
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 

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

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะด าเนินการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหาร
งานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  รางวัลและประเภทของรางวัล 
     ก าหนดรางวัลและประเภทของรางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น โดย         

ในแต่ละด้านแบ่งเป็นสาขาสังคมศาสตร์ ๑ รางวัล และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ รางวัล ดังนี้ 
๑.๑ นักวิจัยดีเด่นด้านการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก จ านวน ๒ รางวัล  
๑.๒ นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จ านวน ๒ รางวัล 
๑.๓ นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ จ านวน ๒ รางวัล 
๑.๔ นักวิจัยดีเด่นด้านการน าผลงานวิจัยและหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๒ รางวัล 
๑.๕ นักวิจัยดีเด่นด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน ๒ รางวัล 
๑.๖ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จ านวน ๒ รางวัล 
๑.๗ หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น จ านวน ๑ รางวัล 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับรางวัล 
๒.๑ คุณสมบัติของนักวิจัยดีเด่น 

              ๒.๑.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
๒.๑.๒ ผลงานที่น าเสนอต้องไม่เป็นผลงานที่ได้มาจากการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรใดๆ เว้นแต่ได้มีการท าวิจัยขยายผลเพิ่มเติม 
๒.๑.๓ เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
๒.๑.๔ ผู้เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น

ด้านเดิมได้อีกในทุกๆ ๓ ปี  
๒.๑.๕ นักวิจัยหนึ่งคน มีสิทธิสมัครเป็นนักวิจัยดีเด่นได้เพียง ๑ ด้านเทา่นั้น 
๒.๑.๖ เป็นผู้ที่ไม่ติดค้างเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือรายงานผลการ

ด าเนินงานหลังสิ้นสุดการวิจัย ย้อนหลัง ๕ ปี 
๒.๒ คุณสมบัติของนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 
 ๒.๒.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่เกิน ๓ ปี 

๒.๒.๒ เป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๒.๒.๓ ผลงานที่น าเสนอต้องไม่เป็นผลงานที่ได้มาจากการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรใดๆ เว้นแต่ได้มีการท าวิจัยขยายผลเพิ่มเติม 
๒.๒.๔ เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

  
 

/๒.๓ คุณสมบัติ..... 
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๒.๓ คุณสมบัติของหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 

 ๒.๓.๑ เป็นหน่วยงานระดับคณะ 
 ๒.๓.๒ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงานวิจัยตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยก ากับดูแลให้นักวิจัยด าเนินงานวิจัยแล้วเสร็จตามแผนทุกโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

๓. ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก 
๓.๑ การรับสมัครและคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 

  ๓.๑.๑  บุคลากรผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก กรอกข้อมูลตามแบบใบสมัครประกอบ              
การพิจารณารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://ird.rmutp.ac.th พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

๓.๑.๒ หน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและเสนอรายชื่อนักวิจัยในสังกั ด          
ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นไม่จ ากัดจ านวน พร้อมแบบใบสมัครและ
หลักฐานทุกรายการ จ านวน ๑๓ ชุด จัดส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
พระนคร ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงาน
บริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ พิจารณา  
 ๓.๒ การรับสมัครและคัดเลือกหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 
 หน่วยงานที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก กรอกข้อมูลตามแบบใบสมัครประกอบการพิจารณารับ
รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://ird.rmutp.ac.th 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จ านวน ๑๓ ชุด จัดส่งถึง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้
คณะอนุกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ พิจารณา  

๓.๓ คณะอนุกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น พิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแต่ละประเภท จ านวน ๒ รางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จ านวน ๒ 
รางวัล หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น จ านวน ๑ รางวัล จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
หรือผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศผลการคัดเลือก 

๔. เกณฑ์การพิจารณา 
๔.๑ นักวิจัยดีเด่น  

๔.๑.๑ มีผลงานโดดเด่นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากภายนอกหรือมีการ
น าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์สู่การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์  หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

๔.๑.๒ ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการท างานวิจัย (ถ้ามี) 
๔.๑.๓ เป็นผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

และสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 

/๔.๒ นักวิจัย... 
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๔.๒ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 
๔.๒.๑ มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและหรือ

นานาชาติ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
๔.๒.๒ มีการน าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและหรือ

นานาชาติ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
๔.๒.๓ มีผลงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ 

(ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
๔.๒.๔ ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการท างานวิจัย (ถ้ามี) 
๔.๒.๕ เป็นผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

และสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
๕. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 

    ๕.๑ มีการก ากับดูแลให้ผลการด าเนินงานวิจัยบรรลุตามค่าเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ในองค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย  

๕.๒ มีการก ากับดูแลให้นักวิจัย ตี พิมพ์ เผยแพร่  ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์              
ในระดับชาติและหรือนานาชาติ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

๕.๓ มีการก ากับดูแลให้นักวิจัยน าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติและหรือนานาชาติ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
    ๕.๔ มีการก ากับดูแลให้นักวิจัยน าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙) 
   ๕.๕ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
พระนครและสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙) 

๕.๖ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมและส่งข้อมูลเพ่ือสนับสนุนงานของ
มหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเวลาที่ก าหนด 

  ๖. รางวัล 
   ผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภทจะได้รับโล่และหรือเกียรติบัตร ดังนี้ 
  ๖.๑ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแต่ละด้าน จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
  ๖.๒ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
  ๖.๓ รางวัลหนว่ยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 

๗. ประกาศผลการคัดเลือกฯ และการมอบรางวัล 
 ๗.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ การ

พิจารณาและประกาศผลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์ประจ าปี ๒๕๕๙ ถือเป็นที่
สิ้นสุด  

 
 
 

/๗.๒ มหาวิทยาลัยมอบ... 
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๗.๒ มหาวิทยาลัยมอบโล่และหรือเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงาน
บริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๑   สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
  
 
                                                            (รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 


