
 7.1.1 มกีารตพิีมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ
ระดบัชาต ิหรอืวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด/มกีาร
ตพิีมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดบันานาชาต/ิ
หรอืมกีารตพิีมพ์ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI

 7.1.2 มกีารตพิีมพ์
ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ 
 สมศ.

7.1.3 มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มลูการ
จัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal
 Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรอื 4
 (Q3 หรอืQ4) ในปีล่าสุด Subject 
category ที่ตพิีมพ์หรอืมกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ สมศ.

7.1.4 มกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอ้มลูการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1
 หรอื 2 (Q1 หรอืQ2) ในปีล่าสุด 
Subject category ที่ตพิีมพ์หรอืมี
การตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ระเบียบของ ISI หรอื Scopus

 ขอ้ 7 (2)        
     งาน
สรา้งสรรค์ที่
ไดร้บัการเผยแพร่

 ขอ้ 7 (3) ค่าตพิีมพ์  
(Page Charge)

 ขอ้ 7 (4) 
ผลงานที่ขอจด
ทรพัย์สินทาง
ปัญญา

10 มิ.ย. 62 อาจารย์สุฑารัตน์  คนขยัน 1,500                         
25 ก.ค. 62 อาจารย์ชัญญาภคั ศิริภกัดี 1,500                         
2 ส.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์ 1,500                         

29 ส.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรอนงค์ ภสีูฤทธิ์ 1,500                         
23 ก.ย. 62 อาจารย์อรัญ อรัญมาตย์ 1,500                         
23 ก.ย. 62 อาจารย์ ดร.พทุธพรรณี บญุมาก 1,500                         
23 ก.ย. 62 MR.Nguyen Duy Linh 6,000                                
18 ต.ค. 62 อาจารย์ฉัตรลดา  ดีพร้อม 1,500                         4,000               
30 ต.ค. 62 อาจารย์จิรวุฒิ กุจะพนัธ์ 1,500                         
30 ต.ค. 62 ผศ.อรุณรัตน์ ปญัจะ กล่ินเกษร 1,500                         
30 ต.ค. 62 อาจารย์พชัราวรรณ จันทร์เพชร 1,500                         3,500               
4 มี.ค. 63 อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์ รัตโน 1,500                         2,500               
4 มี.ค. 63 อาจารย์หยกขาว สมหวัง 2,500               

รวมเงิน 16,500                      6,000                               12,500            
35,000       

รายงานการเบกิจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปกีารศึกษา มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563

วัน/เดือน/ปี ชือ่ -นามสกุล

อัตราเงินรางวัล ข้อ7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2562

รวมทั้งสิ้น



 7.1.1 มกีารตพิีมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ
ระดบัชาต ิหรอืวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด/มกีาร
ตพิีมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดบันานาชาต/ิ
หรอืมกีารตพิีมพ์ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI

 7.1.2 มกีารตพิีมพ์
ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ 
 สมศ.

7.1.3 มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มลูการ
จัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal
 Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรอื 4
 (Q3 หรอืQ4) ในปีล่าสุด Subject 
category ที่ตพิีมพ์หรอืมกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ สมศ.

7.1.4 มกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอ้มลูการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1
 หรอื 2 (Q1 หรอืQ2) ในปีล่าสุด 
Subject category ที่ตพิีมพ์หรอืมี
การตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ระเบียบของ ISI หรอื Scopus

 ขอ้ 7 (2)        
     งาน
สรา้งสรรค์ที่
ไดร้บัการเผยแพร่

 ขอ้ 7 (3) ค่าตพิีมพ์  
(Page Charge)

 ขอ้ 7 (4) 
ผลงานที่ขอจด
ทรพัย์สินทาง
ปัญญา

10 มิ.ย. 62 อาจารย์ราชัน เจริญแก่นทราย 1,500                         
10 มิ.ย. 62 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ 5,000               
25 ก.ค. 62 อาจารย์อุไรวรรณ สิงหท์อง 1,500                         
2 ส.ค. 62 อาจารย์นุชรินทร์ มิ่งโอโล 1,500                         
2 ส.ค. 62 อาจารย์นันทวัน เจ็กจันทกึ 1,000        

29 ส.ค. 62 อาจารย์อุมาพร ไวยารัตน์ 1,500                         
23 ก.ย. 62 อาจารย์ พนัธ์ทพิา คนฉลาด 1,500                         
23 ก.ย. 62 ผศ.สุพรรณิการ์ ชนะนิล 1,500                         
23 ก.ย. 62 อาจารย์ หนึ่งฤทยั ม่วงเย็น 1,500                         
23 ก.ย. 62 อาจารย์ จิรวัฒน์ เย็นใส 1,500                         
23 ก.ย. 62 อาจารย์ ชญตว์ อินทร์ชา 1,500                         
23 ก.ย. 62 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ 6,000                                
13 ม.ค. 63 อาจารย์ ดร.หทยั น้อยสมบติั 1,500                         
14 ก.พ. 63 อาจารย์อนันตศักด์ิ พลแก้วเกษ 1,500                         5,000               
7 เม.ย. 63 อ.นันทวัน เจ๊กจันทกึ 1,500        
7 เม.ย. 63 ดร.พริิยา พทิยาวัฒนชัย 1,500        
7 เม.ย. 63 อ.ชญตว์ อินทร์ชา 1,500        

29 พ.ค. 63 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ 1,500                         3,000               
รวมเงิน 18,000                      -                6,000                               -                           5,500        13,000            -            

37,000       รวมทั้งสิ้น

รายงานการเบกิจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
คณะครุศาสตร์

ปกีารศึกษา มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563

วัน/เดือน/ปี ชือ่ -นามสกุล

อัตราเงินรางวัล ข้อ7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2562



 7.1.1 มกีารตพิีมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ
ระดบัชาต ิหรอืวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด/มกีาร
ตพิีมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดบันานาชาต/ิ
หรอืมกีารตพิีมพ์ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI

 7.1.2 มกีารตพิีมพ์
ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ 
 สมศ.

7.1.3 มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มลูการ
จัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal
 Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรอื 4
 (Q3 หรอืQ4) ในปีล่าสุด Subject 
category ที่ตพิีมพ์หรอืมกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ สมศ.

7.1.4 มกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอ้มลูการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1
 หรอื 2 (Q1 หรอืQ2) ในปีล่าสุด 
Subject category ที่ตพิีมพ์หรอืมี
การตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ระเบียบของ ISI หรอื Scopus

 ขอ้ 7 (2)        
     งาน
สรา้งสรรค์ที่
ไดร้บัการเผยแพร่

 ขอ้ 7 (3) ค่าตพิีมพ์  
(Page Charge)

 ขอ้ 7 (4) 
ผลงานที่ขอจด
ทรพัย์สินทาง
ปัญญา

29 ส.ค. 62 ผศ.ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม 1,500                         
29 ส.ค. 62 ผศ.ดร.จิราพร บาริศรี 1,500                         
27 ก.พ. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง 1,500                         2,000               
20 เม.ย. 63 ผศ.ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม 1,500                         3,500               
29 พ.ค. 63 ว่าที่ รต.พงศ์สวัสด์ิ ราชจันทร์ 1,500                         
29 พ.ค. 63 ผศ.ดร.เสกสรร สนวา 1,500                         

รวมเงิน 9,000                        -                -                           5,500              
14,500       

รายงานการเบกิจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

รวมทั้งสิ้น

คณะนิติรัฐศาสตร์
ปกีารศึกษา มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563

วัน/เดือน/ปี ชือ่ -นามสกุล

อัตราเงินรางวัล ข้อ7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2562



 7.1.1 มกีารตพิีมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ
ระดบัชาต ิหรอืวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด/มกีาร
ตพิีมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดบันานาชาต/ิ
หรอืมกีารตพิีมพ์ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI

 7.1.2 มกีารตพิีมพ์
ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ 
 สมศ.

7.1.3 มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มลูการ
จัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal
 Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรอื 4
 (Q3 หรอืQ4) ในปีล่าสุด Subject 
category ที่ตพิีมพ์หรอืมกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ สมศ.

7.1.4 มกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอ้มลูการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1
 หรอื 2 (Q1 หรอืQ2) ในปีล่าสุด 
Subject category ที่ตพิีมพ์หรอืมี
การตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ระเบียบของ ISI หรอื Scopus

 ขอ้ 7 (2)        
     งาน
สรา้งสรรค์ที่
ไดร้บัการเผยแพร่

 ขอ้ 7 (3) ค่าตพิีมพ์  
(Page Charge)

 ขอ้ 7 (4) 
ผลงานที่ขอจด
ทรพัย์สินทาง
ปัญญา

10 มิ.ย. 62 อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ 1,500.00                     
10 มิ.ย. 62 ผศ.บญุช่วง ศรีธรราษฎร์ 1,500.00                     
25 ก.ค. 62 อาจารย์ รุ่งอรุณ ศุกฤตอนันต์ 1,500.00                     
13 ม.ค. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พมิทา 1,500                         2,500               
3 ก.พ. 63 อาจารย์ ดร.ภทัริกา ชิณช่าง 1,500                         
3 ก.พ. 63 อาจารย์ ดร.มงคล เอกพนัธ์ 1,500                         
3 ก.พ. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุช่วง ศรีธรราษฎร์ 3,500               
3 ก.พ. 63 อาจารย์อัจฉรียา พฒันสระคู 3,500               

29 พ.ค. 63 ดร.ภทัริกา ชินช่าง 3,500               
รวมเงิน 6,000                        -                -                           13,000            

19,000       

วัน/เดือน/ปี ชือ่ -นามสกุล

อัตราเงินรางวัล ข้อ7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2562

รวมทั้งสิ้น

รายงานการเบกิจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
คณะบริหารธุรกิจการบญัชี

ปกีารศึกษา มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563



 7.1.1 มกีารตพิีมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ
ระดบัชาต ิหรอืวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด/มกีาร
ตพิีมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดบันานาชาต/ิ
หรอืมกีารตพิีมพ์ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI

 7.1.2 มกีารตพิีมพ์
ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ 
 สมศ.

7.1.3 มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มลูการ
จัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal
 Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรอื 4
 (Q3 หรอืQ4) ในปีล่าสุด Subject 
category ที่ตพิีมพ์หรอืมกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ สมศ.

7.1.4 มกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอ้มลูการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1
 หรอื 2 (Q1 หรอืQ2) ในปีล่าสุด 
Subject category ที่ตพิีมพ์หรอืมี
การตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ระเบียบของ ISI หรอื Scopus

 ขอ้ 7 (2)        
     งาน
สรา้งสรรค์ที่
ไดร้บัการเผยแพร่

 ขอ้ 7 (3) ค่าตพิีมพ์  
(Page Charge)

 ขอ้ 7 (4) 
ผลงานที่ขอจด
ทรพัย์สินทาง
ปัญญา

25 ก.ค. 62 อาจารย์ อติญา โพธิศ์รี 1,500                         
25 ก.ค. 62 อาจารย์ธัญญลักษณ์ ต้ังธรรมพทิกัษ์ 1,500                         
25 ก.ค. 62 ผศ.ทพิย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง 1,500                         
25 ก.ค. 62 อาจารย์สุรีพร ศรีโพธิอ์ุน่ 1,500                         5,000               
3 ก.พ. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทพิย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง 1,500                         3,000               

รวมเงิน 7,500                        -                -                           8,000              
15,500       

ปกีารศึกษา มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563

วัน/เดือน/ปี ชือ่ -นามสกุล

อัตราเงินรางวัล ข้อ7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2562

รวมทั้งสิ้น

รายงานการเบกิจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
คณะพยาบาลศาสตร์



 7.1.1 มกีารตพิีมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ
ระดบัชาต ิหรอืวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด/มกีาร
ตพิีมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดบันานาชาต/ิ
หรอืมกีารตพิีมพ์ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI

 7.1.2 มกีารตพิีมพ์
ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ 
 สมศ.

7.1.3 มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มลูการ
จัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal
 Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรอื 4
 (Q3 หรอืQ4) ในปีล่าสุด Subject 
category ที่ตพิีมพ์หรอืมกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระเบียบ สมศ.

7.1.4 มกีารตพิีมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอ้มลูการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1
 หรอื 2 (Q1 หรอืQ2) ในปีล่าสุด 
Subject category ที่ตพิีมพ์หรอืมี
การตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ระเบียบของ ISI หรอื Scopus

 ขอ้ 7 (2)        
     งาน
สรา้งสรรค์ที่
ไดร้บัการเผยแพร่

 ขอ้ 7 (3) ค่าตพิีมพ์  
(Page Charge)

 ขอ้ 7 (4) 
ผลงานที่ขอจด
ทรพัย์สินทาง
ปัญญา

29 ส.ค. 62 อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนรัฐ 1,500.00                     
รวมเงิน 1,500                        -                -                           -                 

1,500         

ชือ่ -นามสกุล

อัตราเงินรางวัล ข้อ7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2562

รวมทั้งสิ้น

รายงานการเบกิจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
คณะพยาบาลศาสตร์

ปกีารศึกษา มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563

วัน/เดือน/ปี






