ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค เพื่อรับรางวัลจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําป 2561
.......................................................
เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ไดผลิตผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ที่มี
คุณภาพสูวงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเปนขวัญและกําลังใจในการสรางสรรคผลงาน รวมทั้งสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีคุณภาพเพิ่ม
มากขึน้ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็นสมควรกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือก
รางวั ล ผลงานวิ จั ย และผลงานสร างสรรค จากเงิ น กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย นวัต กรรมและการสร างสรรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561 ดังนี้
1. รางวัลและประเภทของรางวัล แบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
1.1 รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก
1.1.1 สาขาศิลปะและศิลปประยุกต จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
1.1.2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
1.1.3 สาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พรอม
เกียรติบัตร
1.2 รางวั ล ผลงานวิ จั ย ที่ สร า งประโยชน สู เ ชิ งพาณิ ช ย จํ านวน 1 รางวั ล ๆ ละ 20,000 บาท
พรอมเกียรติบัตร
1.3 รางวัลผลงานวิจัยที่สรางประโยชนใหแกชุมชน/สังคม จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
พรอมเกียรติบัตร
1.4 รางวัลผลงานสรางสรรค ที่ไดรับเชิญไปรวมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ จํานวน
1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
1.5 รางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความปริทัศน (review articles) ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI และ/หรือ Scopus ใน Quartile ที่ 1 หรือ 2
1.5.1 รางวัลบทความละ 15,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
1.5.2 ใหรางวัลเพิ่มอีก 10,000 บาท ในกรณีที่บทความไดรับการอางอิง (citation) ภายในเวลา
3 ปหลังจากตีพิมพ
(1) มากกวา 100 ครั้ง ในสาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
(2) มากกวา 50 ครั้ง ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงานที่ไดรับรางวัลทั้ง 5 ประเภท จะเขารับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

2. คุณสมบัติของผูขอรับรางวัล
(1) เป น บุ คลากรประจํ า ที่ยั งปฏิบัติงานอยูใ นมหาวิทยาลัย ศิล ปากร และไมอยูในระหวา ง
ลาศึกษาตอ หรือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(2) เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
3. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก
เกณฑการพิจารณาคุณคาและคุณภาพของผลงาน กําหนดขอบเขตพอสังเขป ดังนี้
(1) เปนผลงานที่ ทําระหวางปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยมีที่อยูของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในผลงานนั้น
(2) ไมเปนผลงานวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจบการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใดๆ
(3) ผูเสนอขอรับรางวัลตองไดรับความยินยอมจากผูรวมวิจัยทุกคนใหเสนอขอรับรางวัล
(4) ผลงานวิ จั ย ที่ ขอรั บ รางวัล ตองมีขอมูล ปรากฏอยูในฐานขอมูล งานวิจัย และสรางสรรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th)

(ถามี)

นอกจากนั้น ในแตละประเภทรางวัล มีเกณฑการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
(1) ตองเปนผลงานที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณกอนวันประกาศรับสมัคร ระยะเวลาไมเกิน 2 ป
(2) มีใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและ/หรือสัตวทดลองของสถาบัน

(3) เนื้ อ หา เป น ผลงานวิ จัย ที่มี ขอ ค น พบที่ จ ะช ว ยขยาย สร างหรือ เพิ่ ม พูน องคค วามรูใ หม
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ มีความทันสมัย หรือเทคโนโลยีใหม หรือ
เปนงานวิจัยที่มีขอคนพบซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับการแกปญหาตางๆ ในสังคมไทย หรือเปนงานวิจัยที่มี
นัยดานนโยบายที่จะชวยพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ
(4) ดานกระบวนการวิจัย แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสม ความถูกตอง ความเชื่อถือไดของ
กระบวนการวิจัย เชน การกําหนดปญหา วัตถุประสงค กรอบความความคิดที่ชัดเจน การออกแบบและการใช
วิธีวิจัยที่ถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค คํานึงถึงจริยธรรม/จรรยาบรรณของการวิจัย และหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข อง มี การแปลผลการวิจั ยที่ชัด เจน และเป นเหตุ เปนผล มีการสังเคราะหความรู และการอางอิงที่เป น
มาตรฐานสากล
(5) ดานการนําเสนอ เปนผลงานวิจัยที่มีการนําเสนอรายงานการวิจัยที่เปนระบบ กะทัดรัด และ
สามารถอานเขาใจไดงายตามลักษณะธรรมชาติของสาขาวิชานั้นๆ
(6) มีการตีพิมพเผยแพรทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และการไดรับการอางอิงใน
วารสารวิชาการ
3.2 รางวัลผลงานวิจัยที่สรางประโยชนสูเชิงพาณิชย
(1) ตองเปนผลงานที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณกอนวันประกาศรับสมัคร ระยะเวลาไมเกิน 2 ป
(2) เปนผลงานวิจัยที่เกิดจากความตองการของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม
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(3) เปนผลงานวิจัยที่เปนแนวคิดใหมหรือความคิดสรางสรรคใหมหรือการบูรณาการ และมี
วิธีการวิจัยที่ไดรับการยอมรับตามหลักวิชาการหรือทฤษฎี
(4) เปนผลงานที่มีการพัฒนาศักยภาพในเชิงพาณิชย หรือเปนประโยชนในเชิงพาณิชยอยางเปน
รูปธรรม เชน ลดตนทุนการผลิต สรางตราสินคา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการพึ่งพาและ
นําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
(5) เปนผลงานที่สามารถนําไปใชงานไดจริง สามารถตอยอดหรือสรางโอกาสในการผลิตเชิง
การคา สรางมูลคาเพิ่ม สรางรายได
(6) มีใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจากองคกร กลุมชุมชน สถาบัน หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่เปนที่ยอมรับของวงการวิชาชีพนั้นๆ ทั้งในระดับระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3.3 รางวัลผลงานวิจัยที่สรางประโยชนใหแกชุมชนสังคม
(1) ตองเปนผลงานที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณกอนวันประกาศรับสมัคร ระยะเวลาไมเกิน 2 ป
(2) เปนผลงานวิจัยที่เกิดจากความตองการของชุมชน และเปนกระบวนการวิจัยที่ชุมชนมีสวนรวม
(3) เปนผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถิ่น ที่เ กิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา มีวิธีการวิจัยที่ไดรับการยอมรับตามหลักวิชาการ
(4) เปนผลงานวิจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย
ดานเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต
หรือสุขภาพ
(5) เปนผลงานที่สามารถนําไปใชไดจริง ใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ
(6) องคความรู สามารถถายทอดสูชุมชนเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และขยาย
ผลไปสูชุมชนอื่น
(7) มีใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจากองคกร กลุมชุมชน สถาบัน หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่เปนที่ยอมรับของวงการวิชาชีพนั้นๆ ทั้งในระดับระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3.4 รางวัลผลงานสรางสรรค ที่ไดรับเชิญไปรวมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ
(1) ตองเปนผลงานสรางสรรคที่ไดรับเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในพิพิธภัณฑ หรือหอศิลป
หรือเปนการจัดแสดงเดี่ยวบนเวที ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในป พ.ศ. 2560-2561
(2) หรื อเป น ผลงานสร า งสรรค ที่ไดรับ เชิญ ไปรว มแสดงในงานนิ ทรรศการ หรือเวที ระดั บ
นานาชาติ ในป พ.ศ. 2560-2561 โดยมีประเทศที่เขารวมแสดงนิทรรศการ/รวมในงานแสดง ไมนอยกวา 5
ประเทศ และมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก
(3) หนวยงาน/องคกร ที่จัดนิทรรศการ/การแสดง ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับ
นานาชาติ
(4) มีแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน ที่แสดงใหถึงความแปลกใหมหรือแนวคิดสรางสรรค
ที่สดใหมในวงการศิลปะ สามารถแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงความคิดสูผลงาน และสามารถสะทอนใหนานาชาติ
รับรูไดวาพัฒนาการทางดานศิลปะของไทยไดกาวไปอีกระดับหนึ่ง
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(5) มีกระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน ที่กอใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการ มีความทันสมัย หรือเปนเทคโนโลยีใหม หรือเปนผลงานสรางสรรคที่มีขอคนพบถึงเทคนิควิธีการใหมๆ ที่
สรางคุณคาและมูลคาใหกับวงการศิลปะ
(6) องคความรูจากการสรางสรรคผลงานมีความชัดเจน สามารถบูรณาการเขากับยุคสมัย ทําให
เห็นถึงวิวัฒนาการของศิลปนในการสรางสรรคผลงาน
3.5 รางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความปริทัศน (review articles)
(1) เปนบทความปริทัศนที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรแลวในป พ.ศ. 2560-2561
(2) เปนบทความปริทัศน (review articles) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล ISI/Scopus ใน Quartile ที่ 1 หรือ 2
(3) ผูขอรับรางวัลสนับสนุนตองมีบทบาทเปน Corresponding author ของบทความปริทัศนนั้น
(4) บทความปริ ทั ศน ที่ได รับ รางวัล สนั บ สนุ น แล ว ข างต น ภายในเวลา 3 ป ห ลั งจากตี พิม พ
สามารถขอรับรางวัลเพิ่มเติมอีก 10,000 บาท ในกรณีที่บทความนั้นไดรับการการอางอิง (Citation) มากกวา
100 ครั้ ง ในสาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรป ระยุกต หรือมากกวา 50 ครั้ง ในสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
4. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
4.1 ผูเสนอขอรับรางวัลกรอกแบบฟอรม และสงเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 ตรวจสอบหลักฐานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
4.4 ประกาศผล กรณีที่ไมมผี ลงานใดสมควรไดรับรางวัล คณะกรรมการพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไมใหรางวัลประจําปนั้นๆ
4.5 การพิจารณารางวัลผลงานของคณะกรรมการเปนผูพิจารณาชี้ขาด โดยคําตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนการสิ้นสุด
4.6 กรณีที่ผลงานไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับรางวัลไปแลว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือ
ทราบวามีการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน
รางวัลคืน และถูกดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหาม
มิใหผูกระทําผิดนั้นหรือคณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป
5. ขั้นตอนการสงผลงานขอรับรางวัล
5.1 ผูมีสิทธิ์เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความ
อาจเปนตัวนักวิจัย หรือคณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดของผูเสนอชื่อขอรับรางวัล ตั้งแตระดับภาควิชาขึ้นไป โดย
ไดรับความยินยอมจากนักวิจัย
5.2 ผูเสนอขอรับรางวัลกรอกแบบฟอรมการเสนอผลงาน และสงเอกสารประกอบการพิจารณาตาม
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ การเสนอผลงานเพื่อพิจารณารับรางวัลใหทําหนังสือผานคณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดของ
ผูเสนอชื่อขอรับรางวัล
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