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ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปี ๒๕61
---------------------------------------------ด้วย งานส่งเสริมงานวิจัยและตารา มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการพิจารณา
และประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการทาวิจัย และต้องการที่จะ
ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กาลังใจแก่นักวิจัยและหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย จึงได้จัดให้มี การประกวด
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปี ๒๕61 ในระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์
๒๕61 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้น โดยเปิดกว้างให้หน่วยงานหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เจ้าของผลงานวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัยที่ดาเนินการเสร็จแล้ว มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และมี
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์เข้าประกวด ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจะได้รับ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อรับ
รางวัลเชิดชูนักวิจัยเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปี 2561 มีรางวัลทั้งสิ้น 19 รางวัล
ดังต่อไปนี้
๑. รางวัลและประเภทของรางวัล
กาหนดรางวัลและประเภทของรางวัลนักวิจัยดีเด่น โดยในแต่ละด้านแบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๑ รางวัล วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ รางวัล และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑ รางวัล ดังนี้
๑.๑ นักวิจัยดีเด่นด้านการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก จานวน 3 รางวัล
๑.๒ นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จานวน 3 รางวัล
๑.๓ นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ จานวน 3 รางวัล
๑.๔ นักวิจัยดีเด่นด้านการนาผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ จานวน 3 รางวัล
๑.๕ นักวิจัยดีเด่นด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 3 รางวัล
๑.๖ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จานวน 3 รางวัล
1.7 หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น จานวน ๑ รางวัล
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับรางวัล
๒.๑ คุณสมบัติของนักวิจัยดีเด่น
๒.๑.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒.๑.๒ ผลงานที่ น าเสนอต้ อ งไม่ เ ป็ น ผลงานที่ ไ ด้ ม าจากการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ เว้นแต่ได้มีการทาวิจัยขยายผลเพิ่มเติม
๒.๑.๓ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
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๒.๑.๔ ผู้เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ด้าน
เดิมได้อีกในทุกๆ 2 ปี
๒.๑.5 เป็นผู้ที่ไม่ติดค้างเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือรายงานผลการดาเนินงาน
หลังสิ้นสุดการวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
๒.๒ คุณสมบัติของนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
๒.๒.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒.๒.๒ เป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3ปี (๑ ตุลาคม ๒๕57
- ๓๐ กันยายน ๒๕60)
๒.๒.๓ ผลงานที่ น าเสนอต้ อ งไม่ เ ป็ น ผลงานที่ ไ ด้ ม าจากการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ เว้นแต่ได้มีการทาวิจัยขยายผลเพิ่มเติม
๒.๒.๔ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
๒.๓ คุณสมบัติของหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
๒.๓.๑ เป็นหน่วยงานระดับคณะ
๒.๓.๒ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงานวิจัยตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยกากับดูแลให้นักวิจัยดาเนินงานวิจัยแล้วเสร็จตามแผนทุกโครงการ ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (๑ ตุลาคม ๒๕57 - ๓๐
กันยายน ๒๕60)
๓. ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก
๓.๑ การรับสมัครและคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
๓.๑.๑ บุ ค ลากรผู้ ส นใจเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก กรอกข้ อ มู ล ตามแบบใบสมั ค รประกอบการ
พิ จ ารณารั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น หรื อ นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ดี เ ด่ น ประจ าปี ๒๕61 โดยสามารถดาวน์ โ หลดได้ จ าก
http://rms.pnu.ac.th/index.php/th/ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัด
๓.๑.๒ หน่ ว ยงานต้น สั งกัด พิจารณาคัดเลื อกเบื้องต้นและเสนอรายชื่อนักวิจัยในสั งกัดที่
สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นไม่จากัดจานวน พร้อมแบบใบสมัครและหลักฐานทุก
รายการ จานวน 6 ชุด จัดส่งถึง งานส่งเสริมงานวิจัยและตารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวันที่ 15
มกราคม ๒๕61 เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจาปี ๒๕61 พิจารณา
๓.๒ การรับสมัครและคัดเลือกหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
หน่วยงานที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก กรอกข้อมูลตามแบบใบสมัครประกอบการพิจารณารับ
รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจยั ดีเด่น ประจาปี ๒๕61 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://rms.pnu.ac.th/index.php/th/
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จานวน 6 ชุด จัดส่งถึง งานส่งเสริมงานวิจัย
และตารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวันที่ 15 มกราคม ๒๕61 เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัย
ดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจาปี ๒๕61 พิจารณา
๓.๓ คณะกรรมการคัดเลื อกนั กวิจัยดีเด่นและหน่ว ยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น พิจารณาคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแต่ละประเภท จานวน 3 รางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จานวน 3 รางวัล หน่วยงาน
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บริห ารงานวิจัย ดีเด่น จานวน ๑ รางวัล จากนั้นนาเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น หรือผู้ ทาคุณประโยชน์
ประจาปี ๒๕61 ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศผลการคัดเลือก
๔. เกณฑ์การพิจารณา
๔.๑ นักวิจัยดีเด่น
๔.๑.๑ มีผลงานโดดเด่นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากภายนอกหรือมีการนา
ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์สู่การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดย
ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (๑ ตุลาคม ๒๕57 - ๓๐ กันยายน ๒๕60)
๔.๑.๒ ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการทางานวิจัย (ถ้ามี)
๔.๑.๓ เป็นผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมงานวิจัยที่งานส่งเสริมงานวิจัยและตารา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕60)
๔.๒ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
๔.๒.๑ มี ก ารตีพิ ม พ์ เผยแพร่ ผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานสร้ างสรรค์ ในระดั บ ชาติ แ ละหรื อ
นานาชาติ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕60)
๔.๒.๒ มี ก ารน าผลงานวิ จั ยหรื อผลงานสร้ างสรรค์ ไปใช้ ป ระโยชน์ ในระดั บชาติแ ละหรื อ
นานาชาติ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕60)
๔.๒.๓ มีผลงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์
(ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
๔.๒.๔ ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการทางานวิจัย (ถ้ามี)
๔.๒.๕ เป็นผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมงานวิจัยที่งานส่งเสริมงานวิจัยและตารา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕60)
๕. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
๕.๑ มีการกากับดูแลให้ผลการดาเนินงานวิจัยบรรลุตามค่าเป้าหมายคุณภาพ
๕.๒ มีการกากับดูแลให้นักวิจัย ตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและ
หรือนานาชาติ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕60)
๕.๓ มีการกากับดูแลให้นักวิจัยนาผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและ
หรือนานาชาติ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕60)
๕.๔ มีการกากับดูแลให้นักวิจัยนาผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕60)
๕.๕ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมงานวิจัยที่งานส่งเสริมงานวิจัยและตารา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์อย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐
กันยายน ๒๕60)
๕.๖ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมและส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยได้
ถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเวลาที่กาหนด
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๖. รางวัล
ผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภทจะได้รับโล่ ดังนี้
๖.๑ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแต่ละด้าน จะได้รับโล่
๖.๒ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จะได้รับโล่
๖.๓ รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น จะได้รับโล่
๗. ประกาศผลการคัดเลือกฯ และการมอบรางวัล
๗.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม ๒๕61 ทั้งนี้ การพิจารณา
และประกาศผลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ทาคุณประโยชน์ประจาปี ๒๕61 ถือเป็นที่สิ้นสุด
๗.๒ มหาวิทยาลัยมอบโล่และหรือเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกนั กวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหาร
งานวิจัย ดีเด่น ประจาปี ๒๕61 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันจัดงานวันคล้ ายวันสถาปนามหาวิทยาลั ย
นราธิวาสราชนครินทร์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ร่าง/พิมพ์..................
ทาน/ตรวจ................

