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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

__________________________________ 
 
 เพื่อให้การใช้เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับ
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่มีการนําไปใช้
ประโยชน์หรือที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ . ๒๕๔๕ และข้อ ๓๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยอนุมัติของ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ....../๒๕๖๑ เมื่อวันที่ .............. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้กําหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่มีการ
นําไปใช้ประโยชน์หรือที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ดังนี้ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์ 

 

 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพ และผลสําเร็จของการวิจัยที่สําคัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนโยบาย
ในการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการ 
“ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙” เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัยในการวางแผน
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างกําลังใจ แก่อาจารย์ 
นักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทําวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
และมีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย 
โดยมีหลักเกณฑ์การให้รางวัล ดังนี้ 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้รับรางวัล 

 

 ข้อ ๑.  เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือดํารงตําแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังเกษียณอายุ ซึ่งมีการแต่งต้ังโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขึ้นทะเบียน
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นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันเวลา ที่เสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งผลงานวิจัยตีพิมพ์ต้องได้ส่ง (submitted) ในช่วงระหว่างการปฏิบัติราชการเท่านั้น  

 ข้อ ๒.  ผลงานวิจัยต้องระบุ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นหน่วยงานสังกัด 

หมวด ๓ 
ประเภทรางวัล และเกณฑ์การพิจารณา 

 

 ข้อ ๓.  รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  
  ๓.๑ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
 ๓.๑.๑  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ใช้พิจารณา 
  (๑)  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็นประเภท Research article หรือ Review article 
ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติที่สืบค้นได้ ได้แก่ ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded และ 
Social Science Citation Index Expanded และอยู่ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทําโดยอาจารย์ 
นักวิจัย สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ http://research.rdi.ku.ac.th/KUR3 
 (๒)  ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องเป็น First author หรือ Corresponding author 
ที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งต้นฉบับและในฐานข้อมูลสากล กรณีที่มี First author ที่ปรากฏการเผยแพร่ผลงาน 
(Contribute equally) มากกว่า ๑ คน และมี Corresponding author มากกว่า ๑ คน จะเฉลี่ยรางวัลตาม
จํานวนผู้มีสิทธ์ิได้รับรางวัล 
 (๓) ผลงานวิจัยระบุฉบับ  และปีที่ ตี พิมพ์ ชัดเจน  โดยตี พิมพ์ในรอบปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  
 (๔)  ไม่รับพิจารณาผลงานที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ, ผลงานที่เข้าข่าย
สงสัยว่าเกิดขึ้นจากการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และผลงานที่เข้าข่ายสงสัยว่าไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. 
 ๓.๑.๒  การคิดปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์และรางวัล 
  (๑) ให้รางวัลตามการจัดกลุ่มวารสารเป็นควอไทล์ [(Q1 , Q2 , Q3 และ Q4 

ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank : www.Scimagojr.com)] ณ วันที่กําหนด
ตามประกาศรับสมัครรางวัล ดังนี้ 
  วารสารที่อยู่ใน Q1 หรือ ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded 
และ Social Science Citation Index Expanded เงินรางวัลผลงานละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  วารสารที่อยู่ใน Q2 เงินรางวัลผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท (0.5 ของ Q1) 
  วารสารที่อยู่ใน Q3 เงินรางวัลผลงานละ ๕,๐๐๐ บาท (0.25 ของ Q1) 
 วารสารที่อยู่ใน Q4 เงินรางวัลผลงานละ ๒,๐๐๐ บาท (0.1 ของ Q1) 
  (๒) ให้คิดค่าความต่อเนื่องในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ย้อนหลัง ๒ ปี (๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘) ให้ด้วยโดยคิดค่าเงินรางวัลครึ่งหนึ่ง กรณีปีที่พิจารณารางวัล (๒๕๕๙) ไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
จะไม่สามารถรับรางวัลจากค่าความต่อเนื่องได้ 
 สูตรการคํานวณ 
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 N(i) = จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช i 
  โดย วารสาร Q1 ค่า N = 1 
  วารสาร Q2 ค่า N = 0.5 
  วารสาร Q3 ค่า N = 0.25 
 วารสาร Q4 ค่า N = 0.1 
 
 P(i) = ปริมาณผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช i 
 
 
 
 
  ๓.๑.๓ รางวัลสําหรับนักวิจัย 
 กรณี P(i)<6 นักวิจัยจะได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ x P(i) บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 กรณี P(i)≥6 นักวิจัยจะได้รับเงินรางวัล ๑๒๐,๐๐๐บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และ
เกียรติบัตร 
 ๓.๑.๔ รางวัลสําหรับส่วนงาน 
 ส่วนงานระดับคณะ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักวิจัยผู้ได้รับรางวัล หรือส่วนงาน 
ที่นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลปฏิบัติงานอยู่ จะได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ x P(i)บาท แต่ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาท ต่อคน 

 ๓.๒  รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 
(KU Research Star) 
 ๓.๒.๑ เกณฑ์การพิจารณา 
 พิจารณาจากนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติสูงสุด (P(i) สูงสุด) ในข้อ ๓.๑ ที่อายุไม่เกิน ๓๕ ปี โดยพิจารณาคุณภาพการตีพิมพ์ประกอบเป็นหลักด้วย 
แบ่งเป็น ๓ สาขา คือ ๑) สาขาเกษตรศาสตร์ ๒) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ๓) สาขาสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ พิจารณาให้รางวัลตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละปี  
 ๓.๒.๒ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณานักวิจัยที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 

 ๓.๓  รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 
 ๓.๓.๑ เกณฑ์การพิจารณา 
 พิจารณาจากส่วนงานระดับคณะ ที่มีนักวิจัยในสังกัดได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จํานวนรวม (P(i)รวม) ต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัย เฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก 
 ๓.๓.๒ รางวัล โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

 ข้อ ๔.   รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ 
 ๔.๑  ผลงานวิจัยที่ใช้พิจารณา 

   P(i)   =  N(i)  + 0.5 N(i-1) + 0.5 N(i-2) , N(i)>0 
   P(i)  =  0 , N(i)=0     
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 (๑) เป็นผลงานวิจัยที่มาจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุน
ต่างๆ หรือผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่าผ่านกระบวนการวิจัย ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัยที่ดําเนินการมาภายในเวลา
ไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากปีที่พิจารณารางวัล และนักวิจัยได้กรอกข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในฐาน 
ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์จัดทํา  
  (๒) เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ 
 (๓) เป็นผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เกิดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักฐานแสดงชัดเจน ทั้งนี้การใช้ประโยชน์และข้อมูลผลกระทบ
ต้องภายในเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับจากปีที่พิจารณารางวัล 
 ๔.๒  รางวัล 
 พิจารณารางวัลตามระดับผลกระทบ เป็น ๓ ระดับ คือ 
 (๑) รางวัล Platinum ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าสร้างผลกระทบระดับสูงสุด จะ
ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) รางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก จะได้รับเงินรางวัล 
๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) รางวัล Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง จะได้รับเงินรางวัล 
๒๐,๐๐๐ บาท 
  ทั้งนี้ จํานวนรางวัลพิจารณาตามความเหมาะสมของผลงานวิจัยที่เสนอรับการพิจารณา 

หมวด ๔ 
การสมัครขอรบัการพิจารณารางวัล 

 

 ข้อ ๕. รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และรางวัลผลงานวิจัย
ที่สร้างผลกระทบ ต้องเป็นการสมัครขอรับรางวัล โดยการตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครผ่านเว็บไซต์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ http://www.rdi.ku.ac.th โดยใช้บัญชีและรหัส
เครือข่ายของนนทรีในการเข้าระบบ) ตามประเภทรางวัล เสนอขอรับการพิจารณารางวัลไปยังฝ่ายประสาน
งานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในเวลาที่กําหนด 

 ข้อ ๖. รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด และรางวัล
ส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด ไม่ต้องสมัคร คณะกรรมการพิจารณารางวัล
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาจากข้อมูล ซึ่งอาจารย์ นักวิจัย ได้รับการพิจารณารางวัล
ในข้อ ๓.๑ (รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ) 

หมวด ๕ 
การพิจารณารางวัล 

 
 ข้อ ๗. การดําเนินการพิจารณารางวัล ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดําเนินการ โดยอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย 



-๕- 
 
เกษตรศาสตร์ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 

  ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      ประกาศ ณ วันที่                          
 
 


