ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น และ
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น
จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปี 2564
.......................................................
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเป็นขวัญและกาลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็น สมควรกาหนดให้ มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัล นักวิจัย /นวัตกรรม/
สร้างสรรค์ ดีเด่น และรางวัล นักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี 2564 ดังนี้
1. รางวัลและประเภทของรางวัล
1.1 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ภายในวงเงิน 60,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร (กรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการที่สมควร คณะกรรมการอาจพิจารณาให้รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/
สร้างสรรค์ ดีเด่น มากกว่า 1 รางวัล)
1.2. รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น จานวน 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่นทั้ง 2 ประเภท จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวัน
พระราชทานปริญญาบัตรประจาปีของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับรางวัล
2.1 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น
(1) เป็นบุคลากรประจาที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และไม่อยู่ในระหว่าง
ลาศึกษาต่อ หรื อปฏิบัติง านเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ท างวิช าการ มีอ ายุการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) เป็ น ผู้ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณนัก วิ จัย และมีการปฏิ บัติต น
เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย
(3) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องโดยเป็นหัวหน้าโครงการในงาน
ชิ้นสาคัญ และมีผลงานร่วมในลักษณะเป็นทีมงาน
(4) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติ
อย่างสม่าเสมอ

(5) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีเด่น
(6) ได้รับการยอมรับจากในแวดวงเดียวกันทั้งในมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันอื่น เช่น
การได้รับรางวัล การได้รับการยกย่องในระดับชาติ และนานาชาติ
(7) เป็ น ผู้ ที่ ไม่ เคยได้ รับ รางวัล นั กวิ จัย /นวั ต กรรม/สร้ างสรรค์ ดี เ ด่น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร หรือรางวัลนักวิจัยดีเด่นของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมาก่อน
2.2 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น
(1) เป็นบุคลากรประจาที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และไม่อยู่ในระหว่างลา
ศึกษาต่อ หรือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร
(2) เป็ น ผู้ มี คุ ณธรรม จริย ธรรม ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณนั กวิ จั ย และมี ก ารปฏิบั ติ ต น
เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย
(3) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องโดยเป็นหัวหน้าโครงการในงาน
ชิ้นสาคัญ และมีผลงานร่วมในลักษณะเป็นทีมงาน
(4) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติอย่าง
สม่าเสมอ
(5) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีเด่น
(6) ได้รับการยอมรับในแวดวงเดียวกันทั้งในมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันอื่น เช่น การ
ได้รับรางวัล การได้รับการยกย่องในระดับชาติ นานาชาติ
(7) เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์รุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. ขั้นตอนการสมัครขอรับรางวัล
3.1 ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ สนอขอรั บ รางวั ล นั ก วิ จัย /นวั ต กรรม/สร้า งสรรค์ ดี เ ด่ น และรางวั ล นั ก วิ จั ย /
นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น อาจเป็นตัวนักวิจัย หรือ คณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอชื่อขอรับ
รางวัล ตั้งแต่ระดับภาควิชาขึ้นไป โดยได้รับความยินยอมจากนักวิจัย หรืออาจเป็นคณะกรรมการพิจารณาการให้
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น และรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรขอรับรางวัลก็ได้
3.2 ผู้เสนอขอรับรางวัลกรอกแบบฟอร์มการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตาม
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ การเสนอชื่อให้ทาหนังสือผ่านคณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอชื่อขอรับรางวัล
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4. เกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือก
เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้รางวัล กาหนดขอบเขตพอสังเขป ดังนี้
4.1 ด้านจริยธรรม ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยใช้เกณฑ์ ผ่าน หรือ
ไม่ผ่าน เท่านั้น (หากนักวิจัยไม่ผ่านจรรยาบรรณนักวิจัยก็จะไม่รับพิจารณาต่อในข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4) จาแนก
ได้ ดังนี้
4.1.1 การปฏิบัติตนที่น่าเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น โดยมีจรรยาบรรณของนักวิจั ยตาม
แนวทางที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กาหนดไว้ 9 ประการ ดังนี้
(1) นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียน
แบบงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรง
ต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
(2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทางานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงาน
ที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศ
เวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดาเนินการ
(3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาการวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้
ความชานาญ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
(4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
(5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
(6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลาเอียงทาง
วิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
(7) นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบ
จนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
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(8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและเหตุผลของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
(9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยควรมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์ของสังคมและมวลมนุษยชาติ
4.1.2 การอุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างจริงจัง
4.2 ความเป็นนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ มีองค์ประกอบของการพิจารณา ดังนี้
4.2.1 ประวัติการทางานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์พิจารณาจาก
4.2.1.1 ประวัติการได้รับทุนวิจัย /นวัตกรรม/สร้างสรรค์ โดยต้องทาผลงานสะสม
ต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป (นับจากปีที่สมัคร) ถึงแม้ว่ามีช่วงเวลาที่ผู้ขอรับรางวัลไปทาหน้าที่บริหารก็
ต้องมีผลงานออกมาเผยแพร่หรือยังต้องทางานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ต่อเนื่องอยู่
4.2.1.2 ตาแหน่งการบริหารโครงการ เช่น ผู้อานวยการชุดโครงการ/แผนงาน หัวหน้า
โครงการ ที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น
4.2.2 ความคิดริเริ่ม ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ของตนนั้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ แตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร
4.3 คุณภาพงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ จาแนกได้ ดังนี้
4.3.1 ผลของการวิจัย/องค์ความรู้จากการสร้างสรรค์ผลงานมีความชัดเจน นาไปใช้ได้
4.3.2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ในวารสารวิชาการ หรือการเผยแพร่ผลงาน
ในสื่ออื่นๆ
4.3.2.1 ในต่างประเทศ
4.3.2.2 ในประเทศ
4.3.3 การอ้างอิงในวงวิชาการ
4.3.3.1 ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารต่างประเทศ
4.3.3.2 ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารในประเทศไทย
4.3.4 ลักษณะการทางานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์
4.3.4.1 ทางานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์โดยตัวบุคคลคนเดียว
4.3.4.2 ทางานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์โดยคณะบุคคล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
4.4 ประโยชน์ของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ มีดังนี้
4.4.1 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเชิงวิชาการ
4.4.2 ประโยชน์ในเชิงชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง
4.4.3 ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการปฏิบัติจริง หรือการนาไปประยุกต์ใช้
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