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เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ที่มี
คุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเป็นขวัญและก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีคุณภาพเพ่ิม
มากขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็นสมควรก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือก
รางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

 

1. รางวัลและประเภทของรางวัล แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1.1  รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 

1.1.1 สาขาศิลปะและศิลปประยุกต์ จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
1.1.2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
1.1.3 สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อม

เกียรติบัตร 
    1.2  รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์  จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท           

พร้อมเกียรติบัตร 
1.3 รางวัลผลงานวิจัยท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน/สังคม จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท  

พร้อมเกียรตบิัตร 
1.4 รางวัลผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ จ านวน 

1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
1.5 รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (review articles) ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI และ/หรือ Scopus  ใน Quartile ที่ 1 หรือ 2  
                    1.5.1 รางวัลบทความละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
                     1.5.2 ให้รางวัลเพิ่มอีก 10,000 บาท ในกรณีท่ีบทความได้รับการอ้างอิง (citation) ภายในเวลา 

3 ปีหลังจากตีพิมพ์ 
                            (1)  มากกว่า 100 ครั้ง ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                            (2)  มากกว่า 50 ครั้ง  ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ประเภท จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2. คุณสมบตัิของผู้ขอรับรางวัล 
(1)  เป็นบุคลากรประจ าที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และไม่อยู่ในระหว่าง      

ลาศึกษาต่อ หรือปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  
  (2)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย  
  

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
     เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าและคุณภาพของผลงาน ก าหนดขอบเขตพอสังเขป ดังนี้ 
   (1) เป็นผลงานที่ท าระหว่างปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีที่อยู่ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในผลงานนั้น 
  (2) ไม่เป็นผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใดๆ  
  (3) ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้เสนอขอรับรางวัล  

(4) ผลงานวิจัยที่ขอรับรางวัล ต้องมีข้อมูลปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) 
 

     นอกจากนั้น ในแต่ละประเภทรางวัล มีเกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี้   
 3.1 รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ 
       (1) ต้องเป็นผลงานที่ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันประกาศรับสมัคร ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
  (2) มีใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ/หรือสัตว์ทดลองของสถาบัน 
(ถ้ามี) 
  (3) เนื้อหา เป็นผลงานวิจัยที่มีข้อค้นพบที่จะช่วยขยาย สร้างหรือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่     
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความทันสมัย หรือเทคโนโลยีใหม่ หรือ  
เป็นงานวิจัยที่มีข้อค้นพบซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย หรือเป็นงานวิจัยที่มี 
นัยด้านนโยบายที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
  (4) ด้านกระบวนการวิจัย แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของ

กระบวนการวิจัย เช่น การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ กรอบความความคิดที่ชัดเจน  การออกแบบและการใช้ 

วิธีวิจัยที่ถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค านึงถึงจริยธรรม/จรรยาบรรณของการวิจัย และหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง มีการแปลผลการวิจัยที่ชัดเจน และเป็นเหตุเป็นผล มีการสังเคราะห์ความรู้ และการอ้างอิงที่เป็น

มาตรฐานสากล 

  (5) ด้านการน าเสนอ เป็นผลงานวิจัยที่มีการน าเสนอรายงานการวิจัยที่เป็นระบบ กะทัดรัด และ
สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายตามลักษณะธรรมชาติของสาขาวิชานั้นๆ 
  (6) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  
   

 3.2 รางวัลผลงานวิจัยท่ีสร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ 
       (1) ต้องเป็นผลงานที่ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันประกาศรับสมัคร ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

(2) เป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
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  (3) เป็นผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิดใหม่หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่หรือการบูรณาการ และมี
วิธีการวิจัยที่ได้รับการยอมรับตามหลักวิชาการหรือทฤษฎี 

(4) เป็นผลงานที่มีการพัฒนาศักยภาพในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น ลดต้นทุนการผลิต สร้างตราสินค้า การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการพ่ึงพาและ
น าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

(5) เป็นผลงานที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง สามารถต่อยอดหรือสร้างโอกาสในการผลิตเชิง
การค้า สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างรายได้ โดยแสดงเอกสารหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน 

(6) มีใบรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากองค์กร กลุ่มชุมชน สถาบัน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพนั้นๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

 3.3 รางวัลผลงานวิจัยท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคม 
       (1) ต้องเป็นผลงานที่ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันประกาศรับสมัคร ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

(2) เป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความต้องการของชุมชน และเป็นกระบวนการวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม 
(3) เป็นผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา มีวิธีการวิจัยที่ได้รับการยอมรับตามหลักวิชาการ 
(4) เป็นผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลาย

ด้านเกี่ยวกับ ชุมชน  วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต 
หรือสุขภาพ 

(5) เป็นผลงานที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจนปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 

(6) องค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 

(7) มีใบรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากองค์กร กลุ่มชุมชน สถาบัน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพนั้นๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

 3.4 รางวัลผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ 
   (1) ต้องเป็นผลงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในพิพิธภัณฑ์ หรือหอศิลป์
หรือเป็นการจัดแสดงเดี่ยวบนเวที ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  ในปี พ.ศ. 2561-2562 
  (2) หรือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการ หรือเวที ระดับ
นานาชาติ ในปี พ.ศ. 2561-2562 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ/ร่วมในงานแสดง ไม่น้อยกว่า 5 
ประเทศ และมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก 
  (3) หน่วยงาน/องค์กร ที่จัดนิทรรศการ/การแสดง ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับ
นานาชาติ  
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(4) มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความแปลกใหม่หรือแนวคิด
สร้างสรรคท์ี่สดใหมใ่นวงการศิลปะ สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงความคิดสู่ผลงาน และสามารถสะท้อนให้
นานาชาติรับรู้ได้ว่าพัฒนาการทางด้านศิลปะของไทยได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง  

(5) มกีระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
มีความทันสมัย หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ หรือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีข้อค้นพบถึงเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่สร้าง
คุณค่าและมูลค่าให้กับวงการศิลปะ 

(6) องค์ความรู้จากการสร้างสรรค์ผลงานมีความชัดเจน สามารถบูรณาการเข้ากับยุคสมัย ท าให้
เห็นถึงวิวัฒนาการของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน  
 

 3.5 รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (review articles) 
   (1) เป็นบทความปริทัศนท์ี่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่แล้วในปี พ.ศ. 2561-2562 
   (2) เป็นบทความปริทัศน์ (review articles) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล ISI/Scopus ใน Quartile ที่ 1 หรือ 2  
   (3) ผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนต้องมีบทบาทเป็น Corresponding author ของบทความปริทัศน์นั้น 
   (4) บทความปริทัศน์ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนแล้วข้างต้น ภายในเวลา 3 ปีหลังจากตีพิมพ์ 
สามารถขอรับรางวัลเพ่ิมเติมอีก 10,000 บาท ในกรณีท่ีบทความนั้นได้รับการการอ้างอิง (Citation) มากกว่า 
100 ครั้ง ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือมากกว่า 50 ครั้ง ในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
      
 4. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน 
   4.1 ผู้เสนอขอรับรางวัลกรอกแบบฟอร์ม และส่งเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   4.2 ตรวจสอบหลักฐานโดยส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
                   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  4.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
 4.4 ประกาศผล กรณีท่ีไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ 
ที่จะไม่ให้รางวัลประจ าปีนั้นๆ 
 4.5 การพิจารณารางวัลผลงานของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด โดยค าตัดสินของ
คณะกรรมการให้ถือเป็นการสิ้นสุด 
 4.6 กรณีท่ีผลงานได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือ
ทราบว่ามีการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน
รางวัลคืน และถูกด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้าม
มิให้ผู้กระท าผิดนั้นหรือคณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อเพ่ือขอรับรางวัล มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
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 5. ขั้นตอนการส่งผลงานขอรับรางวัล 
     5.1 ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 
อาจเป็นตัวนักวิจัย หรือคณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอชื่อขอรับรางวัล ตั้งแต่ระดับภาควิชาขึ้นไป โดย
ได้รับความยินยอมจากนักวิจัย  
               5.2 ผู้เสนอขอรับรางวัลกรอกแบบฟอร์มการเสนอผลงาน และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตาม
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
      ทั้งนี้ การเสนอผลงานเพ่ือพิจารณารับรางวัลให้ท าหนังสือผ่านคณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัดของ     
ผู้เสนอชื่อขอรับรางวัล 

ติดต่อสอบถาม 
 คณะวิชา/หน่วยงานหรือผู้ประสงค์จะเสนอชื่อนักวิจัยเพ่ือขอรับรางวัล สามารถยื่นเสนอเพ่ือขอรับ
รางวัลได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17  มิถุนายน 2562  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ
รายละเอียดการส่งผลงาน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.suric.su.ac.th/รางวัล หรือติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 065-070-4679 โทรภายใน 
22763 
 
      ประกาศ ณ วันที่  17 พฤษภาคม 2562 
 

                                                                          
                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) 
                                                            ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

  
 


