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เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีไดผลิตผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ท่ีมี
คุณภาพสูวงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเปนขวัญและกําลังใจในการสรางสรรคผลงาน รวมท้ังสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีคุณภาพเพ่ิม
มากข้ึนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็นสมควรกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือก
รางวัลผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
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  รางวัลผลงานวิจัยท่ีสรางประโยชนสูเชิงพาณิชย จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท           

พรอมเกียรติบัตร 
1.3 รางวัลผลงานวิจัยท่ีสรางประโยชนใหแกชุมชน/สังคม จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท  

พรอมเกียรติบัตร 
1.4 รางวัลผลงานสรางสรรค ท่ีไดรับเชิญไปรวมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ จํานวน 

1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
1.5 รางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความปริทัศน (review articles) ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI และ/หรือ Scopus  ใน Quartile ท่ี 1 หรือ 2  
                    1.5.1 รางวัลบทความละ 15,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
                     1.5.2 ใหรางวัลเพ่ิมอีก 10,000 บาท ในกรณีท่ีบทความไดรับการอางอิง (citation) ภายในเวลา 

3 ปหลังจากตีพิมพ 
                            (1)  มากกวา 100 ครั้ง ในสาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 
                            (2)  มากกวา 50 ครั้ง  ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลงานท่ีไดรับรางวัลท้ัง 5 ประเภท จะเขารับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2. คุณสมบัติของผูขอรับรางวัล 
(1)  เปนบุคลากรประจําท่ียังปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร และไมอยูในระหวาง      

ลาศึกษาตอ หรือปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  
  (2)  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย  
  

3. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
     เกณฑการพิจารณาคุณคาและคุณภาพของผลงาน กําหนดขอบเขตพอสังเขป ดังนี้ 
   (1) เปนผลงานท่ีทําระหวางปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีท่ีอยูของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในผลงานนั้น 
  (2) ไมเปนผลงานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจบการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใดๆ  
  (3) ผูเสนอขอรับรางวัลตองไดรับความยินยอมจากผูรวมวิจัยทุกคนใหเสนอขอรับรางวัล  

(4) ผลงานวิจัยท่ีขอรับรางวัล ตองมีขอมูลปรากฏอยูในฐานขอมูลงานวิจัยและสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) 
 
     นอกจากนั้น ในแตละประเภทรางวัล มีเกณฑการพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี้   
 3.1 รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ 
       (1) ตองเปนผลงานท่ีดําเนินการเสร็จสมบูรณกอนวันประกาศรับสมัคร ระยะเวลาไมเกิน 2 ป 
  (2) มีใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและ/หรือสัตวทดลองของสถาบัน 
(ถามี) 
  (3) เนื้อหา เปนผลงานวิจัยท่ีมีขอคนพบท่ีจะชวยขยาย สรางหรือเพ่ิมพูนองคความรูใหม     
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ มีความทันสมัย หรือเทคโนโลยีใหม หรือ  
เปนงานวิจัยท่ีมีขอคนพบซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชกับการแกปญหาตางๆ ในสังคมไทย หรือเปนงานวิจัยท่ีมี 
นัยดานนโยบายท่ีจะชวยพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ 
  (4) ดานกระบวนการวิจัย แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสม ความถูกตอง ความเชื่อถือไดของ

กระบวนการวิจัย เชน การกําหนดปญหา วัตถุประสงค กรอบความความคิดท่ีชัดเจน  การออกแบบและการใช 

วิธีวิจัยท่ีถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค คํานึงถึงจริยธรรม/จรรยาบรรณของการวิจัย และหรือกฎหมายท่ี

เก่ียวของ มีการแปลผลการวิจัยท่ีชัดเจน และเปนเหตุเปนผล มีการสังเคราะหความรู และการอางอิงท่ีเปน

มาตรฐานสากล 

  (5) ดานการนําเสนอ เปนผลงานวิจัยท่ีมีการนําเสนอรายงานการวจิัยท่ีเปนระบบ กะทัดรัด และ
สามารถอานเขาใจไดงายตามลักษณะธรรมชาติของสาขาวิชานั้นๆ 
  (6) มีการตีพิมพเผยแพรทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และการไดรับการอางอิงใน
วารสารวิชาการ 
   
 3.2 รางวัลผลงานวิจัยท่ีสรางประโยชนสูเชิงพาณิชย 
       (1) ตองเปนผลงานท่ีดําเนินการเสร็จสมบูรณกอนวันประกาศรับสมัคร ระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

(2) เปนผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความตองการของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
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  (3) เปนผลงานวิจัยท่ีเปนแนวคิดใหมหรือความคิดสรางสรรคใหมหรือการบูรณาการ และมี
วิธีการวิจัยท่ีไดรับการยอมรับตามหลักวิชาการหรือทฤษฎี 

(4) เปนผลงานท่ีมีการพัฒนาศักยภาพในเชิงพาณิชย หรือเปนประโยชนในเชิงพาณิชยอยางเปน
รูปธรรม เชน ลดตนทุนการผลิต สรางตราสินคา การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการพ่ึงพาและ
นําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

(5) เปนผลงานท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริง สามารถตอยอดหรือสรางโอกาสในการผลิตเชิง
การคา สรางมูลคาเพ่ิม สรางรายได 

(6) มีใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจากองคกร กลุมชุมชน สถาบัน หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท่ีเปนท่ียอมรับของวงการวิชาชีพนั้นๆ ท้ังในระดับระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 3.3 รางวัลผลงานวิจัยท่ีสรางประโยชนใหแกชุมชนสังคม 
       (1) ตองเปนผลงานท่ีดําเนินการเสร็จสมบูรณกอนวันประกาศรับสมัคร ระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

(2) เปนผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความตองการของชุมชน และเปนกระบวนการวิจัยท่ีชุมชนมีสวนรวม 
(3) เปนผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนโดยใชความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา มีวิธีการวิจัยท่ีไดรับการยอมรับตามหลักวิชาการ 
(4) เปนผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย

ดานเก่ียวกับ ชุมชน  วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต 
หรือสุขภาพ 

(5) เปนผลงานท่ีสามารถนําไปใชไดจริง ใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนปรากฏผลท่ีสามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ 

(6) องคความรู สามารถถายทอดสูชุมชนเพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และขยาย
ผลไปสูชุมชนอ่ืน 

(7) มีใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจากองคกร กลุมชุมชน สถาบัน หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท่ีเปนท่ียอมรับของวงการวิชาชีพนั้นๆ ท้ังในระดับระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 3.4 รางวัลผลงานสรางสรรค ท่ีไดรับเชิญไปรวมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ 
   (1) ตองเปนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในพิพิธภัณฑ หรือหอศิลป
หรือเปนการจัดแสดงเดี่ยวบนเวที ท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ  ในป พ.ศ. 2560-2561  
  (2) หรือเปนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับเชิญไปรวมแสดงในงานนิทรรศการ หรือเวที ระดับ
นานาชาติ ในป พ.ศ. 2560-2561 โดยมีประเทศท่ีเขารวมแสดงนิทรรศการ/รวมในงานแสดง ไมนอยกวา 5 
ประเทศ และมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก 
  (3) หนวยงาน/องคกร ท่ีจัดนิทรรศการ/การแสดง ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับ
นานาชาติ  

(4) มีแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน ท่ีแสดงใหถึงความแปลกใหมหรือแนวคิดสรางสรรค
ท่ีสดใหมในวงการศิลปะ สามารถแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงความคิดสูผลงาน และสามารถสะทอนใหนานาชาติ
รับรูไดวาพัฒนาการทางดานศิลปะของไทยไดกาวไปอีกระดับหนึ่ง  
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(5) มีกระบวนการ ข้ันตอน เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน ท่ีกอใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการ มีความทันสมัย หรือเปนเทคโนโลยีใหม หรือเปนผลงานสรางสรรคท่ีมีขอคนพบถึงเทคนิควิธีการใหมๆ ท่ี
สรางคุณคาและมูลคาใหกับวงการศิลปะ 

(6) องคความรูจากการสรางสรรคผลงานมีความชัดเจน สามารถบูรณาการเขากับยุคสมัย ทําให
เห็นถึงวิวัฒนาการของศิลปนในการสรางสรรคผลงาน  
 
 3.5 รางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความปริทัศน (review articles) 
   (1) เปนบทความปริทัศนท่ีไดรับการตีพิมพและเผยแพรแลวในป พ.ศ. 2560-2561 
   (2) เปนบทความปริทัศน (review articles) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล ISI/Scopus ใน Quartile ท่ี 1 หรือ 2  
   (3) ผูขอรับรางวัลสนับสนุนตองมีบทบาทเปน Corresponding author ของบทความปริทัศนนั้น 
   (4) บทความปริทัศนท่ีไดรับรางวัลสนับสนุนแลวขางตน ภายในเวลา 3 ปหลังจากตีพิมพ 
สามารถขอรับรางวัลเพ่ิมเติมอีก 10,000 บาท ในกรณีท่ีบทความนั้นไดรับการการอางอิง (Citation) มากกวา 
100 ครั้ง ในสาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต หรือมากกวา 50 ครั้ง ในสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
      
 4. ข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน 
   4.1 ผูเสนอขอรับรางวัลกรอกแบบฟอรม และสงเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   4.2 ตรวจสอบหลักฐานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  4.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
 4.4 ประกาศผล กรณีท่ีไมมีผลงานใดสมควรไดรับรางวัล คณะกรรมการพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไมใหรางวัลประจําปนั้นๆ 
 4.5 การพิจารณารางวัลผลงานของคณะกรรมการเปนผูพิจารณาชี้ขาด โดยคําตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนการสิ้นสุด 
 4.6 กรณีท่ีผลงานไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับรางวัลไปแลว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือ
ทราบวามีการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน
รางวัลคืน และถูกดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหาม
มิใหผูกระทําผิดนั้นหรือคณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดเสนอชื่อเพ่ือขอรับรางวัล มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป 
 
 5. ข้ันตอนการสงผลงานขอรับรางวัล 
     5.1 ผูมีสิทธิ์เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความ 
อาจเปนตัวนักวิจัย หรือคณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดของผูเสนอชื่อขอรับรางวัล ตั้งแตระดับภาควิชาข้ึนไป โดย
ไดรับความยินยอมจากนักวิจัย  
               5.2 ผูเสนอขอรับรางวัลกรอกแบบฟอรมการเสนอผลงาน และสงเอกสารประกอบการพิจารณาตาม
รายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
      ท้ังนี้ การเสนอผลงานเพ่ือพิจารณารับรางวัลใหทําหนังสือผานคณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดของ     
ผูเสนอชื่อขอรับรางวัล 






