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เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อรับรางวัลจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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เพื่อเป็นการเชิดชูเกีย รติคุณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ ที่มี
คุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเป็นขวัญและกาลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีคุณภาพเพิ่ม
มากขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็นสมควรกาหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือก
รางวัล ผลงานวิจั ย และผลงานสร้ างสรรค์ จากเงิ นกองทุ นสนั บสนุ นการวิจั ย นวัต กรรมและการสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี 2563 ดังนี้
1. รางวัลและประเภทของรางวัล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1.1 รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1.1.1 สาขาศิลปะและศิลปประยุกต์ จานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
1.1.2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
1.1.3 สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร
1.2 รางวั ล ผลงานวิ จั ย ที่ สร้ า งประโยชน์ สู่ เ ชิ งพาณิ ช ย์ จ านวน 1 รางวั ล ๆ ละ 20,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
1.3 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน/สังคม จานวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
1.4 รางวัลผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ จานวน
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 ในกรณีที่บทความได้รับการอ้างอิง (citation) ภายในเวลา
3 ปีหลังจากตีพิมพ์
(1) มากกว่า 100 ครั้ง ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(2) มากกว่า 50 ครั้ง ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ประเภท จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับรางวัล
(1) เป็ น บุ คลากรประจ าที่ยั งปฏิบัติงานอยู่ใ นมหาวิทยาลั ย ศิล ปากร และไม่อยู่ในระหว่า ง
ลาศึกษาต่อ หรือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
(2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าและคุณภาพของผลงาน กาหนดขอบเขตพอสังเขป ดังนี้
(1) เป็นผลงานที่ทาระหว่างปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีที่อยู่ของมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรในผลงานนั้น
(2) ไม่เป็นผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใดๆ
(3) ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้เสนอขอรับรางวัล
(4) ผลงานวิจั ย ที่ขอรั บ รางวัล ต้องมีข้อมูล ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล งานวิจัยและสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th)
นอกจากนั้น ในแต่ละประเภทรางวัล มีเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
(1) ต้องเป็นผลงานที่ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
(2) มีใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ/หรือสัตว์ทดลองของสถาบัน
(ถ้ามี)
(3) เนื้ อ หา เป็ น ผลงานวิ จัย ที่มี ข้อ ค้ นพบที่ จ ะช่ ว ยขยาย สร้ างหรือ เพิ่ ม พูน องค์ค วามรู้ใ หม่
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความทันสมัย หรือเทคโนโลยีใหม่ หรือ
เป็นงานวิจัยที่มีข้อค้นพบซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาต่างๆ ในสัง คมไทย หรือเป็นงานวิจัยที่มี
นัยด้านนโยบายที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
(4) ด้านกระบวนการวิจัย แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของ
กระบวนการวิจัย เช่น การกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์ กรอบความความคิดที่ชัดเจน การออกแบบและการใช้
วิธีวิจัยที่ถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คานึงถึงจริยธรรม/จรรยาบรรณของการวิจัย และหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีการแปลผลการวิจั ยที่ชัดเจน และเป็นเหตุเป็นผล มีการสังเคราะห์ความรู้ และการอ้างอิงที่เป็น
มาตรฐานสากล
(5) ด้านการนาเสนอ เป็นผลงานวิจัยที่มีการนาเสนอรายงานการวิจัยที่เป็นระบบ กะทัดรัด และ
สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายตามลักษณะธรรมชาติของสาขาวิชานั้นๆ
(6) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.2 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์
(1) ต้องเป็นผลงานที่ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
(2) เป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
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(3) เป็นผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิดใหม่หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่หรือการบูรณาการ และมี
วิธีการวิจัยที่ได้รับการยอมรับตามหลักวิชาการหรือทฤษฎี
(4) เป็นผลงานที่มีการพัฒนาศักยภาพในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น ลดต้นทุนการผลิต สร้างตราสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการพึ่งพาและ
นาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
(5) เป็นผลงานที่สามารถนาไปใช้งานได้จริง สามารถต่อยอดหรื อสร้างโอกาสในการผลิตเชิง
การค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ โดยแสดงเอกสารหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน
(6) มีใบรับรองการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากองค์กร กลุ่มชุมชน สถาบัน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพนั้นๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3.3 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคม
(1) ต้องเป็นผลงานที่ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร 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) เป็นผลงานที่สามารถนาไปใช้ได้จริง ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจนปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
(6) องค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอื่น
(7) มีใบรับรองการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากองค์กร กลุ่มชุมชน สถาบัน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพนั้นๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3.4 รางวัลผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ
(1) ต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในพิพิธภัณฑ์ หรือหอศิลป์
หรือเป็นการจัดแสดงเดี่ยวบนเวที ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร ระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี
(2) หรื อเป็ น ผลงานสร้ างสรรค์ ที่ได้รับ เชิญไปร่ว มแสดงในงานนิ ทรรศการ หรือเวที ระดั บ
นานาชาติ ก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ/ร่วมในงาน
แสดง ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ และมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก
(3) หน่วยงาน/องค์กร ที่จัดนิทรรศการ/การแสดง ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ การ
แสดง และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ
3

(4) มี แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผ ลงาน ที่แสดงให้ เห็ น ถึงความแปลกใหม่ห รือแนวคิด
สร้างสรรค์ที่สดใหม่ในวงการศิลปะ สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงความคิดสู่ผลงาน และสามารถสะท้อนให้
นานาชาติรับรู้ได้ว่าพัฒนาการทางด้านศิลปะของไทยได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง
(5) มีกระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
มีความทันสมัย หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ หรือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีข้อค้นพบถึงเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่สร้าง
คุณค่าและมูลค่าให้กับวงการศิลปะ
(6) องค์ความรู้จากการสร้างสรรค์ผลงานมีความชัดเจน สามารถบูรณาการเข้ากับยุคสมัย ทาให้
เห็นถึงวิวัฒนาการของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน
3.5 รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (review articles)
(1) เป็ น บทความปริ ทั ศ น์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ แ ล้ ว ก่ อ นวั น สิ้ น สุ ด การรั บ สมั ค ร
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
(2) เป็นบทความปริทัศน์ (review articles) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล ISI/Scopus ใน Quartile ที่ 1 หรือ 2
(3) ผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนต้องมีบทบาทเป็น Corresponding author ของบทความปริทัศน์นั้น
(4) บทความปริทัศน์ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนแล้วข้างต้น ภายในเวลา 3 ปีหลังจากตีพิมพ์
สามารถขอรับรางวัลเพิ่มเติมอีก 10,000 บาท ในกรณีที่บทความนั้นได้รับการการอ้างอิง (Citation) มากกว่า
100 ครั้ง ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือมากกว่า 50 ครั้ง ในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. เกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
4.1 ผู้เสนอขอรับรางวัลกรอกแบบฟอร์ม และส่งเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2 ตรวจสอบหลักฐานโดยสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
4.4 การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการอาจเสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้ โดยเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยพิจารณา ตามความจาเป็นและ
ความเหมาะสม
4.5 กรณีที่ไม่มผี ลงานใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล
ประจาปีนั้นๆ
4.6 การพิ จ ารณารางวั ล ผลงานของคณะกรรมการเป็ น ผู้ พิ จ ารณาชี้ ข าด โดยค าตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการให้ถือเป็นการสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
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