
   

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง แนวทางหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนดานการวิจัย 

และบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2563 

…………………………………………………………………… 
 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหความสําคัญในการ

สงเสริมบุคลากรดานการวิจัยและบริการวิชาการ ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในการทุมเทเวลาและสติปญญากับงานวิจัย บริการวิชาการ และใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มท่ี 

ตอเนื่องและยั่งยืน จึงออกประกาศแนวทางหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนดาน

การวิจัย และบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 
 

1. ประเภทของรางวัล 

  กําหนดรางวัลและประเภทของรางวัลบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนดานการวิจัยและบริการ

วิชาการ  ประจําป พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดประเภทของรางวัล ดังนี้ 

  1.1 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับนานาชาติ จํานวน 1 รางวัล 

  1.2 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับชาติ จํานวน 1 รางวัล 

  1.3 รางวัลนักวิจัยดีเดนดานผลงานทรัพยสินทางปญญา จํานวน 1 รางวัล 

  1.4 รางวัลนักวิจัยผูสรางสรรคผลงานบริการวิชาการรับใชสังคมดีเดน จํานวน  1  รางวัล 

  1.5 รางวัลนักวิจัยผูสรางสรรคผลงานบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 1 รางวัล 

  1.6 รางวัลนักวิจัยดีเดนดานการวิจัยเชิงพาณิชย จํานวน 1 รางวัล 

  1.7 รางวัลนักวิจัยดีเดนดานการขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 1 รางวัล 

  1.8 รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

ผูท่ีผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะไดรับโลประกาศเกียรติคุณ  
 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับการเสนอช่ือรับรางวัล  

  2.1 เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงครามเต็มเวลา ไมเปนอาจารยพิเศษ อาจารยเกษียณอายุราชการ หรือยายไปทํางานท่ีอ่ืนแลว  

ผูท่ีอยูระหวางลาศึกษาตอ นักศึกษา และลูกจางโครงการวิจัย 

  2.2 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
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  2.3 ผูเคยไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน สามารถเสนอชื่อเพ่ือรับการคัดเลือกเปนบุคลากรท่ีมี

ผลงานดีเดนดานการวิจัยและบริการวิชาการ ดานเดิมไดอีกในทุกๆ 3 ป 

2.4 บุคลากร หนึ่งคน มีสิทธิ์สมัครขอรับรางวัลไดเพียง 1 ประเภทเทานั้น 

 

3. ข้ันตอนการรับสมัครและการดําเนินการคัดเลือก 

  3.1 การรับสมัคร บุคลากร นักวิจัย ผูสนใจเขารับการคัดเลือก กรอกขอมูลตามแบบใบสมัคร

ประกอบการพิจารณารับรางวัลบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนดานการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2563 

โดยสามารถดาวนโหลดไดจาก https://1th.me/qKbs4 พรอมแนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอ่ืนท่ีเปน

ประโยชนตอการพิจารณา หนวยงานตนสังกัดพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน และเสนอรายชื่อบุคลากร นักวิจัยใน

สังกัดท่ีสมควรไดรับการคัดเลือกเปนนักวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 พรอมแนบใบสมัครและหลักฐานทุก

รายการ โดยคณะเสนอชื่อผูรับรางวัล ตามประเภทของรางวัล รางวัลละไมเกิน 1 คน จัดสงถึงสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในวันศุกร ท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  3.2 การดําเนินการคัดเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมขอมูลจากคณะ เพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนดานการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ี 362/2563)  คณะกรรมการฯ จะดําเนินการประชุม

เพ่ือพิจารณาผลงานท่ีไดสงผานจากหนวยงานตนสังกัด โดยผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ 

ถือเปนท่ีสิ้นสุด และสถาบันวิจัยและพัฒนาจะประกาศผลใหกับหนวยงานตนสังกัด และบุคลากร นักวิจัยผูท่ี

ไดรับรางวัลทราบตอไป 
 

4. เกณฑการพิจารณา 

4.1 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับนานาชาต ิ

   4.1.1 เปนผลงานของบุคลากร นักวิจัยท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอรายชื่อ 

   4.1.2 เปนผลงานวิจัย (Research article) ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในวารสาร 

วิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก ERIC,  MathSciNet,  Pubmed,  

Scopus,  Web  of  Science  (เฉพาะในฐานขอมูล  SCIE,  SSCI  และ  AHCI  เทานั้น),  JSTOR  และ  

Project  Muse โดยนับผลงานตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 2562 (ค.ศ. 2015 – 2019) โดยพิจารณาผลงานท่ีมีคา

ผลรวมการอางอิงสูงท่ีสุดและพิจารณาคุณภาพของวารสารจากคา Impact Factor เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป ซ่ึง

ผลงานท่ีมีคาการอางอิงรวมสูงท่ีสุดจะเปนผลงานท่ีไดรับรางวัล 

   4.1.3 เปนผลงานวิจัยท่ีนักวิจัยเปนผูนิพนธหลัก (Corresponding author) หรือ

เปนผูนิพนธชื่อแรก (First author)  และเปนผลงานวิจัยท่ีนักวิจัยมีท่ีอยู (Affiliation) เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

   4.1.4 เปนผลงานวิจัยท่ีไมไดมาจากการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  
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4.2 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับชาติ 

   4.2.1 เปนผลงานของบุคลากร นักวิจัยท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอรายชื่อ 

  4.2.2 เปนผลงานวิจัย (Research article) ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับชาติ ตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ไดแก  ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  (Thai  

Journal  Citation  Index - TCI)  เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี  1  และกลุมท่ี  2  ตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 

2562 (ค.ศ. 2015 – 2019) โดยพิจารณาผลงานท่ีมีคาผลรวมการอางอิงสูงท่ีสุดและพิจารณาคุณภาพของ

วารสารจากคาเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 5 ปยอนหลัง  ซ่ึงผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีมี

คา Thai-Journal Impact factor สูงท่ีสุดจะเปนผลงานท่ีไดรับรางวัล 

   4.2.3 เปนผลงานวิจัยท่ีนักวิจัยเปนผูนิพนธหลัก (Corresponding author)  หรือ

เปนผูนิพนธชื่อแรก (First author)  และเปนผลงานวิจัยท่ีผูนักวิจัยมีท่ีอยู (Affiliation) เปนมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม 

4.2.4 เปนผลงานวิจัยท่ีไมไดมาจากการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  

 4.3 รางวัลนักวิจัยดีเดนดานผลงานทรัพยสินทางปญญา 

   4.3.1 เปนผลงานของบุคลากร นักวิจัยท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอรายชื่อ 

   4.3.2 ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรท่ีนํามาเสนอขอรับรางวัล ผูขอรับสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรท่ีระบุในใบประกาศจะตองเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และตองมีชื่อผูเสนอขอรับ

รางวัลเปนสวนหนึ่งของผูประดิษฐ ในกรณีท่ีผูประดิษฐมีหลายคนจะพิจารณามอบรางวัลใหกับผูประดิษฐหลัก 

เปนผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรท่ีไดรับใบประกาศซ่ึงระบุวันออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ระหวางวันท่ี 

1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (นับผลงานตามปปฏิทิน) 

4.2.4 เปนผลงานวิจัยท่ีไมไดมาจากการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  

4.4 รางวัลนักวิจัยผูสรางสรรคผลงานบริการวิชาการรับใชสังคมดีเดน 

   4.4.1 เปนผลงานของบุคลากร นักวิจัยท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอรายชื่อ 

  4.4.2 เปนผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนโดยใชความ

เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลท่ีสามารถประเมินไดเปนรูปธรรม  โดยประจักษ

ตอสาธารณะ  ผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมนี้ ตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางดานใด

ดานหนึ่ง หรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานท่ีนําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญา 

ในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิด

ประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงสรางความตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไข

ของชุมชน ท้ังนี้ ไมนับรวมงานท่ีแสวงหากําไรและไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลในเชิงธุรกิจ (ผลงานยอนหลัง 5 

ป ตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 2562) 
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  4.4.3 ผลงานท่ีนํามาเสนอขอรับรางวัล  ตองไมเปนผลงานท่ีไดมาจากการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  

4.5 รางวัลผูสรางสรรคผลงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ 

การพัฒนาทองถ่ิน  

   4.5.1 เปนผลงานของบุคลากร นักวิจัยท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอรายชื่อ 

  4.5.2 เปนผลงานดีเดนดานงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมีผลกระทบดานบวกตอชุมชนในดานเศรษฐกิจ/ ชุมชน/ วัฒนธรรม 

   4.5.3 เปนผลงานหรือโครงการท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยและหรือการเรียนการสอน 

   4.5.3 เปนผลงานท่ีมีผลการดําเนินงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

4.6 รางวัลนักวิจัยดีเดนดานการวิจัยเชิงพาณิชย     

   4.6.1 เปนผลงานของบุคลากร นักวิจัยท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอรายชื่อ 

  4.6.2 เปนผลงานวิจัยท่ีมีความโดดเดนเชิงพาณิชย และมีการนําผลงานวิจัยหรือ

ผลงานสรางสรรคสูการตีพิมพ หรือเผยแพรเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชยหรือมีหลักฐานการใชประโยชนจาก

ผูประกอบการหรือมีการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา โดยใชขอมูลผลงานยอนหลัง 3 ป (1 ตุลาคม       

พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

  4.6.3 ผลงานท่ีนํามาเสนอขอรับรางวัล  ตองไมเปนผลงานท่ีไดมาจากการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 

4.7 รางวัลนักวิจัยดีเดนดานการขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

   4.7.1 เปนผลงานของบุคลากร นักวิจัยท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอรายชื่อ 

  4.7.2 มีผลงานวิจัยโดดเดนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกหรือ

มีการนําผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคสูการตีพิมพ หรือเผยแพร หรือใชประโยชน หรือจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา โดยใชขอมูลยอนหลัง 3 ป (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

   4.7.3 ผลงานท่ีนํามาเสนอขอรับรางวัล  ตองไมเปนผลงานท่ีไดมาจากการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 

4.8 รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน 

   4.8.1 เปนบุคลากร นักวิจัยท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอรายชื่อ 

   4.8.2 มีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันท่ีปดรับสมัคร  

   4.8.3 มีผลงานวิจัยท่ีนักวิจัยเปนผูนิพนธหลัก (Corresponding author) หรือเปนผู

นิพนธชื่อแรก (First author) และเปนผลงานวิจัยท่ีนักวิจัยมีท่ีอยู (Affiliation) เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม  
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   4.8.4 มีการตีพิมพเผยแพร ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ หรือมีผลงานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร) โดยใชขอมูลยอนหลัง 3 ป (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

   4.8.5 ผลงานท่ีนํามาเสนอขอรับรางวัล  ตองไมเปนผลงานท่ีไดมาจากการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  

 

5. ประกาศผลการคัดเลือกฯ และการมอบรางวัล 

  5.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันศุกร ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ท้ังนี้ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด  

  5.2 การมอบรางวัลจะดําเนินการในวันประชุมเปดภาคเรียน ปการศึกษาท่ี 1/2563 
 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

 

  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา ศรีสมบัติ) 

   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 


