.4 งบประมาณสําหรับ การไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุ มวิชาการระดับชาติ
หรือการแสดงผลงานสรางสรรคในเวทีระดับชาติใน 1 ปการศึกษา กําหนดจํานวนเงินสนับสนุนตออาจารย 1
คน โดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการไปประชุมวิชาการ ตามเอกสารแนบทายประกาศ ทั้งนี้รูปแบบการนําเสนอใน
การประชุมวิชาการตองเปนรูปแบบการบรรยาย และเปนการประชุมวิชาการที่นําบทความวิจัยฉบับเต็มลง
ตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยใหการรับรอง
6.5 การสนับ สนุ น การเดินทางไปนําเสนอผลงานวิช าการที่เปน การประชุมวิช าการ
ระดับชาติ ใหปฏิบัติดังนี้
6.5.1 เบิกคาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัดไดไมเกิน 2 ครั้งตอป
การศึกษา สําหรับการเดินทางครั้งที่ 3 เปนตนไปในปการศึกษาเดียวกัน การเบิกคาพาหนะเดินทางใหเปนไป
ตามระเบียบปกติของมหาวิทยาลัย
6.5.2 เกณฑระยะทางที่สามารถเบิกคาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินได ดังนี้
- ภาคเหนือใหนับจากจังหวัดพิษณุโลกขึ้นไป
- ภาคใตนับจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฏรธานีลงไป
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับจากจังหวัดขอนแกนและจังหวัดอุดรธานี
ออกไป
ขอ 7 การผลักดันใหอาจารยผลิตผลงานวิจัย และการสนับสนุนเรื่องอื่นๆ
7.1 อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่เขาทํางานตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
จะตองผลิตผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มหาวิทยาลัยใหการรับรองอยางนอย 1เรื่อง
ทุกปการศึกษา
7.2 อาจารย ป ระจํ า คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอกสามารถขอลาเพื่อ ทํา วิ จัย หลั งปริ ญ ญาเอก
(Postdoctoral Program) ไมเกิน 1 ป ไดหากไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก โดยไดรับอนุมัติจากรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ
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7.3 หนวยงานที่รับผิดชอบดานการเรียนการสอนตองมีการผลิตผลงานวิจัยดานการ
เรียนการสอน อยางนอยหลักสูตรละหนึ่งเรื่องตอหนึ่งปการศึกษา
7.4 ในกรณี อ าจารย ยื่ น ขอรั บ ทุ น วิ จั ย จากหน ว ยงานภายนอก มหาวิ ท ยาลั ย จะ
รับผิดชอบจายคาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.5 ในกรณีอาจารยยื่นขอรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบจาย
คาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย และผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 8 หากมีกรณีที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศฉบับนี้ การพิจารณาใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารมหาวิทยาลัย และใหผลการตัดสินโดยที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนที่สิ้นสุด
ขอ 9 มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนประกาศไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
ประกาศฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

(ดร.มัทนา สานติวัตร)
อธิการบดี
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 21/2558
เรื่อง การใหรางวัล การเสริมแรงจูงใจ และผลักดันใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ
……………………………………………….
สิ ท ธิ ป ระโยชน จ ากการผลิ ต ผลงานวิ ช าการที่ เ ป น เงิ น รางวั ล และการยกเว น การบั น ทึ ก เวลาการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งการแสดงผลงานสรางสรรคในเวทีระดับชาติและนานาชาติ เปนดังนี้
ขอ 1 ตารางแสดงรางวัล การตี พิมพในวารสารวิชาการระดับ ชาติและนานาชาติ การแสดงผลงาน
สรางสรรคในเวทีระดับนานาชาติ อาเซียน หรือความรวมมือระหวางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยใหการ
รับรอง 1 ตามประกาศขอ 2.1 – 2.3

1

คุณสมบัติของวารสารวิชาการ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน (Peer – Reviewed Journals)
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยใหการรับรอง
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผลงาน โดยรายชื่อวารสารปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทยและมหาวิทยาลัยใหการรับรอง
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ของ Web of
Science
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล Scopus และ
อยูในการจัดลําดับของ SJR (Scimago Journal and Country Rank)
ระดับ Q1 หรือ Q2
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล Scopus และ
อยูในการจัดลําดับของ SJR (Scimago Journal and Country Rank)
ระดับ Q3 และ Q4 2

รางวัลที่ไดรับ
1,000

คุณสมบัติของผลงานสรางสรรค 3
ผลงานสรางสรรคที่ไดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ
ผลงานสรางสรรคที่ไดแสดงในเวทีระดับอาเซียน
ผลงานสรางสรรคที่ไดแสดงในเวทีที่เปนความรวมมือระหวางประเทศ

รางวัลที่ไดรับ
40,000 บาท
20,000 บาท
3,000 บาท

3,000
80,000 บาท
60,000 บาท
40,000 บาท

วารสารไทยที่ปรากฏและไดการรับรองในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Centre) และวารสารที่
ปรากฏในฐานขอมูลสากล Scopus ที่อยูในการจัดลําดับของ SJR (Scimago Journal and Country Rank) และฐานขอมูลสากล Web of
Science
2
วารสารที่มีการจัดลําดับของ SJR อยูหลายลําดับแยกตามสาขา การตัดสินจะใชลําดับที่ตรงกับสาขาของบทความ

3 ผลงานสรางสรรคที่อยูในระดับนานาชาติ อาเซียน หรือความรวมมือระหวางประเทศ ใชตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ) และ/หรือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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ขอ 2 ตารางแสดงรางวัลการตีพิมพผลงานวิชาการในระดับนานาชาติที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพของ
วารสาร โดยใชดัชนี Journal Impact Factors ของบริษัท Thomson Reuters จะไดรับเงินรางวัลเพิ่มเติม
ตามประกาศในขอ 2.4
ลักษณะผลงาน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ติดอันดับ 1 ใน 20 ตามสาขาของวารสาร
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ตามสาขาของวารสาร
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ตามสาขาของวารสาร

รางวัลที่ไดรับ
10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท

ขอ 3 ตารางแสดงการยกเวนการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศขอ 4.1.3 และ 4.2
แนบทายประกาศขอ
4.1.3

4.2

ระดับคุณภาพผลงาน

การยกเวนการบันทึกเวลา

ระดับที่ 1 (สัดสวนผลงานไมนอยกวารอยละ 50)
1 ภาคการศึกษา
1. บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการไทยที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ในกลุมที่ 1 อยางนอย 1
ผลงาน หรือ
2. บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากลตามที่มหาวิทยาลัยใหการรับรองอยางนอย 1
ผลงาน หรือ
3. ผลงานการเขียนหนังสือ งานแปล หรือตําราใหม ที่ผา นการ
พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิตามรายชื่อของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอยางนอย 1 ผลงาน หรือ
4. ผลงานสรางสรรคที่แสดงในเวทีระดับนานาชาติ หรือระดับ
อาเซียน อยางนอย 1 ผลงาน
5. ผลงานวิจัยที่ไดรับการวาจางจากหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติอยางนอย 1 ผลงาน 4
6. ผลงานที่ไดรับสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตรอยางนอย 1
ผลงาน
ระดับที่ 2
2 ภาคการศึกษาติดตอกัน
ผลงานตามระดับที่ 1 แตมีสดั สวนผลงานไมนอยกวารอยละ
100
ระดับที่ 3
3 ภาคการศึกษาติดตอกัน
มีจํานวนผลงานมากกวาผลงานตามระดับที่ 2 โดยผลงานนั้น
สามารถนับคะแนนไดตามเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยใหการรับรอง
อาจารยที่ไดนําองคความรูทางวิชาการมาบริการสังคมหรือ
1-3 ภาคการศึกษาติดตอกัน อยู
สาธารณชนอยางสม่ําเสมอเปนรอบหรือระยะผานสื่อ
ในดุลยพินิจของรองอธิการบดี
สาธารณะ ไดแก สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ที่รูจัก
สายวิชาการ
แพรหลาย เชน โทรทัศนชองฟรีทีวี สถานีวิทยุกระจายเสียง
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แนบทายประกาศขอ

ระดับคุณภาพผลงาน

แหงประเทศไทย สถานีวิทยุองคการสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทย หนังสือพิมพไทยรัฐ ฯลฯ เปนตน อันสะทอนให
สาธารณชนเห็นถึงภาพลักษณทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
และทําใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศ

การยกเวนการบันทึกเวลา

4 ใชสัญญาวาจาง และหลักฐานที่แสดงวาไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว

ขอ 4 ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ หรือการแสดงผลงานสรางสรรคในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ตามประกาศขอ 6.1 และ 6.4
การนําเสนอหรือแสดงผลงาน
สนับสนุนงบประมาณสูงสุด
การไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือการนํา
60,000 บาท
ผลงานสรางสรรคไปแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ระดับอาเซียน หรือระดับความ
รวมมือระหวางประเทศใน 1 ปการศึกษา
การไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือการแสดง
10,000 บาท
ผลงานสรางสรรคในเวทีระดับชาติใน 1 ปการศึกษา

