
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การเสนอช่ือนักวิจัยเพ่ือขอรับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค ดีเดน และ 

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค รุนใหมดีเดน 
จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจาํป 2561 
....................................................... 

 
เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีไดผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

ท่ีมีคุณภาพสูวงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเปนขวัญและกําลังใจในการสรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพ  
มากยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็นสมควรกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/
สรางสรรค ดีเดน และรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค รุนใหมดีเดน จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561 ดังนี้ 

 
1. รางวัลและประเภทของรางวัล 

1.1 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค ดีเดน จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท  
พรอมเกียรติบัตร 

1.2. รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค รุนใหมดีเดน จาํนวน 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท 
พรอมเกียรติบัตร 

    รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรคดีเดนท้ัง 2 ประเภท จะเขารับพระราชทานรางวัลในวัน
พระราชทานปริญญาบัตรประจําปของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
2. คุณสมบัติของผูขอรับรางวัล 
 2.1 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค ดีเดน 

 (1)  เปนบุคลากรประจําท่ียังปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร และไมอยูในระหวางลา
ศึกษาตอ หรือปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ มีอายุการปฏิบัติงานไมนอย
กวา 5 ป  

 (2) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย และมีการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางแกนักวิจัยอ่ืน ชวยเหลืองานของมหาวิทยาลัย 

 (3) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค อยางตอเนื่องโดยเปนหัวหนาโครงการในงานชิ้น
สําคัญ และมีผลงานรวมในลักษณะเปนทีมงาน  

 (4) มี ก า ร เ ผ ย แ พร ผ ล ง าน วิ จั ย / น วั ต ก ร รม / ส ร า ง ส ร รค  ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ 
นานาชาติอยางสมํ่าเสมอ  

 (5) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค อยูในระดับดีเดน  
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 (6) ไดรับการยอมรับจากในแวดวงเดียวกันท้ังในมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันอ่ืน เชน 
การไดรับรางวัล การไดรับการยกยองในระดับชาติ นานาชาติ 

 (7) เปนผู ท่ีไมเคยไดรับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรคดีเดนของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือรางวัลนักวิจัยดีเดนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติมากอน 

 
 2.2 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค รุนใหมดีเดน 
  (1)  เปนบุคลากรประจําท่ียังปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร และไมอยูในระหวางลา

ศึกษาตอ หรือปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ มีอายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันท่ี
ปดรับสมัคร  

  (2) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย และมีการปฏิบัติตน    
เปนแบบอยางแกนักวิจัยอ่ืน ชวยเหลืองานของมหาวิทยาลัย 

  (3) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค อยางตอเนื่องโดยเปนหัวหนาโครงการในงาน   
ชิ้นสําคัญ และมีผลงานรวมในลักษณะเปนทีมงาน 

  (4) มีการเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค ในระดับชาติและนานาชาติอยาง
สมํ่าเสมอ  

  (5) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค อยูในระดับดีเดน  
  (6) ไดรับการยอมรับในแวดวงเดียวกันท้ังในมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันอ่ืน เชน การ

ไดรับรางวัล การไดรับการยกยองในระดับชาติ นานาชาติ 
  (7) เปนผูท่ีไมเคยไดรับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรครุนใหมดีเดนของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  
 
 3. ข้ันตอนการสมัครขอรับรางวัล 
  3.1 ผูมีสิทธิ์เสนอขอรับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค ดีเดน และรางวัลนักวิจัย/
นวัตกรรม/สรางสรรค รุนใหมดีเดน อาจเปนตัวนักวิจัย หรือคณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดของผูเสนอชื่อขอรับ
รางวัล ตั้งแตระดับภาควิชาข้ึนไป โดยไดรับความยินยอมจากนักวิจัย  

3.2 ผูเสนอขอรับรางวัลกรอกแบบฟอรมการสมัคร และสงเอกสารประกอบการพิจารณาตาม
รายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  ท้ังนี้ การเสนอชื่อใหทําหนังสือผานคณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดของผูเสนอชื่อขอรับรางวัล 
  

4. เกณฑในการพิจารณาการคัดเลือก 
  เกณฑในการพิจารณาเพ่ือใหรางวัล กําหนดขอบเขตพอสังเขป ดังนี้ 
  4.1 ดานจริยธรรม ใหความเห็นชอบเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยใชเกณฑ ผาน หรือ 
ไมผาน เทานั้น (หากนักวิจัยไมผานจรรยาบรรณนักวิจัยก็จะไมรับพิจารณาตอในขอ 4.2, 4.3 และ 4.4) จําแนก
ได ดังนี้  

4.1.1 การปฏิบัติตนท่ีนาเปนแบบอยางแกนักวิจัยอ่ืน โดยมีจรรยาบรรณของนักวิจัยตาม
แนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดกําหนดไว 9 ประการ ดังนี้  
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(1) นักวิจัยตองมีความซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  
นักวิจัยตองมีความซ่ือสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียน 

แบบงานของผูอ่ืน ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัย ตองซ่ือตรง     
ตอการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรมเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัย  

(2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงาน
ท่ีสนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด  

นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีขอตกลงการวิจัยท่ีผูเก่ียวของทุกฝายยอมรับรวมกันอุทิศ
เวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีท่ีสุด และเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละท้ิงงานระหวางดําเนินการ 

(3) นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย  
นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําการวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรู 

ความชํานาญ หรือประสบการณเก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย เพ่ือนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพ่ือปองกันปญหาการ
วิเคราะห การตีความ หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย  

(4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต  
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัย         

ท่ีเก่ียวของกับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานท่ีจะอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม  

(5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย  
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพใน

ศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล  

(6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย  
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวา อคติสวนตนหรือความลําเอียงทาง

วิชาการ อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย 
(7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ  
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบ 

จนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ  
(8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน  
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลและข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟงความ

คิดเห็นและเหตุผลของผูอ่ืน และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง  
(9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ  
นักวิจัยควรมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพ่ือความกาวหนาทาง

วิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชนของสังคมและมวลมนุษยชาติ  
4.1.2 การอุทิศตนเพ่ืองานวิจัยอยางจริงจัง 
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4.2 ความเปนนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค มีองคประกอบของการพิจารณา ดังนี้ 
4.2.1 ประวัติการทํางานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรคพิจารณาจาก 

4.2.1.1 ประวัติการไดรับทุนวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค  โดยตองทําผลงานสะสม
ตอเนื่องกันตลอดระยะเวลา 5 ปข้ึนไป (นับจากปท่ีสมัคร) ถึงแมวามีชวงเวลาท่ีผูขอรับรางวัลไปทําหนาท่ีบริหารก็
ตองมีผลงานออกมาเผยแพรหรือยังตองทํางานวิจัย/นวตักรรม/สรางสรรค ตอเนื่องอยู 

4.2.1.2 ตําแหนงการบริหารโครงการ เชน ผูอํานวยการชุดโครงการ/แผนงาน หัวหนา
โครงการ ท่ีปรึกษาโครงการ เปนตน 

4.2.2 ความคิดริเริ่ม ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรคของตนนั้น มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
สิ่งใหม แตกตางจากผูอ่ืนอยางไร  

4.3 คุณภาพงานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค จําแนกได ดังนี้  
4.3.1 ผลของการวิจัย/องคความรูจากการสรางสรรคผลงานมีความชัดเจน นําไปใชได  
4.3.2 การตีพิมพผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรคในวารสารวิชาการ หรือการเผยแพรผลงาน

ในสื่ออ่ืนๆ 
4.3.2.1 ในตางประเทศ 
4.3.2.2 ในประเทศ  

4.3.3 การอางอิงในวงวิชาการ 
4.3.3.1 ผลงานวิจัย/นวตักรรม/สรางสรรคท่ีไดรับการอางอิงในวารสารตางประเทศ  
4.3.3.2 ผลงานวิจัย/นวตักรรม/สรางสรรคท่ีไดรับการอางอิงในวารสารในประเทศไทย 

4.3.4 ลักษณะการทํางานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค 
4.3.4.1 ทํางานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรคโดยตัวบุคคลคนเดียว  
4.3.4.2 ทํางานวิจัย/นวตักรรม/สรางสรรคโดยคณะบุคคล โดยมีสัดสวนไมนอยกวา 

รอยละ 50 

4.4 ประโยชนของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค  มีดังนี้  
4.4.1 ประโยชนท่ีเกิดข้ึนในเชิงวิชาการ 
4.4.2 ประโยชนในเชงิชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และเชิงนโยบายอยางตอเนื่อง  
4.4.3 ประโยชนท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการปฏิบัติจริง หรือการนําไปประยุกตใช 

5. เกณฑการตัดสิน จําแนกได ดังนี้
5.1 หากไมผานจรรยาบรรณนักวิจัยก็ถือวาไมไดรับการสนับสนุน และไมไดรับการพิจารณาใน 
     ขอ 4.2  4.3 และขอ 4.4 
5.2 ความเปนนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค  
5.3 คุณภาพงานวิจัย/นวตักรรม/สรางสรรค  
5.4 ประโยชนของผลงานวจิัย/นวัตกรรม/สรางสรรค 






