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บทท่ี 1  

บทนํา 

1. ความเปนมา และความสําคัญ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค             

ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและเปนแหลงคนควาวิจัยบูรณาการ การถายทอด

ความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนําความรูทางวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน การผลิตอุปกรณและการพัฒนาเปนโดม

พลังแสงอาทิตยในการถนอมอาหาร และดัดแปลงอาหาร การแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารใหเพ่ิมมูลคา การผลิตภัณฑ เซรามิกส เพื่อมุงสูการพัฒนาชุมชนในภูมิภาคกลาง ไดแก จังหวัด

พิษณุโลก และภาคตะวันตก ไดแก จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีภูมิ

ปญญา ความคิดสรางสรรค ยึดม่ันในคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติ โดยมี

สํานักงานคณบดีเปนหนวยงานสนับสนุนและอํานวยการบริการการบริหารจัดการกลาง เชน การ

บริหารงานทั่วไป การเงินและพัสดุ แผนยุทธศาสตร การบริการการศึกษา รวมถึงงานวิจัย และบริการ

วิชาการ  

โดยเฉพาะภารกิจดานการวิจัยและการบริการวิชาการแกชุมชนเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร การดําเนินการตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการ

ตีพิมพเผยแพร และมีการนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และมีการรายงานการ

วิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคดิริเริ่มสรางสรรค ในการ

ประยุกตใช กับกลุมเปาหมาย และการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม เพื่อเปนการพัฒนาและสรางแรงจูงใจใหกับคณาจารยที่สราง

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคแกชุมชนดังกลาว จําเปนตองมีการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการ

วิชาการเพ่ือใหไดรับรางวัลตามโครงการมอบรางวัลแกภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดาน

การวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได
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ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย จึงไดมอบหมายใหนักวิชาการ

อุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ เปนผูรับผิดชอบในการรางหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและ

บริการวิชาการ และโครงการมอบรางวัลแกภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานการวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนมาถึงปจจุบัน ซึ่งพบปญหา อุปสรรค 

คือ ผูปฏิบัติงานขาดการวิเคราะหงานที่เก่ียวของ ไมมีผูปฏิบัติงานแทนกันได ไมมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานระดับบุคคลและคณะ ไมมีปฏิทินในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีคูมือปฏิบัติงาน การบริหาร

จัดการความรูคอนขางนอย ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูรวมงาน ไมมีการถอดบทเรียนหรือ

องคความรูจากผูมีประสบการณ เพ่ือใหการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการเปนประโยชนตอ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจําเปนตองรีบแกไขปญหา อุปสรรคดังกลาว 

จากความเปนมา ความสําคัญ และปญหา อุปสรรคในการดําเนินการดังกลาว ในฐานะผูดํารง

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ ท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการ

วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรงจึงสนใจ

เขียนคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได และใชประกอบการอางอิงและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคูมือปฏิบัติงานการพิจารณา

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและความซ้ําซอนในกระบวนการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการไดอยาง

ถูกตองตามหลักเกณฑ 

3) เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคูมือปฏิบัติงานการพิจารณาผลงานวิจัย

และบริการวิชาการ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย                 

มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและความซ้ําซอนในกระบวนการปฏิบัติงาน 
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2) ใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการไดอยาง

ถูกตองตามหลักเกณฑ 

3) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

4. ขอบเขตของคูมือ 

คูมือปฏิบัติงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามโครงการมอบรางวัลภาควิชา

และคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป เลมนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปน

แนวทางการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนตนไป เหมาะสําหรับใชกับหนวยงานคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต

ขั้นตอน รายละเอียด และกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินงาน วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการ

พิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ในสวนของสํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเนื้อหาครอบคลุมตามขั้นตอน และวิธีการดําเนินการ 

ดังนี้ 

1) จัดทํารางโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ประจําป รวมถึงหลักเกณฑการพิจารณาผลงาน 

2) เสนอคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือ

พิจารณาโครงการ 

3) รวบรวมผลงานดานการวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบดวย ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร ผลงานวิจัยที่ไดรับการนําไปใชประโยชน ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)                

H index ของผลงานวิจัย งานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และการ

บริการวิชาการ  

4) พิจารณาขอมูลที่รวบรวมตามขอ 3) ตามหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการ

วิชาการของโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป 

5) เสนอคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือ

พิจารณารายชื่อคณาจารยและภาควิชาที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการพิจารณา

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ           

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

6) ประกาศรายชื่อผูที่ผานการพิจารณา 
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7) จัดพิธีมอบรางวัลตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัย

และบริการวิชาการ ประจําป 

8) ทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 
 

5. คําจํากัดความ 

มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะ หมายความวา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

งานแผน หมายความวา งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ หมายความวา โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความ

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

รองคณบดีฝายวิจัย หมายความวา รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

หลักเกณฑการพิจารณา หมายความวา หลักเกณฑการพิจารณาเพ่ือใหรางวัลแกผลงานวิจัย

และบริการวิชาการ 

ผลงานวิจัย หมายความวา ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ผลงานวิจัยที่

ไดรับการนําไปใชประโยชน ผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

อางอิง (Citation) H index ของผลงานวิจัย งานวิจัย

รวมกับภาคอุตสาหกรรม สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

ผลงานวิจัยที่ไดรับ หมายความวา  ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในวารสารวิชาการ 

การตีพิมพเผยแพร  ระดับนานาชาติในฐานขอมูล Science Citation 

Index Expanded ข อ ง  Thomson Reuters (ISI) 

และ Scopus 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการ หมายความวา ผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีการนําไปใชประโยชน  

นําไปใชประโยชน  (นับตามจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยถูกนําไปใช

ประโยชน) 
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ผลงานวิจัยที่ไดรับการ หมายความวา ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรระดับนานาชาติ  

อางอิง (Citation)   ในฐานขอมูลScopus 

H index ของผลงานวิจัย หมายความวา คา H index ของผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพร

ในฐานขอมูล Scopus  

งานวิจัยรวมกับภาค หมายความวา โครงการวิจัยที่ดําเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร หมายความวา ผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากวันที่รับคําขอ/ 

จดทะเบียน     

การบริการวิชาการ หมายความวา โครงการบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน

จากหนวยงานภายนอก 
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บทท่ี 2  

โครงสรางและหนาที่ความรับผดิชอบ 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสวนงานที่มี

หนาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยมีสํานักงานคณบดีคณะรับผิดชอบในการสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะ เพื่อทําหนาที่

สนับสนุนและอํานวยการการบริหารจัดการกลางภายในคณะ และพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีของคณะ

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และโครงสรางการบริหารของคณะ รวมถึงบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบของงานแผนของคณะเพ่ือสนับสนุนการบริการดานการพิจารณาผลงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ภายในคณะ ดังนี ้

1. ประวัติความเปนมาของคณะ 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

3. โครงสรางบริหารองคกร 

4. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

1. ประวัติความเปนมาของคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู ณ วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 1             

พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการเปดคณะวิชาใหม ไววา ใหคํานึงถึงความตองการของ

สังคมและตลาดแรงงานเปนหลัก และหนึ่งในคณะวิชาตาง ๆ ที่ฝายจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได

เสนอใหเปดสอนไวในแผนดังกลาว คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยเห็นวาสาขาวิชา

ตาง ๆ ของคณะ มีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาประเทศในปจจุบันและอนาคต และสอดคลองกับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก รวมท้ังตอบสนองความตองการของประเทศที่เนนการ

พ่ึงตนเองในดานเทคโนโลยี ซึ่งตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ข้ึน ตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนท่ี 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 ในระยะแรก ได
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ดําเนินการเปดสอน 3 หลักสูตร ในปการศึกษา 2535 ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ สาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ตอมาไดมีการเปดหลักสูตรเพ่ือใหครอบคลุมสาขาทางดานวิศวกรรมศาสตร ในป พ.ศ. 2544 

จึงไดมีพระราชกฤษฎีกา ใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเปน “คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 118 ตอนท่ี 76ก ลงวันที่                     

6 กันยายน 2544  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี              

รุนแรก จํานวน 65 คน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 โดยแยกเขาศึกษาใน 3 สาขาวิชา คือ 1)สาขาวิชา         

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 2)สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และ 3)สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาละประมาณ 20 คน ปจจุบันคณะไดเปดสอน 25 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 11 สาขาวิชา 

ระดับปริญญาโท 8 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 6 สาขาวิชา ไดแก  

ระดับปริญญาตร ี

1) สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  

2) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

3) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

4) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

5) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส  

6) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  

7) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร  

8) สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

9) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  

10) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

11) สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  

ระดับปริญญาโท  

12) สาขาวชิาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร  

13) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

14) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  

15) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
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16) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  

17) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

18) สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

19) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

ระดับปริญญาเอก  

20) สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ)  

21) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  

22) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

23) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  

24) สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

25) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

วิสัยทัศน (Vision) 

"Creative Engineering" 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและความคิดสรางสรรคทางดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม 

พันธกิจ (Mission) 

1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรู  ความคิดสรางสรรค ทักษะภาษาอังกฤษ และทัศนคติที ่              

เปดกวาง (Global Mindset) เพ่ือใหสามารถทํางานในภาคอุตสาหกรรม 

2) บูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค             

ในการสรางงานวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม 

3) บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอบโจทยอุตสาหกรรมและ

ชุมชน 
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คานิยม (Core Values) 

“CREATIVE” 

C = Collaborations ทํางานเปนทีมและมีทิศทางเดียวกัน  

R = Responsiveness ตอบสนองอยางรวดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลง  

E = Excellence Driven พัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือความเปนเลิศ  

A = Agility ดําเนินงานกระชับฉับไว  

T = Tech-Transformation ใชเทคโนโลยขีับเคลื่อนการทํางาน  

I = Integrity ยึดหลักธรรมาภิบาล  

V = Value delivery สงมอบคุณคา  

E = Empowerment ใหความสําคัญกับบุคลากร 

โดยมีโครงสรางบริหารจัดการเปนดังนี ้

 

3. โครงสรางการบริหารองคกร 

3.1 โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประกอบดวย 1 สํานักงาน 7 ภาควิชา และ 1 ศูนย ตามภาพที่ 1 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา         
หการและการจดัการ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตร วท.บ. 1 หลักสูตร 

หลักสูตร วท.ม. 1 หลักสูตร 

หลักสูตร ปร.ด. 1 หลักสูตร 

 

คณาจารยประจํา 15 อัตรา 

หลักสูตร วท.บ. 1 หลักสูตร 

หลักสูตร วศ.บ. 1 หลักสูตร 

หลักสูตร วท.ม. 1 หลักสูตร 

หลักสูตร ปร.ด. 1 หลักสูตร 
 

คณาจารยประจํา 18 อัตรา 

หลักสูตร วศ.บ. 2 หลักสูตร 

หลักสูตร วศ.ม. 1 หลกัสูตร 

หลักสูตร ปร.ด. 1 หลักสูตร 

 

คณาจารยประจํา 18 อัตรา 

หลักสูตร วศ.บ. 1 หลักสูตร 

หลักสูตร ทล.บ. 1 หลกัสูตร 

หลักสูตร วศ.ม. 1 หลกัสูตร 

หลักสูตร วท.ม. 1 หลักสตูร 

หลักสูตร ปร.ด. 1 หลักสูตร 
 

คณาจารยประจํา 21 อัตรา 

หลักสูตร วศ.บ. 1 หลักสูตร 

หลักสูตร วศ.ม. 1 หลกัสูตร 

หลักสูตร วศ.ด. 1 หลักสูตร 

 

คณาจารยประจํา 11 อัตรา 

หลักสูตร วศ.บ. 1 หลักสูตร 

หลักสูตร วศ.ม. 1 หลกัสูตร 

 
 

คณาจารยประจํา 13 อัตรา 

สํานักงานคณบดี 

(สายสนบัสนุน 29 อัตรา) 
ศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรม

ทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

งานบรหิารและธุรการ 

(สายสนับสนุน 9 อตัรา) 

งานบรกิารการศึกษา 

(สายสนบัสนุน 7 อัตรา) 

งานคลังและพสัดุ 

(สายสนบัสนุน 7 อัตรา) 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

(สายสนบัสนุน 5 อัตรา) 

หลักสูตร วศ.บ. 2 หลักสูตร 

หลักสูตร วศ.ม. 1 หลกัสูตร 

หลักสูตร ปร.ด. 1 หลักสูตร 

 

คณาจารยประจํา 19 อัตรา 
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3.2 โครงสรางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงสรางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตามภาพที่ 2 ดังนี ้

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่2 โครงสรางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

3.3 โครงสรางการปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงสรางการปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตามภาพที่ 3 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 โครงสรางการปฏิบัตงิานคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

หัวหนาภาควิชาวิทยาการ 

และวิศวกรรมวัสดุ 
หัวหนาภาควิชา 

เทคโนโลยีอาหาร 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชวีภาพ 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการและการจัดการ 
หัวหนาภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

หัวหนาภาควิชา 

วิศวกรรมเคม ี

หัวหนาภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

เลขานุการคณะ ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศ

และนวัตกรรมทางดานวิศวกรรม

และเทคโนโลยี 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

หัวหนางานบรหิารและธุรการ หัวหนางานบริการการศึกษา หัวหนางานคลงัและพัสดุ 
หัวหนางานแผนและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย 

หัวหนาภาควิชาวิทยาการ 

และวิศวกรรมวัสดุ 

ผศ.ดร.สุเชษฐ สมหุเสนีโต 

หัวหนาภาควิชา 

เทคโนโลยีอาหาร 

อ.ดร.สินธุวัฒน ฤทธิธรรม 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชวีภาพ 

อ.กวินธร สัยเจรญิ 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการและการจัดการ 

ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ หุดากร 

หัวหนาภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

รศ.ดร.ประกร รามกุล 

หัวหนาภาควิชา 

วิศวกรรมเคม ี

ผศ.ดร.ระพีพันธ แกวออน 

หัวหนาภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

นางทองทิพย อยูพะเนียด 

เลขานุการคณะ 
ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศ

และนวัตกรรมทางดานวิศวกรรม

และเทคโนโลยี 

ผศ.ดร.อรณุศรี ลีจีรจาํเนียร 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางพนิดา ตันติอํานวย 

หัวหนางานบรหิารและธุรการ 

นางสุนันทร ทองถนอม 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

นางสายใจ ศรีวิบลูย 

หัวหนางานคลงัและพัสดุ 

นางพูนสุข ยมบานกวย 

หัวหนางานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
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3.4 โครงสรางสํานักงานคณบด ี

โครงสรางสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตามภาพที่ 4 ดังนี ้
 

 

 

ภาพที ่4 โครงสรางสาํนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3.5 โครงสรางการบริหารสํานักงานคณบด ี

โครงสรางการบริหารสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามภาพที่ 5 ดังนี ้
 

 

 

 
ภาพที ่5 โครงสรางการบริหารสํานกังานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร 

3.6 โครงสรางการปฏิบัติงานสํานักงานคณบด ี

โครงสรางการปฏิบัติงานสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามภาพที่ 6 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 โครงสรางการปฏิบัตงิานสาํนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สํานักงานคณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เลขานุการคณะ 

งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนางาน 

งานบริหารและธุรการ 

หัวหนางาน 

งานบริการการศึกษา 

หัวหนางาน 

งานคลังและพัสดุ 

หัวหนางาน 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

นางพนดิา ตันติอํานวย 

หัวหนางานงานบรหิารและธุรการ 

นางสุนันทร ทองถนอม 

หัวหนางานงานบรกิารการศึกษา 

นางสายใจ ศรีวิบลูย 

หัวหนางานงานคลังและพสัดุ 

นางพูนสุข ยมบานกวย 

หัวหนางานงานแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

นางทองทิพย อยูพะเนียด 

เลขานุการคณะ 

1. นางวรรณนภา เอี่ยมมาธสุร 

นักบรหิารงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 

2. น.ส.เพ็ญจันทร จันทรวงษ 

นักบรหิารงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 

3. น.ส.สมฤดี เบาะเปลี่ยน 

นักบรหิารงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 

4. นายอภนิันท สิรินราพรรณ 

นายชางปฏิบัติงาน 

5. นายณฐัพงษ วิเชียรชูตระกูล 

ชางเทคนิค 

6. น.ส.กญัฑิมา เลิศวจิิตสกุล 

พนักงานทั่วไป 

7. น.ส.วริษฐา แกวมา 

พนักงานทั่วไป 

8. นายจรลั ยะหอม 

คนสวน 

9. นายชยวรรณ อรามรามศร ี

พนักงานขับรถยนต 

1. น.ส.ทรรศนียา ทองเงิน 

นักวชิาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ 

2. น.ส.ปาริชาติ ศรีนวลมาก 

นักบรหิารงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 

3. นางวรากร เดชนาเกร็ด 

นักการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 

4. น.ส.สุนันท ปานด ี

นักบรหิารงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 

5. น.ส.ภาวินี ผิวออน 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

1. น.ส.นงคราญ ชมพูธวชั 

นักการเงิน 

2. น.ส.รัตนา สามงามจัน 

นักการเงิน 

3. น.ส.งามลกัษณ พุมพิทักษกลุ 

นักการเงิน 

4. น.ส.ศศรส ไทยปรีชา 

นักวชิาการอุดมศกึษา 

5. น.ส.อัณศยา ศรีสทุัศน 

นักวชิาการอุดมศกึษา 

6. น.ส.วชิรารัตน ภศูร ี

นักวชิาการอุดมศกึษา 

1. นางกัลยาณี จันทนะภาพ 

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

2. น.ส.รัชจรีย แชมเล็ก 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. น.ส.วศิารัตน มั่นสุข 

นักคอมพิวเตอรปฏบิัติการ 

4. น.ส.ณฐัรดา วงษวนัทนีย 

นักวชิาการอุดมศกึษา 
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สํานักงานคณบด ี

 
นางทองทิพย อยูเพนียด 

เลขานุการคณะ 

 
นางพนิดา ตันติอํานวย 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

 
นางสายใจ ศรีวิบูลย 

หัวหนางานคลังและพัสด ุ

 
นางสุนันทร ทองถนอม 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

 
นางพูนสุข ยมบานกวย 

หัวหนางานแผนและประกันฯ 

 

งานบริหารและธุรการ 

 
นางพนิดา ตนัติอํานวย 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

 
นางสาวเพ็ญจันทร จันทรวงษ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 
นางสาววรรณนภา เอี่ยมมาธุสร 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 
นางสาวสมฤดี เบาะเปลี่ยน 

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏบิัติการ 

 
นายอภินันท สิรินราพรรณ

ผูปฏิบัติงานชาง 

 
นายณัฐพงษ วิเชียรชูตระกูล 

ผูปฏิบัติงานชาง 

 
นางสาวกัญฑิมา เลิศวิจิตสกุล 

พนักงานทั่วไป 

 
นางสาววริษฐา แกวมา 

พนักงานทั่วไป 

 
นายจรัล ยะหอม 

คนสวน 

 
นายชยวรรณ อรามรามศร ี

พนักงานขับรถยนต 
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งานคลังและพัสดุ 

 
นางสายใจ ศรีวิบูลย 

หัวหนางานคลังและพัสด ุ

 
นางสาวงามลักษณ พุมพิทักษกุล 

นักการเงิน 

 
นางสาวนงคราญ ชมพธูวัช 

นักการเงิน 

 
นางสาวรัตนา สามงามจัน 

นักการเงิน 

 
นางสาววชิรารัตน ภูศร ี

นักวิชาการอุดมศกึษา 

 
นางสาวศศรส ไทยปรีชา 

นักวิชาการอุดมศกึษา 

 
นางสาวอัณศยา ศรสุีทัศน 

นักวิชาการอุดมศกึษา 
 

งานบรกิารการศึกษา 

 
นางสุนันทร ทองถนอม 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

 
นางสาวทรรศนียา ทองเงิน 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 
นางสาวปาริชาติ ศรนีวลมาก 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 
นางสาวภาวิน ีผิวออน 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 
นางวรากร เดชนาเกร็ด 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 
นางสาวสุนันท ปานด ี

นักวิชาการอุดมศึกษา 
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งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
นางพูนสุข ยมบานกวย 

หัวหนางานแผนและประกันคุณภาพการศกึษา 

 
นางกัลยาณ ีจันทนะภาพ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 
นางสาวณัฐรดา วงษวันทนยี  

นักวิชาการอุดมศกึษา 

 
นางสาวรัชจรีย แชมเล็ก 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นางสาววิศารัตน มั่นสขุ 

นักคอมพิวเตอร 

 

4. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

4.1 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สํานักงานคณบดีคณะ มีหนาที่ใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะ 

ไดแก  งานดานธุรการ งานคลังและพัสดุ  งานใหบริการการศึกษา โดยมี เลขานุการคณะ                         

เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานักงานคณบดี ซึ่งสํานักงานคณบดี ไดแบงสวนราชการ

ภายในออกเปน 4 งาน ดังนี ้

1) งานบริหารและธุรการ  

2) งานคลังและพัสดุ  

3) งานบริการการศึกษา  

4) งานแผนและประกันคุณภาพการศกึษา 

1) งานบริหารและธุรการ มีภาระหนาที่รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงานใน

ดานสารบรรณ การเจาหนาที่ พัฒนาและฝกอบรม อาคารสถานที่และยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ                 

การประชุม งานจัดเลี้ยงรับรอง งานพิธีการตาง ๆ สวัสดิการบุคลากร งานธุรการ การดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับ งานจัดระบบงาน รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับงาน

บุคลากร หนวยงานตาง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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2) งานคลังและพัสด ุมีภาระหนาที่รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงานในดานงาน

การเงินและบัญชี งานพัสดุ วิเคราะหงบการเงิน การดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เก่ียวของ

กับงานจัดระบบงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับงานแกบุคลากร หนวยงานตาง ๆ และ

ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3) งานบริการการศึกษา มีภาระหนาที่รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงานในดาน

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ทะเบียนและการประเมินผล

การศึกษา การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา วินัยนักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธ 

ทุนการศึกษา การดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพท่ีเก่ียวของกับงาน จัดระบบงาน รวมทั้งให

คําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับงานแกนักศึกษา บุคลากร หนวยงานตาง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย 

4) งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหนาที่รับผิดชอบ ดูแล กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานในดานนโยบายและแผน งานงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการ

วิชาการและวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ การดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกัน

คุณภาพท่ีเก่ียวของกับงานจัดระบบงาน รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับงานแกบุคลากร 

หนวยงานตาง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

 

4.2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

1) บทบาทหนาที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 

กําหนดตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่                  

25 มกราคม 2562 ไดประกาศมาตรฐานกําหนดตําแหนง และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหลักของ 

นักวิชาการอุดมศึกษาไว ดังนี ้

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการ

บริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ ซึ่ง

อาจมีหนาที่ในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามที่ไดรับมอบหมายก็ได ดังนี ้
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งานเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป 

มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ เชน การศกึษาวิเคราะหเก่ียวกับขอมูล สถิติ การรายงาน                   

ชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีตาง ๆ เตรียมเรื่องและ

เตรียมการสําหรับ การประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงาน

อ่ืน ๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลและ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง หรือมีลักษณะงานท่ีตอง

ปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม และบริหารงานหลายดาน เชน งานสารบรรณและงานเอกสาร งานจัด

ระบบงาน งานประชุม งานเลขานุการ งานอาคารสถานที่ งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล

สถิติ งานสัญญา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย 

ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ

การศกึษา วิเคราะหเพ่ือการกําหนดหนวยงานและความตองการอัตรากําลังการกําหนดและตรวจสอบ

เก่ียวกับตําแหนง เงินเดือน การดําเนินงานดานงานบริหารงานบุคคลตาง ๆ เชน การสรรหาและ

จัดสรรบุคคลเขาปฏิบัติงาน การดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิ

ประโยชนตาง ๆ ความตองการและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทุนพัฒนาอาจารย การ

สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การจัดสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพและบรรยากาศ การจัดทําทะเบียนประวัติ การดําเนินการ

เก่ียวกับการออกจากงาน การติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

จัดทําขอมูลและสารสนเทศดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่

ไดรับมอบหมาย 

งานเกี่ยวกับวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนด

นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ การวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากร การจัดหาและจัดสรร

ทรัพยากร การบริหารทรัพยากร การวิเคราะหคาใชจาย การติดตามประเมินผล การดําเนินงานตาม

แผนและโครงการตาง ๆ ของสวนงานและมหาวิทยาลัย การจัดทําขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการ

วางแผน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย 
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งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ 

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจ รวบรวม รับ

ฟงความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษาและประชาชน ศึกษาวิเคราะหเสนอแนะเก่ียวกับการ

ดําเนินงานประชาสัมพันธ เก็บรวบรวมขอมูลและขาวสารตาง ๆ จัดทําขาวสาร เอกสารความรูในดาน

ตาง ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ ดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 

เชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ เปนตน เพ่ือเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของสวนงาน หรือมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับ

มอบหมาย 

งานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ 

ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธในดานการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการติดตอประสานงานกับ

มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ องคการระหวางประเทศ ผูเชี่ยวชาญ 

หรือเจาหนาที่ตางประเทศ หนวยชํานาญพิเศษตาง ๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และรางโตตอบ

หนังสือภาษา ตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห

สังเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน และวิธีการสอนทุกระดับ

การศึกษาที่อยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนา

นักศึกษา การบริการและสวัสดิการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การทะนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม                   

การจัดการศิลปะ การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การจัดการ

ความรู การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห

ขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพร

การศกึษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

ดานกิจการนักศึกษา 

ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห 

วิจัย งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา                     

งานปกครอง การจัดการความรู การบริการและสงเสริมงานกิจการนักศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทาง



18 
 

การศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนกิจการนักศึกษา                    

การสงเสริมและเผยแพรกิจการการศึกษา งานศษิยเกา งานชุมชนสัมพันธ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับ

มอบหมาย 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถในการทํางาน 

ปฏิบัติงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี ้

ดานการปฏิบัติการ 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงานทั่วไป 

ซึ่งอาจมีหนาที่ในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามที่ไดรับมอบหมายก็ได ดังนี้ 

(1) งานเก่ียวกับบริหารงานทั่วไป 

(2) งานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย 

(3) งานเก่ียวกับวิเคราะหนโยบายและแผน 

(4) งานเก่ียวกับประชาสัมพันธ 

(5) งานเก่ียวกับวิเทศสัมพันธ 

(6) งานเก่ียวกับวิชาการศึกษา 

(7) งานเก่ียวกับกิจการนักศึกษา 

2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

สํานักงานในดานตาง ๆ หรือจัดทําโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของ

สวนงานและมหาวิทยาลัย 

3. ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งภายในหนวยงานและภายนอก

หนวยงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และเกิดความรวมมือรวมกัน 

4. ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาท่ี ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและ

ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง                

มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

ดานการประสานงาน 

1. ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

2. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน               

ที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

ดานการบริการ 

1. ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมท้ังตอบปญหาและ

ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล 

ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

2. จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เพ่ือใหบุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ

ความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการ      

ตาง ๆ 
 

2) บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาที่ไดรับ

มอบหมาย 

การพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการเปนกระบวนการของงานแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยมีผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในการ

ดําเนินการ มีดังนี ้

ชื่อผูปฏิบัติงาน  นางกัลยาณี  จันทนะภาพ 

ตําแหนง   นักวิชาการอุดมศึกษา 

ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ 

หนวยงาน   งานแผนและประกันคุณภาพการศกึษา 
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ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความ

ชํานาญงานทักษะ และประสบการณในงานดานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา วิเคราะห เพ่ือการปฏิบัติงานและพัฒนางาน แกไขปญหาในงานที่มี

ความยุงยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ 3 ดาน ไดแก               

ดานการวิจัย ดานประกันคุณภาพการศึกษา และดานแผนงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ 

ดังนี้ 

ตารางที่ 1  หนาที่ความรับผิดชอบ 

หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ดานการวิจัย 1. การดําเนินงานโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ  

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

- จัดทํารางโครงการและหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการ

วิชาการ เสนอคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะพิจาณา 

- ปรับแก เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการ 

- ทําบันทึกขออนุมัติใชเงินโครงการ 

- รวบรวมผลงาน สืบคน และพิจารณาตามหลักเกณฑของโครงการ 

- เสนอคณะกรรมการพิจารณารายชื่อคณาจารยและภาควิชาที่ไดรับ

รางวัลตามโครงการ  

- จัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัล  

- เตรียมความพรอมในการจัดพิธีมอบรางวัล เชน ทําบันทึกขอเชิญ     

เขารวมโครงการ ทําใบประกาศนียบัตร เตรียมสถานที่ ของที่ระลึก 

- จัดพิธีมอบรางวัล 

- ทํารายงานสรุปการดําเนินโครงการ 

2. ฝายเลขานุการคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะ 

- จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

- ทําบันทึกเชิญคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะ 
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- เตรียมความพรอมสําหรับการประชุม 

- บันทึกรายละเอียดในการประชุม 

- จัดทํารายงานการประชุม 

3. กรอกขอมูลดานการวิจัยผานระบบ RIS 

- รวบรวมผลงานวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารยและภาควิชา 

- สืบคนขอมูลการตีพิมพในวารสารวิชาการในฐานขอมูล ISI Scopus 

Sciencedirect และ TCI ในเบื้องตน 

- กรอกขอมูลในระบบ RIS ประกอบดวย 1)โครงการวิ จัย/งาน

สรางสรรค                 2)การเผยแพรในการประชุมวิชาการ 3)การ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ  4)การแสดงผลงานสรางสรรคในรูปแบบ

ของนิทรรศการ/การแสดงผลงาน 5)ตํารา/หนังสือ/งานแปลและ

ผลงานวิชาการอื่น ๆ 6)การไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย/สรางสรรค 7)

การนําไปใชประโยชน และ 8)การจดทรัพยสินทางปญญา  

ดานประกันคุณภาพ

การศกึษา 

1. ดําเนินการเพ่ือสงเสริมความเขาใจแกบุคลากรเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- ประชาสัมพันธเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหผูบริหาร และ

ภาควิชาทราบ 

2. จัดทําปฏิทินกระบวนการประกันคุณภาพ 

- สรุปปฏิทินกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

ของระดับหลักสูตรแจงหลักสูตรทราบ 

- สรุปปฏิทินกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

ของระดับหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะทํางานบริหารคณะ และที่

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

3. วิเคราะหขอมูล ติดตาม รวบรวมขอมูล และเอกสารหลักฐานประกอบ 

การประกันคุณภาพระดับคณะตามองคประกอบการประเมิน 

- รวบรวมขอมูลตามองคประกอบการประเมินจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ือ

ใชประกอบการประกันคณุภาพระดับคณะ 
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- จัดทําแฟมเอกสารหลักฐาน 

- สแกนเอกสารหลักฐานตามองคประกอบ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะ 

- รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานดานตาง ๆ เพ่ือจัดทํารายงานผล 

- เสนอคณะทํางานบริหารคณะพิจารณาใหความเห็นชอบ 

- ปรับแก เพ่ิมเติมขอมูลตามขอเสนอแนะของคณะทํางานบริหารคณะ 

(ถามี) 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

5. ประสานงานติดตาม รวบรวมผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

- แจงปฏิทินกระบวนการคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 

- ติดตามรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับ

หลักสูตร และกําหนดวันประเมิน 

- เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือจัดทํา

คําสั่ง 

- แจงขอมูลสวนกลางประกอบการจัดทํารายงานการประเมินให

หลักสูตร เชน จํานวนนักศึกษาคงเหลือ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ภาวะการไดงานทําและประกอบ

อาชีพอิสระของบัณฑิต คุณภาพบัณฑิต 

- ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร 

- ทําหนังสือสงรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

- รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร 

- ติดตาม รวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร 
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6. ประสานงานเตรียมการเพื่อรับการประเมินระดับคณะ 

- แจงปฏิทินกระบวนการคุณภาพการศึกษาใหผูบริหารและผูเก่ียวของ

ทราบ 

- เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พรอมกําหนด

วันประเมิน ตอคณะทํางานบริหารคณะเพ่ือพิจารณา  

- เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ไปยังกอง

ประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือจัดทําคําสั่ง 

- รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

- เสนอรายงานการประเมินตนเองตอคณะทํางานบริหารคณะเพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

- ทําหนังสือขอเชิญเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

- ทําหนังสือสงรายงานการประเมินตนเอง 

- จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

- เตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

- ประสานงานในการประเมินคณุภาพการศกึษา 

- แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอคณะทํางานบริหารคณะ 

- ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

7. รายงานขอมูล และเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะผานระบบ CHE QA Online 

- สแกนเอกสารหลักฐานตามองคประกอบ 

- กรอกขอมูลผลการดําเนินงาน ประกอบดวย  

 บทนํา ไดแก 1)บทสรุปผูบริหาร 2)ประวัติความเปนมา 3)ปณิธาน 

วิสัยทัศน วัตถุประสงค 4)โครงสรางองคกร 5)รายชื่อผูบริหาร              

6)หลักสูตรที่เปดสอน 7)จํานวนนักศึกษา 8)จํานวนอาจารยและ

บุคลากร 9)งบประมาณและอาคารสถานที่ 10)เอกลักษณของคณะ 

11)ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
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 ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก 1)จํานวนหลักสูตร 2)จํานวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง       

3)จํานวนนักศึกษา 4)จํานวนอาจารย 5)คุณวุฒิอาจารยประจํา

หลักสูตร 6)ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 7)การมี

งานทําของบัณฑติ 8)ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 9)ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 10)นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 11)จํานวนเงิน

สนับสนุนทุน 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแตละองคประกอบ ไดแก  

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (มี 6 ตัวบงชี้) องคประกอบที่ 2 

การวิจัย (มี 3 ตัวบงชี้ ) องคประกอบที่  3 การบริการวิชาการ         

(มี 1 ตัวบงชี้) องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(มี 1 ตัวบงชี้) องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (มี 2 ตัวบงชี้) 

- อัพโหลดเอกสารหลักสูตรลงในระบบ CHE QA 

- ประสานงานแจงฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแจง

ประธานคณะกรรมการประเมินยืนยันขอมูลผานระบบ CHE QA 

8. ฝายเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ 

- จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

- ทําบันทึกเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

- เตรียมความพรอมสําหรับการประชุม 

- บันทึกรายละเอียดในการประชุม 

- จัดทํารายงานการประชุม 

9. จัดทําแผนและผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการ

ประเมินคุณภาพการศกึษา 

- รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ยอนหลัง 3 ปการศึกษา) 

พรอมขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

- จัดทํารางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอคณะทํางานบริหารคณะ

พิจารณา 
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- ปรับแก เพิ่มเติมรายละเอียดตามขอเสนอแนะของคณะทํางานบริหาร

คณะ 

- เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหคณบดีลงนาม 

- เผยแพรใหผูบริหาร ภาควิชา และผูเก่ียวของไดรับทราบ 

- รวบรวมผลการดําเนินงาน พรอมรายละเอียดของผลการดําเนินงาน

รายตั วบ งชี้  เสนอคณะทํ า งานบริหารคณะพิจารณาและให

ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานยัง

ไมบรรลุตามเปาหมาย ที่กําหนดไว ตามรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  

10. จัดทําประกาศ คําสั่ง ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

- จัดทํารางประกาศ คาํสั่ง เสนอรองคณบดีฝายพัฒนาองคเพ่ือพิจารณา              

ในเบื้องตน 

- เสนอรางประกาศ คําสั่ง ตอคณะทํางานบริหารคณะ 

- จัดทําประกาศ คําสั่ง เสนอคณบดีพิจารณาลงนาม 

ดานแผนงาน 1. จัดทําแผนและผลตามแผนพัฒนาคณะ 

- รายละเอียดตามขอ 9. ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. จัดทําแผนและผลตามแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ 

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ประกอบดวย เปาหมายการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ (เจรจาและตามแผนพัฒนาคณะ) รายละเอียดโครงการ

ตามงบประมาณเงินรายไดคณะ และการติดตามการดําเนินงานตาม

การเจรจาระหวางคณบดีกับหัวหนาภาควิชารายตัวบงชี้ 

- เสนอคณะทํางานบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 

- จัดสงแผนปฏิบัติการประจําปใหผูบริหาร หัวหนาภาค หัวหนางาน 

และผูเก่ียวของ 

- รวบรวมผลการดําเนินงาน พรอมรายละเอียดของผลการดําเนินงาน

รายตั วบ งชี้  เสนอคณะทํ า งานบริหารคณะพิจารณาและให

ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานยัง

ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว ตามรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ         

12 เดือน 
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3. ดําเนินการเกี่ยวกับการเจรจาคาเปาหมายตามขอตกลงประจําปกับ

มหาวิทยาลัย 

- เตรียมขอมูลพื้นฐานตามตัวบงชี้การเจรจาคาเปาหมาย ยอนหลัง 3 ป 

เพ่ือใชประกอบการพิจารณาคาเปาหมาย 

- เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณากําหนดคาเปาหมาย 

- ประสานงานจัดส งค า เป าหมายในเบื้ อ งต นให กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- เขารวมการเจรจาคาเปาหมายตามขอตกลงประจําปกับมหาวิทยาลัย 

4. รายงานผลการดําเนินงานที่เก่ียวของตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

และแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัย เชน รายงานผลตัวชี้วัดของ

แผน รายงานผลตาม QS Stars Rating 

- รวบรวมผลการดําเนินงาน พรอมรายละเอียดของผลการดําเนินงาน

รายตัวบงชี้ ตามตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการ

ประจําปมหาวิทยาลัย QS Stars Rating เสนอรองคณบดีฝายพัฒนา

องคกร 

- ทําบันทึกจัดสง 

5. รายงานการประเมินสวนงาน คณบดีประจําป 

- จัดทําขอมูลตามแบบ ปค.1 ปค.2 ปค.3 และรายงานการดําเนินงาน

ของสวนงาน ประจําป  

ผลงานเชิงพัฒนา            

ที่ผานมา 

1. รายงานผลวิเคราะหภาระงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รางคูมือเก่ียวกับการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือรับ

รางวัล 

4. การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักเกณฑการพิจารณารางวัลตาง ๆ ของคณะ 

5. การบริหารจัดการความรูเ ก่ียวกับการวิจัย การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

6. การจัดทําประเมินสวนงานของคณบดีคณะ 
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จากภาระหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผู เ ขียนไดเลือกงานการพิจารณา

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ มาเขียนคูมือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังภาพที่ 7  

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ภาพที ่7 Flow Chart การพจิารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

พิธีมอบรางวัลแกภาควิชาและคณาจารย 

รวบรวมผลงาน และวิเคราะหสังเคราะหขอมูล 

ตามประเภทรางวัล 

ทําประกาศรายชื่อภาควิชาและคณาจารยที่ไดรับรางวัล 

ส้ินสุด 

เห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการ 

เสนอคณะกรรมการ  

เร่ิมตน 

ทําโครงการ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบและใหแกไข/ 

สงคนืแกไข 

เห็นชอบในเบ้ืองตน/ 

สงคนืแกไข 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

 คูมือการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร                        

มีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติที่เก่ียวของ ดังนี ้

1. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

2. จรรยาบรรณาวิชาชีพ 

3. หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

4. ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

 

1. หลักเกณฑ และวิธีการที่เกี่ยวของ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะไดตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการ

ทําวิจัยที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได และเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจใหแก

คณาจารย รวมทั้งเปนการกระตุนใหมีบรรยากาศการแขงขันอยางสรางสรรคในการทํางานวิจัยภายใน

คณะ ซึ่งจะนําไปสูการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงจัดใหมีโครงการเชิดชู

เกียรติแกคณาจารยและหนวยงานที่มีผลงานวิจัยดีเดน และผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน

ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2556 (ใชงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พิจารณา

ผลงานที่เผยแพรในป พ.ศ. 2556 จัดโครงการในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ) โดยแบงประเภท

การใหรางวัลเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทคณาจารย จํานวน 2 รางวัล และ ประเภทหนวยงาน 

จํานวน 3 รางวัล ดังนี ้
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ตารางที่ 2  ประเภทการใหรางวัล ประจําป พ.ศ. 2556-2559 

ประเภท จํานวน ชื่อรางวัล 
จํานวน

รางวัล 

1) คณาจารย 2 (1) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน 10 

  (2) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 10 

2) หนวยงาน 3 (1) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน 1 

  (2) ภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด 1 

  (3) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 1 

โดยไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดมีการเปลี่ยนชื่อโครงการ                

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป เนื่องจากไดมีการเพ่ิมเติมรางวัลดานการอางอิง ทุนวิจัย และ

การบริการวิชาการ เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย อีกจํานวน 9 รางวัล 

รวมเปน 14 รางวัล โดยแบงประเภทการใหรางวัลเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทคณาจารย จํานวน 

7 รางวัล ประเภทภาควิชา จํานวน 7 รางวัล และประเภทบทความ จํานวน 1 รางวัล ดังนี ้

ตารางที่ 3  ประเภทการใหรางวัล ประจําป พ.ศ. 2560 

ประเภท จํานวน ชื่อรางวัล 
จํานวน

รางวัล 

1) คณาจารย 6 (1) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน 5 

  (2) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 5 

  (3) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

ดีเดน * 
5 

  (4) คณาจารยผูมี H index ดีเดน * 5 

  (5) คณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน * 5 

  (6) คณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน * 5 

2) ภาควิชา 7 (1) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน 1 

  (2) ภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด 1 
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ประเภท จํานวน ชื่อรางวัล 
จํานวน

รางวัล 

  (3) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 1 

  (4) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

ดีเดน * 
1 

  (5) ภาควิชาที่มี H index ดีเดน * 1 

  (6) ภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน * 1 

  (7) ภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน * 1 

3) บทความ 1 (1) บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด * 5 

หมายเหตุ  *  รางวัลที่จัดใหมีขึ้นใหม 

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเพิ่มเติมรางวัลดานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร                  

เพ่ือสงเสริมใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมขึ้น อีกจํานวน 2 รางวัล รวมเปน 16 รางวัล 

โดยแบงประเภทการใหรางวัลเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทคณาจารย จํานวน 7 รางวัล ประเภท

ภาควิชา จํานวน 7 รางวัล และประเภทบทความ จํานวน 1 รางวัล ดังนี้  

ตารางที่ 4  ประเภทการใหรางวัล ประจําป พ.ศ. 2561 

ประเภท จํานวน ชื่อรางวัล 
จํานวน

รางวัล 

1) คณาจารย 7 (1) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน 3 

  (2) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 3 

  (3) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

ดีเดน 
3 

  (4) คณาจารยผูมี H index ดีเดน 3 

  (5) คณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน 3 

  (6) คณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน 3 

  (7) คณาจารยผูมีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน 3 
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ประเภท จํานวน ชื่อรางวัล 
จํานวน

รางวัล 

2) ภาควิชา 8 (1) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน 1 

  (2) ภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด 1 

  (3) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 1 

  (4) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

ดีเดน 
1 

  (5) ภาควิชาที่มี H index ดีเดน 1 

  (6) ภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน 1 

  (7) ภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน 1 

  (8) ภาควิชาที่มสีิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน 1 

3) บทความ 1 (1) ทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 3 

หมายเหตุ  *  รางวัลที่จัดใหมีขึ้นใหม 

หลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี ้

(มีรายละเอียดอยูในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดานงานวิจัย

และบริการวิชาการ ประจําป ในภาคผนวก หนา 155-165) 

ตารางที่ 5  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ชื่อรางวัล หลักเกณฑ 

1) ระดับคณาจารย 

(1) คณาจารยผูมี

ผลงานวิจัย

ดีเดน 

1. ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการในฐานขอมูล ISI Scopus และ TCI 

2. ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในระหวางวันที่  1 มกราคม 25xx (20xx) ถึงวันที่           

31 ธันวาคม 25xx (20xx) เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณาผลงาน 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

3. กรณีมีผูรวมวิจัยเกินกวา 1 คน ใหจัดสรรในสัดสวนที่เทากัน (สัดสวนรวม 

รอยละ 100) และในกรณีที่มีนักศึกษารวมดวย ใหนักศึกษามีสวนรวม             

รอยละ 20 ที่เหลืออีกรอยละ 80 ใหจัดสรรในสัดสวนที่เทากัน 

4. ผูวิจัยที่เปนผูรับผิดชอบบทความหลัก (Corresponding Author) ใหบวก

เพ่ิมอีกรอยละ 20 จากสัดสวนที่ไดรับตามขอ 3 แลว 
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ชื่อรางวัล หลักเกณฑ 

5. นําผลที่ไดจากการคํานวณในขอ 3 และ 4 มาถวงน้ําหนักจากผลรวมถวง

น้ําหนักของผลงานวิจัยตามเกณฑการกําหนดคาน้ําหนักผลงานวิจัยของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังนี ้

คาน้ําหนัก ประเภทวารสาร 

1.00 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI : Quartile 1 

0.75 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI : Quartile 2 

2) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus : Quartile 1 

0.50 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI : Quartile 3 และ 4 

2) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus : Quartile 2 

0.25 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus : Quartile 3 

และ 4 

2) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Thai Citation Index 

(TCI) : กลุมท่ี 1 

0.125 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Thai Citation Index 

(TCI) : กลุมท่ี 2 

หมายเหตุ    - บทความใดอยูในหลายฐานขอมูลใหนับในฐานขอมูลที่มีคา

น้ําหนักสูงกวา 

- บทความใดอยูในหลาย Quartile ใหนับ Quartile ที่มีคา

น้ําหนักสูงที่สุด 

- ใหสืบคน Quartile ของวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล 

Scopus ไ ด จ า ก ฐ า น ข อ มู ล  SCImago Journal and 

Country Rank (SJR) 

(2) คณาจารยผูมี

ผลงานวิจัยที่มี

การนําไปใช

ประโยชนดีเดน 

1. พิจารณาจากผลงานวิจัยของอาจารยผูมผีลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน

จํานวนมากที่สุด (นับตามจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยถูกนําไปใชประโยชน)                

ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 25xx ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25xx เชน โครงการ 

ป พ.ศ. 2560 พิจารณาผลงาน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี                

31 ธันวาคม 2560 
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ชื่อรางวัล หลักเกณฑ 

(3) คณาจารยผูมี

ผลงานวิจัยที่

ไดรับการอางอิง 

(Citation) 

ดีเดน 

1. ผลงานวิจัยที่เผยแพรระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

2. ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในระหวางวันที่  1 มกราคม 25xx (20xx) ถึงวันที่                 

31 ธันวาคม 25xx (20xx) (5 ปยอนหลัง) เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 

พิจารณาผลงาน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

3. พิจารณาจากผลรวมของจํานวนการไดรับการอางอิง (Citation) ของ

ผลงานวิจัยในฐานขอมูล Scopus ในชวงป  ค.ศ. 20xx ถึงปจจุบัน เชน 

โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณาการไดรับการอางอิง ในชวง ค.ศ. 2013 ถึง

ปจจุบัน  

(4) คณาจารยผูมี

ผลงานวิจัยที่มี  

H index ดีเดน 

1. พิจารณาจากผลรวมคะแนนของคา H index ในฐานขอมูล Scopus ในชวง

ป ค.ศ. 20xx-20xx (5 ปยอนหลัง) เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณา 

ในชวงป ค.ศ. 2013-2017 

(5) คณาจารยผูมี

งานวิจัยรวมกับ

ภาค 

อุตสาหกรรม

ดีเดน 

1. นับจํานวนงบประมาณในสวนของภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัยที่

ดํ า เนิ นการรวมกับภาค อุตสาหกรรม ท่ีมี การดํ าเนิ นการอยู ในช ว ง

ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx ทั้งนี้ พิจารณาวันที่ดําเนินโครงการตามที่ระบุไวใน

สัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาดําเนิน โครงการ เชน  โครงการ ป  พ .ศ. 2560 พิจารณา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(6) คณาจารยผูมี

การบริการ

วิชาการดีเดน 

1. นับจํานวนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอก

สถาบันที่ดําเนินการอยูในชวงปการศึกษา 25xx ทั้งนี้ พิจารณาวันที่ดําเนิน

โครงการตามที่ระบุไว ในสัญญาในปการศึกษานั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการ

ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ                 

(ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 25xx) 

เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณาปการศึกษา 2560 

 

 

 



34 

 

ชื่อรางวัล หลักเกณฑ 

(7) คณาจารยผูมี

ผลงาน

สิทธิบัตร/            

อนุสิทธิบัตร

ดีเดน 

1. นับจํานวนผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากวันที่รับคําขอ/จดทะเบียน            

ในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 25xx (20xx) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 25xx (20xx) 

เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณาผลงาน ป พ.ศ. 2560 

2. นําจํานวนผลงานจากขอ 1 มาถวงน้ําหนักจากผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน

ตามเกณฑการกําหนดคาน้ําหนักผลงาน ดังนี้ 

ประเภทผลงาน คาน้ําหนัก 

สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ 1.00 

สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค 0.75 

สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย 0.50 

อนุสิทธิบัตร 0.25 
 

2) ระดับภาควิชา 

(8) ภาควิชาที่มี

ผลงานวิจัย

ดีเดน  

1. ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน

ฐานขอมูล Science Citation Index Expanded ของ Thomson Reuters 

(ISI) และ Scopus 

2. ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 มกราคม 25xx (20xx) 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 25xx (20xx) เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณา

ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2560 

3. คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชา  

ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มีผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติในฐานขอมูล ISI และ Scopus 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
 

(9) ภาควิชาที่มีการ

พัฒนาสูงสุด 

1. ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน

ฐานขอมูล ISI และ Scopus 

2. ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 มกราคม 25xx (20xx) 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 25xx (20xx) เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณา

ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2560 
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3. คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีพัฒนาการสูงสุด 

ดังนี้ 

3.1 ผลรวมคะแนนของภาควิชาในแตละป 

ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มีผลงานวิจัยที่เผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล ISI และ Scopus 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

3.2 คะแนนการมีพัฒนาการ 

ผลรวมคะแนนของภาควิชา ป พ.ศ. 25xx (ปที่พิจารณา) -  

ผลรวมคะแนนของภาควิชา ป พ.ศ. 25xx (ปกอนหนาปที่พิจารณา) 

เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณา 

ผลรวมคะแนนของภาควิชา ป พ.ศ. 2560 –  

ผลรวมคะแนนของภาควิชา ป พ.ศ. 2559 

(10) ภาควิชาที่มี

ผลงานวิจัย            

ที่มีการ

นําไปใช

ประโยชน

ดีเดน 

1. ผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีการนําไปใชประโยชน (นับตามจํานวนครั้งที่

ผลงานวิจัยถูกนําไปใชประโยชน) ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 25xx ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 25xx เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณาผลงานวิจัย                

ป พ.ศ. 2560 

2. คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชา 

ผลรวมคะแนนของจํานวนครั้งท่ีผลงานวิจัยของภาควิชา 

มีการนําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยทีผ่านการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
 

(11) ภาควิชาที่มี

ผลงานวิจัยที่

ไดรับการ

อางอิง 

(Citation) 

ดีเดน 

1. ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

2. ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 25xx (20xx) 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25xx (20xx) (5 ปยอนหลัง) เชน โครงการ ป พ.ศ. 

2560 พิจารณาผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2556(2013) - ป พ.ศ. 2560(2017) 
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3. คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชา 

ผลรวมคะแนนของจํานวนการไดรับการอางอิง (Citation) ของผลงานวิจัย

ในฐานขอมูล Scopus ในระหวางป พ.ศ. 25xx (20xx) ถึงปจจุบัน  

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณาผลงานระหวางป พ.ศ. 2556(2013) 

ถึงปจจุบัน 

(12) ภาควิชาที่มี 

H index 

ดีเดน 

1. ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

2. ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 25xx (20xx) 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25xx (20xx) (5 ปยอนหลัง) เชน โครงการ ป พ.ศ. 

2560 พิจารณาผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2556(2013) - ป พ.ศ. 2560(2017) 

3. คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชา 

H index ของผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในฐานขอมูล Scopus  

ในป พ.ศ. 25xx-25xx (20xx-20xx) (5 ปยอนหลัง) 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

เชน โครงการ ป  พ.ศ. 2560 พิจารณาผลงานในป พ.ศ. 2556-2560       

(2013-2017) 

(13) ภาควิชาที่มี

งานวิจัย

รวมกับภาค 

อุตสาหกรรม

ดีเดน 

1. นับจํานวนงบประมาณในสวนของภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัยที่

ดํ า เนิ นการรวมกับภาค อุตสาหกรรม ท่ีมี การดํ าเนิ นการอยู ในช ว ง

ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx ทั้งนี้ พิจารณาวันท่ีดําเนินโครงการตามที่ระบุไว 

ในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินโครงการ เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 คิดงบประมาณ

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 25xx เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560               

ใชขอมูลปการศึกษา 2560) 
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2. คํานวณจากผลรวมงบประมาณของโครงการวิจัยของภาควิชา ดังนี้ 

ผลรวมงบประมาณในสวนของภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัย 

ที่ดําเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

จํานวนอาจารยทีผ่านการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
 

(14) ภาควิชาที่มี

ผลงาน

สิทธิบัตร/            

อนุสิทธิบัตร

ดีเดน 

1. นับจํานวนผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากวันที่รับคําขอ/จดทะเบียน    

ในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 25xx (20xx) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 25xx (20xx) 

เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณาผลงาน ป พ.ศ. 2560 

2. นําจํานวนผลงานจากขอ 1 มาถวงน้ําหนักจากผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน

ตามเกณฑการกําหนดคาน้ําหนักผลงาน ดังนี้ 

ประเภทผลงาน คาน้ําหนัก 

สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ 1.00 

สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค 0.75 

สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย 0.50 

อนุสิทธิบัตร 0.25 

3. คํานวณจากผลรวมของคาน้ําหนักผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดังนี ้

ผลรวมของคาน้ําหนักผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

จํานวนอาจารยที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
 

(15) ภาควิชาที่มี

การบริการ

วิชาการดีเดน 

1. นับจํานวนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอก

สถาบันของภาควิชาที่ดําเนินการอยูในชวงปการศึกษา 25xx ทั้งนี้ พิจารณา

วันที่ดําเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญาปการศึกษานั้น ๆ ไมนับชวงเวลา

ที่มีการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560               

ใชขอมูลปการศึกษา 2560 

(ใชขอมูลท่ีระบุในเลมรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 25xx) 

2. คํานวณจากผลรวมงบประมาณของโครงการบริการวิชาการของภาควิชา 

ดังนี้ 
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ผลรวมงบประมาณของโครงการบริการวิชาการ 

จากหนวยงานภายนอกสถาบัน 

จํานวนอาจารยที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
 

3) ระดับบทความ  

(16) บทความวิจัย

ที่ไดรับการ

อางอิง 

(Citation) 

ดีเดน 

1. ผลงานวิจัยที่ เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล 

Scopus 

2. ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในระหวางวันที่  1 มกราคม 25xx (20xx) ถึงวันท่ี              

31 ธันวาคม 25xx (20xx) เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณาผลงาน              

ป พ.ศ. 2560 

3. พิจารณาจากบทความวิจัยที่ ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล 

Scopus ในชวงป ค.ศ. 20xx-20xx เชน โครงการ ป พ.ศ. 2560 พิจารณา

ผลงานในชวงป ค.ศ. 2013-2017 

 

2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เพ่ื อ กํ าหนดแนวปฏิ บั ติ ตนของบุ คล ากรในสถาบั น อุดมศึ กษ าและพนั ก งาน ใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการที่จะเปนผูท่ีมีความประพฤติดี สํานึกในหนาที่ 

สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา อันจะยังผลใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใส ศรัทธาและยกยองของบุคคลโดยทั่วไป 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาศิลปากร พ.ศ. 

2552 หมวด 2 จรรยาบรรณ สวนที่ 2 จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน ขอ 10-15 

ดังนี้ 

ขอ 10 พึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแล

เอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 

ขอ11 พึ งปฏิบัติหน าที่ ราชการอยางเต็มกําลั ง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 
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ขอ 12 พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน และตองไมคัดลอกหรือลอกเลียน

ผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือจาง วาน ใชผูอ่ืนใหทําผลงานใหหรือนําผลงานของผูอ่ืนเพ่ือนําไปใชใน

การขอกําหนดตําแหนงหรือเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึนหรือใหไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่สูงขึ้น 

หรือเพ่ือการอันมิชอบดวยประการใด 

ขอ 13 พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการ

อยางเต็มที ่

ขอ 14 พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิ

ใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

ขอ 15 ตองไมกระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายใหหนวยงานไดรับความเสื่อมเสียหรือ

เสียหาย ไมวาในทางชื่อเสียง เกียรติภูมิ หรือดวยประการใด ๆ 

และสวนท่ี 5 จรรยาบรรณตอหนาที่ และวิชาชีพ ขอ 26 พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวย

ความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึง

ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 

 

3. หลักการปฏิบัตงิาน PDCA 

การพัฒนากระบวนการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารยและภาควิชา 

ตองดําเนินการตามกระบวนการหลักการปฏิบัติงาน PDCA เปนหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

ตารางที่ 6  หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

P = Plan (การวางแผน) ศึกษา วิเคราะหขอมูลการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการของ

คณาจารยและภาควิชา ที่เก่ียวของ มติตาง ๆ 

1. ศึกษา วิเคราะหหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการ

วิชาการของคณาจารยและภาควิชา 

2. จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวของกับเกณฑการพิจารณา เชน มติที่

ประชุมปที่แลว โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

ไทย (ฉบับลาสุด) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

D = Do (การปฏิบัติ) 1. จั ด ทํ า ร า ง โค รงการแล ะห ลั ก เกณ ฑ ก ารพิ จ า รณ า  เส น อ

คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. เสนอคณบดีอนุมัติโครงการ 

3. รวบรวมขอมูล พิจารณาตามหลักเกณฑ และสรุปรายชื่อคณาจารย

และภาควิชาที่ผานการพิจารณา เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

4. เสนอคณบดีอนุมัติรายชื่อคณาจารยและภาควิชาที่ผานการ

พิจารณา 

5. จัดทําประกาศ 

6. จัดพิธีมอบรางวัล 

C = Check (การ

ตรวจสอบ) 

1. จัดทํารายงานสรุปโครงการ พรอมปญหาอุปสรรคในการดําเนิน

โครงการ เสนอรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

2. เสนอรายงานสรุปโครงการตอคณะกรรมการ 

A = Act (การปรับปรุง) 1. คณะกรรมการพิจารณารายงานสรุปโครงการ พรอมปญหา

อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

2. คณะกรรมการใหขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงแกไขดําเนินการครั้งตอไป 

 

4. ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

การพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการมีข้ันตอนที่ยุงยากซับซอน ตองปฏิบัติงานดวย

ความรอบคอบ และให เปนไปตามหลักเกณฑที่ กําหนด ตองอาศัยทักษะความชํานาญและ

ประสบการณ ซึ่งมีขอควรระวังในการปฏิบัติงานดังนี ้

1) การจัดทําหลักเกณฑการพิจารณา ผูปฏิบัติตองศึกษา วิเคราะหหลักเกณฑเดิมที่ผานมาใน

แตละป และรวบรวมหลักเกณฑที่เก่ียวของ ไดแก หลักเกณฑจากโครงการประเมินคุณภาพผลงาน

ทางวิชาการ สกว. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. จัดทําเปนสรุปใหชัดเจนเพ่ืองาย

ตอการพิจารณาของคณะกรรมการตอไป 
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2) การสืบคนขอมูลควรมีการกําหนดวันที่สืบคน เนื่องจากการสืบคนในชวงเวลาที่ตางกัน 

ขอมูลที่ไดอาจมีความคลาดเคลื่อนได 

3) การพิจารณาหลักเกณฑ หากมีคณะกรรมการไมไดเขารวมการพิจารณาหลักเกณฑ แลว

ในที่ประชุมมีการแกไข ตองนําเสนอเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหมอีกครั้งหนึ่ง ไม

ควรใชวิธีการเวียนใหความเห็นชอบ 
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บทท่ี 4 

เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 คูมือการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติ 

2. เทคนิคการปฏิบัติงาน 

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 

1. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

มีกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมการปฏิบัติงาน 

การพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารย

ที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป เปนการสนับสนุนงานดานการวิจัยที่เปน

การสรางขวัญและกําลังใจใหแกคณาจารยภายในคณะ ซึ่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามประสบการณ 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ในโครงการมอบ

รางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

และหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดความผิดพลาด 

2) มีความโปรงใสในการปฏิบัติงานใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑของโครงการ 

3) ไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งสามารถตรวจสอบได 

4) ความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติตนสอดคลองตามจรรยาบรรณของบุคลากรที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
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5) การปฏิบัติงานตองมีประสิทธิภาพ ถูกตอง  

6) ประสานงานในภาระงานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และการทํางานเปนทีม 

7) การปฏิบัติงานคํานึงถึงผลประโยชนของคณะ และประหยัดทรัพยากร 

นอกจากหลักการทํางานแลว ยังไดใชสมรรถนะในการปฏิบัติงานและประสบการณในการ

ทํางานมากําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ตามภาระงานของคณะ ดังนี ้

 

1.2 แนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 แนวทาง ดังนี ้

แนวทางท่ี 1 มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานในประเด็น ดังนี้  

1) มีการศกึษาวิเคราะห ภาระงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 

2) มีการวางแผนงาน กําหนดวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน และปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน 

3) มีการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

4) มีการนําผลการประเมินเพ่ือพัฒนางาน ตนเอง และหนวยงาน 

5) มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบั ติ งานตามปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ  

แนวทางท่ี 2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1) มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

2) ผลงานที่ปฏิบัติมีความเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน  

3) ไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานและแกปญหาขอบกพรองที่เกิดข้ึนได 

4) ผลงานตอบตัวชี้วัดของยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย 

5) ใหการบริการแกผูมารับบริการดวยความเสมอภาค 

แนวทางท่ี 3 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี ดังนี้  

1) เปนผูใหบริการที่ดี โดยยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

2) เปนผูสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน 

3) เปนผูปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ ์

4) เปนผูใหความสําคัญในการทํางานเปนทีม 

5) เปนผูปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และมีจริยธรรม 
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โดยมีแผนการดําเนินการดังตารางแผนกิจกรรม ดังนี ้

ตารางที่ 7  แผนการดําเนินการโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดทําโครงการเสนอคณะกรรมการฝายวิจัย

ของคณะฯ และเสนอขออนุมัติโครงการ 

 
  - คณะกรรมการฝายวิจัย 

- งานแผน 

2. รวบรวมขอมูล จัดทําสรุปผลการพจิารณา 
 

  - รองคณบดฝีายวิจัย 

- งานแผน 

3. พิจารณาผลงานตามหลักเกณฑการพิจารณา

ผลงานวิจัยและบริการวชิาการ 

 
 

 - คณะกรรมการฝายวิจัย 

4. ประกาศรายชื่อภาควิชาและคณาจารยท่ีไดรับ

รางวัล 

 
 

 - งานแผน 

5. จัดพิธีมอบรางวลัภาควิชาและคณาจารยที่มี

ความโดดเดนดานงานวิจัยและบรกิารวิชาการ 

ประจําป  

  
 

- คณาจารยและบุคลากร 

- งานแผน 

6. ทํารายงานสรุปโครงการ   
 

- งานแผน 

 

1.3 ขั้นตอนการดําเนินการ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ผูเขียนนําเสนอขั้นตอนใน

การปฏิบัติงานดานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและ

คณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป ตามรายละเอียด โดยจําแนก

กระบวนงานออกเปน 2 กระบวนงาน ดังนี ้

1.3.1 กระบวนงานพิจารณาผลงานวิจัยและบรกิารวิชาการ 

1.3.2 กระบวนงานพิธีมอบรางวัล 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามโครงการมอบรางวัล

ภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป ผูเขียนขอนําเสนอ

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานดานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกันทั้ง 2 
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กระบวนงาน เปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) และ

รูปแบบขอความ (Wording)(รายละเอียดงาน) ตามรายละเอียด ดังนี ้

 

1.3.1 กระบวนงานพจิารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

กระบวนงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ มีตัวชี้วัดที่สําคัญคือจักตองให

แลวเสร็จตามกําหนดวันที่คณะกําหนด ดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่8 Flow Chart กระบวนงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

เสนอคณบดีลงนาม 

 

ทําประกาศรายชื่อคณาจารยและภาควชิาที่ไดรับรางวัล (D) 

เสนอคณะกรรมการ (C) 

เห็นชอบ/สงคืนแกไข 

เสนอชื่ออาจารยที่ไดรับรางวัล 
วิจัยดีเดนในอันดับที่ 1  
ตอมหาวิทยาลัย (E) 

- รวบรวมผลงาน 

- พิจารณาตามหลักเกณฑ 

สิ้นสุด 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

เริ่มตน 

ทําโครงการ 

เสนอคณบดีอนุมัติ (B) 

เสนอคณะกรรมการ (A) 

เห็นชอบ/สงคืนแกไข 

เห็นชอบ 

อนุมัต ิ
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ตารางที่ 8  กระบวนงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

  จุดเริ่มตนกระบวนงานที่ 

1.3.1 

  

 15-20 วัน 

(ตุลาคม) 

ทําโครงการ ดังนี ้

1. เตรยีมหลักเกณฑการ

พิจารณา ดังน้ี 

1)  ศึกษา วิเคราะห

หลักเกณฑเดิมที่ผานมาใน     

แตละป 

2)  วิเคราะหหลกัเกณฑและ

รวบรวมขอมูล ไดแก 

(1) หลักเกณฑจาก

โครงการประเมินคณุภาพ

ผลงานทางวิชาการ สกว. 

(2) เกณฑการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายใน สกอ. 

2. ทําโครงการ 

3. ตรวจทานโครงการ 

4. เสนอโครงการ ดังนี ้

1) เสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาในเบ้ืองตน 

2) เสนอเลขานุการคณะ

พิจารณา 

3) เสนอรองคณบดีฝายวิจัย

พิจารณา 

4) ในแตละขั้นตอน หากมี

แกไข : สงคืนเพ่ือดําเนินการ

ปรับแกกอนดําเนินการใน

ขั้นตอนตอไป 

5) เห็นชอบ : เสนอ

คณะกรรมการ 

1. หลักเกณฑรายละเอยีดดัง

ปรากฎในขอ 1 หลกัเกณฑ  

และวิธกีารที่เกีย่วของ บทที่ 3 

2. รางโครงการ 

1. รองคณบดี

ฝายวจิัย 

2. เลขานุการ

คณะ 

3. หัวหนางาน

แผน 

4. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

 
 

   

จุดเริ่มตน 

ทําโครงการ 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

 

 
 

   

 

 
1-7 วัน 

(ตุลาคม) 

เสนอคณะกรรมการ 

พิจารณาโครงการ ดังนี ้

1. ทําระเบียบวาระการประชุม 

และบันทึกเชิญประชุม 

2. ทําขอยืมเงินทดรอง

ราชการ (อาหารวางเล้ียง

รับรอง) 

3. ประชุมคณะกรรมการ 

4. ทํารายงานการประชุม

ดําเนินการดังน้ี 

1) ทํารายงานการประชุม 

2) เสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาในเบ้ืองตน 

3) เสนอเลขานุการคณะ

พิจารณา 

4) เสนอรองคณบดีฝายวิจัย

พิจารณา หากมแีกไขให

ดําเนินการ 

5. กรณีมีแกไข เพิ่มเตมิ 

รายละเอียดโครงการ

ดําเนินการปรับแก 

1) ปรับแกรายละเอียดทัว่ไป: 

ใหเสนอเวียนคณะ กรรมการ

พิจารณา 

2) ปรับแกรายละเอียดที่

เปนหลักเกณฑ : ใหเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณา 

6. เห็นชอบ เสนอคณบดี

อนุมัติ 

1. โครงการที่ผานความ

เห็นชอบแลว ประกอบดวย

เอกสาร ดังนี ้

1) บันทึกเชิญประชุม 

2) วาระการประชุม : 

โครงการพรอมหลักเกณฑการ

พิจารณา 

2. สัญญายืมเงินทดรอง

ราชการ 

3. ใบลงนามเขารวมประชุม 

4. รายงานการประชุม 

 

1. คณะกรรมการ 

2. รองคณบดี

ฝายวจิัย 

3. เลขานุการ

คณะ 

4. หัวหนางาน

แผน 

5. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

6. งานคลังและ

พัสดุ 

 

 

 

    

เสนอ 

คณะกรรมการ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ/สงคืนแกไข 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

 

 

    

 1-2 วัน 

(ตุลาคม- 

พฤศจิกายน) 

เสนอคณบดีอนุมัติโครงการ 

ดังน้ี 

1. ทําบันทึกขออนุมัติโครงการ 

2. ทําเอกสารโครงการแนบ 

3. ทําบันทึกขออนุมัติใชเงนิ

โครงการ 

4. เสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาในเบ้ืองตน 

5. เสนอเลขานุการคณะ

พิจารณา 

1. บันทึกขออนุมัตโิครงการที ่

ไดรับอนุมัติแลว ประกอบดวย

เอกสาร ดังนี ้

1) บันทึกขออนุมัตโิครงการ 

2) โครงการ 

2. บันทึกขออนุมัติใชเงนิ

โครงการ 

 

1. คณบดี 

2. เลขานุการ

คณะ 

3. หัวหนางาน

แผน 

4. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

 1 เดือน 

  (พฤศจิกายน) 

การรวบรวมผลงาน หลังจาก

ที่คณบดีอนุมัตโิครงการ

เรียบรอยแลวดาํเนินการดังนี ้

1. รวบรวมผลงาน และ

วิเคราะหสังเคราะหขอมูล

ตามประเภทรางวัล 

2. สรุปผลการพิจารณาให

สอดคลองกับหลักเกณฑของ

โครงการเพ่ือเสนอผูบริหาร

ตอไป 

3. ตรวจทานสรุปผลการ

พิจารณา 

4. เสนอสรุปผลการพิจารณา

ตามหลักเกณฑของโครงการ 

ดังน้ี 

1) เสนอหัวหนางานพิจารณา

ในเบ้ืองตน 

2) เสนอเลขานุการคณะ

พิจารณา 

3) เสนอรองคณบดีฝายวิจัย

พิจารณา 

4) ในแตละขั้นตอน หากมี

แกไข : สงคืนเพ่ือดําเนินการ

ปรับแกกอนดําเนินการใน

ขั้นตอนตอไป 

5) เห็นชอบ : เสนอ

คณะกรรมการ 

1. ผลงานแตละประเภท 

2. สรุปผลการพิจารณา 

1. รองคณบดี

ฝายวจิัย 

2. เลขานุการ

คณะ 

3. หัวหนางาน

แผน 

4. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

 

 

    

เสนอ

คณบดี 

- รวบรวมผลงาน 

- พิจารณาตามหลักเกณฑ 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

 

 

    

 

 
1-7 วัน 

(พฤศจิกายน-

ธันวาคม) 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา

สรุปผลการพิจารณาตาม

หลักเกณฑของโครงการ ดังนี ้

1. ทําระเบียบวารการประชุม 

และบันทึกเชิญประชุม 

2. ทําขอยืมเงินทดรอง

ราชการ (อาหารวางเล้ียง

รับรอง) 

3. ประชุมคณะกรรมการ 

4. ทํารายงานการประชุม

ดําเนินการดังน้ี 

1) ทํารายงานการประชุม 

2) เสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาในเบ้ืองตน 

3) เสนอเลขานุการคณะ

พิจารณา 

4) เสนอรองคณบดีฝายวิจัย

พิจารณา หากมแีกไขให

ดําเนินการ 

5. กรณีมีแกไข เพิ่มเตมิ 

สรุปผลการพิจารณา 

ดําเนินการปรับแก และเสนอ

เวียนคณะกรรมการพจิารณา 

6. เห็นชอบ : เสนอคณบดี          

ลงนาม 

1. รายชื่อภาควิชาและ

คณาจารยที่ไดรับรางวัลที่

ไดรับความเห็นชอบแลว 

ประกอบดวยเอกสาร ดังน้ี 

1) บันทึกเชิญประชุม 

2) วาระการประชุม : 

สรุปผลการพิจารณา 

2. สัญญายืมเงินทดรองราชการ 

3. ใบลงนามเขารวมประชุม 

4. รายงานการประชุม 

 

1. คณะกรรมการ 

2. รองคณบดี

ฝายวจิัย 

3. เลขานุการ

คณะ 

4. หัวหนางาน

แผน 

5. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

6. งานคลัง

และพัสด ุ

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

เสนอ 

คณะกรรมการ

เห็นชอบ 

เห็นชอบ/สงคืนแกไข 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

     

 1-2 วัน 

(พฤศจิกายน- 

ธันวาคม) 

ทําประกาศรายชื่อภาควิชา

และคณาจารยที่ไดรับรางวัล

หลังจากที่คณะกรรมการ

พิจารณาใหความเห็นชอบ

แลวดังนี ้

1. ทําประกาศรายชื่อผูไดรับ

รางวัล 

2. ตรวจทานประกาศรายชือ่           

ผูไดรับรางวัล 

3. เสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาในเบ้ืองตน 

4. เสนอเลขานุการคณะ

พิจารณา 

5. เสนอรองคณบดีฝายวิจัย

พิจารณา 

ประกาศรายชือ่ภาควิชาและ

คณาจารยที่ไดรับรางวัล 

1. รองคณบดี

ฝายวจิัย 

2. เลขานุการ

คณะ 

3. หัวหนางาน

แผน 

4. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

 

 1-3 วัน 

(พฤศจิกายน-

ธันวาคม) 

เสนอคณบดีลงนามใน

ประกาศ ดังนี ้

1. ทําประกาศรายชื่อ

ภาควิชาและคณาจารยที่

ไดรับรางวัล 

2. ทําบันทึกเล็กขอความ

อนุเคราะหลงนามในประกาศ 

3. สําเนาประกาศใหงานคลัง

และพัสดุเพ่ือดําเนินการตอไป 

4. สําเนาประกาศใหงาน

บริหารและธุรการเพื่อ

ประชาสัมพันธไปยังภาควิชา

ใหไดรบัทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศท่ีลงนามเรียบรอยแลว 

 

1. คณบดี 

2. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

3. งานบริหาร

และธุรการ 

 

 

 

สิ้นสุดกระบวนงานที ่1.3.1 

  

 

ทําประกาศรายชื่อ 
คณาจารยและภาควิชา 

ที่ไดรับรางวัล 

เสนอคณบดี 

สิ้นสุด 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

     

 1-2 วัน 

(ธันวาคม) 

เสนอชื่ออาจารยที่ไดรับรางวัล 

วิจัยดีเดนในอันดับที่ 1 ตอ

มหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. บันทึกขอเสนอชื่อ 

2. เสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาในเบ้ืองตน 

3. เสนอเลขานุการคณะ

พิจารณา 

4. เสนอคณบดีลงนาม 

5. ประสานงานบริหารและ

ธุรการจัดสงเอกสาร 

บันทึกขอเสนอชื่อ 1. คณบดี 

2. เลขานุการ

คณะ 

3. หัวหนางาน

แผน 

4. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

5. งานบริหาร

และธุรการ 

  

สิ้นสุดกระบวนงานที ่1.3.1 

  

 

1.3.2 กระบวนงานพธิีมอบรางวัล 

กระบวนงานพิธีมอบรางวัลตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป มีตัวชี้วัดที่สําคัญคือจักตองใหแลวเสร็จตามกําหนดวันที่

คณะกําหนด ดังภาพที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอชื่ออาจารยที่ไดรับรางวัล 
วิจัยดีเดนในอันดับที่ 1  

ตอมหาวิทยาลัย 

สิ้นสุด 
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ภาพที ่9 Flow Chart กระบวนงานพิธีมอบรางวัล 

ตารางที่ 9  กระบวนงานพิธีมอบรางวัล 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

  
จุดเริ่มตนระบวนงานที ่2 

  

 1 วัน 

(ธันวาคม) 

ยืมเงนิทดรองราชการ 

ดําเนินการดังน้ี 

1. เขาระบบยืมเงินทดรอง

ราชการ 

2. เสนอหัวหนางานลงนาม 

3. จัดสงเอกสารสัญญายืมเงิน             

ทดรองราชการใหงานคลังและ

พัสดุ 

สัญญายืมเงินทดรองราชการ 1. หัวหนางาน

แผน 

2. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

3. งานคลังและ

พัสดุ 

     

เริ่มตน 

ยืมเงินทดรองราชการ 

เตรียมความพรอม (H) 

พิธีมอบรางวัล 

จุดเริ่มตน 

ยืมเงินทดรองราชการ 

คืนเงินสดคงเหลือ (I) จัดกระดานขาวประชาสัมพันธ (K) 

จัดซ้ือวัสดุ/จัดจาง (G) 

ทํารายงานสรุปโครงการ (J) 

สิ้นสุด สิ้นสุด 

สิ้นสุด 

เสนอคณะกรรมการ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ/สงคืนแกไข 



53 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

 

 

    

 14 วัน 

(ธันวาคม) 

1. ทําเอกสารจัดซื้อ/จัดจาง 

ดังน้ี 

1) ทําบันทึกรายงานขอซื้อ/

จาง 

2) ขอใบสืบ-เสนอราคาจาก

ผูประกอบการ 

2. จัดซื้อวัสดุ/จัดจาง ดังนี ้

1) สั่งอาหารวางเล้ียงรับรอง 

2) จัดซื้อวัสดุ ไดแก Card 

Case   ของที่ระลึก 

3) จัดจาง ไดแก ปาย

รางวัลฟวเจอรบอรด (กรณีมี

การปรับวงเงินรางวัล) เกียรติ

บัตร ลูกโปงประดับเวท ี 

3. รวบรวมบิลเงนิสด/ใบเสรจ็ 

รับเงนิ/ใบสําคัญรบัเงิน 

1. บันทึกรายการขอซื้อ/จางที่

อนุมัติเรียบรอยแลว 

ประกอบดวยเอกสาร ดังนี ้

1) บันทึกรายการขอซื้อ/จาง 

2) ใบสืบ-เสนอราคา 

2. วัสดุและจางเหมา ไดแก 

1) วัสดุ ไดแก Card Case 

และ ของที่ระลึก 

2) จัดจาง ไดแก เกียรติบัตร 

ปายรางวัลฟวเจอรบอรด 

ลูกโปงประดับเวท ี

 

1. นางกัลยาณี  

จันทนะภาพ 

2. งานคลังและ

พัสดุ 

3. รานคา/

ผูประกอบการ 

 

 

5 วัน 

(ธันวาคม) 

1. เตรยีมเอกสารที่เก่ียวของ 

ดังน้ี 

1) ทําบันทึกเชิญเขารวม

โครงการ ดังน้ี 

(1) เชิญผูบริหาร : คณบดี 

รองคณบดี ผูชวยคณบดี 

(2) เชิญหัวหนา

ภาควิชา และคณาจารย 

(3) เชิญคณาจารยที่

ไดรับรางวัล 

(4) เสนอรองคณบดีฝาย

วิจัยลงนาม 

2) ทําคํากลาว 

(1) เปดพิธีมอบรางวัล 

(2) รายงานการจัดงาน 

3) รายละเอียดรางวัลให

พิธีกร 

4) เกียรติบัตร เตรยีมใสแฟม

เสนอคณบดีลงนาม  

1. บันทึกเชิญเขารวมโครงการ

ที่ลงนามเรยีบรอยแลว 

2. คํากลาวเปดพิธีมอบรางวัล 

3. คํากลาวรายงานการจัดงาน 

4. รายละเอียดรางวัล 

5. เกียรติบัตรที่ลงนาม

เรียบรอยแลว 

 

1. คณบดี 

2. รองคณบดี

ฝายวจิัย 

3. เลขานุการ

คณะ 

4. หัวหนางาน

แผน 

5. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

6. งานแผน 

7. งานบริหาร

และธุรการ 

     

จัดซ้ือวัสดุ/จัดจาง 

เตรียมความพรอม 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

 

 

    

 

 

5 วัน 

(ธันวาคม) 

2. เตรยีมสถานที่ในการจัดพธิี

มอบรางวัล ดังน้ี 

1) ดานหนาสถานทีจ่ัดพิธ ี: 

โตะรับลงทะเบียน โตะสําหรับ

วางอาหารวางเล้ียงรับรอง 

2) บนเวที : ปายติดดานหลัง

เวที ลูกโปงประดับเวที (จัดชวง

เชากอนพธิีมอบรางวัล) 

3) ดานหนาเวท ี: โพเด่ียม 

โตะวางเกยีรติบัตรและของ                  

ที่ระลึก   

1. สถานที่สําหรับจัดพิธ ี 1. งานแผน 

2. งานบริหาร

และธุรการ 

 1 วัน 

(ธันวาคม) 

พิธีมอบรางวัล ดําเนินการดังน้ี 

1. รับลงทะเบียน 

2. รองคณบดีฝายวิจัยกลาว

รายงาน 

3. ประธานกลาวเปดพธิีมอบ

รางวัล 

4. การเสวนาจากผูไดรับรางวัล 

5. พักรับประทานอาหารวาง 

6. พิธีกรประกาศรายชือ่

ภาควิชาและคณาจารยเพ่ือขึ้น

รับรางวัลตามลําดับ 

7. มอบของท่ีระลึกรวมแสดง

ความยินดีกบัคณาจารยผูที่

ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่

สูงข้ึน 

8. มอบของท่ีระลึกรวมแสดง

ความยินดีกบัคณาจารยผูมี

ผลงานนวัตกรรมการ

ออกแบบ/ธุรกจินวัตกรรม 

และรางวัลการประกวด 

9. ถายภาพรวมกัน 

10. รวบรวมบิลเงนิสด/

ใบเสรจ็ รับเงนิ/ใบสําคัญรบัเงิน 

1. ใบลงนามเขารวมโครงการ 

2. ใบตรวจรับพัสด ุ

3. ใบตรวจรับการจาง 

4. แบบประเมินความพึง

พอใจโครงการ 

 

1. คณบดี 

2. รองคณบดีฝาย

วิจัย 

3. งานแผน 

 

     

พิธีมอบรางวัล 

เตรียมความพรอม 

(ตอ) 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

 

 

    

 7 วัน 

(ธันวาคม) 

1. คืนเงินสดคงเหลือ ดังน้ี 

1) ทําบันทึกขออนุมัติคืนเงนิ

สดคงเหลือ 

2) สงเงินสดคงเหลือคืนงาน

คลังและพัสด ุ

2. เตรยีมเอกสารคนืเงินยืม            

ทดรองราชการ ดังน้ี 

1) ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ

วัสด ุ

2) ทําบันทึกขออนุมัติจาง

เหมา 

3) ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงนิ

คาใชจายในการจัดโครงการ 

4) เสนอบันทึกทั้ง 3 ฉบับ

ดังกลาวขางตนใหรองคณบดี

ฝายพัฒนาองคกรลงนาม 

5) เสนอรองคณบดีฝาย

บริหารอนุมัต ิ

6) ทําบันทึกขออนุมัติเบิกจาย

และขอใหตั้งหนี้ในระบบ SU-

ERP พรอมทั้งหักลางสัญญาการ

ยืมเงนิทดรองราชการ 

7) รวบรวมเอกสาร

ประกอบการเบิกจายใหงาน

บริหารและธุรการสงใหงานคลัง

และพัสดุดาํเนินการตอไป 

1. บันทึกขออนุมัติคืนเงินสด

คงเหลือ 

2. เอกสารคนืเงินยืม            

ทดรองราชการที่จัดเตรียม

เรียบรอยแลว 

1. รองคณบดีฝาย

บริหาร 

2. รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

3. นางกัลยาณี  

จันทนะภาพ 

4. งานบริหาร

และธุรการ 

5. งานคลังและ

พัสดุ 

  

สิ้นสุดกระบวนงานที ่1.3.2 

  

     

คืนเงินสดคงเหลือ 

สิ้นสุด 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

 

 

    

 1-3 วัน 

(ธันวาคม) 

1. ทํารายงานสรุปโครงการ 

ดังน้ี 

1) ทําสรุปผลการวิเคราะห

แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการ 

2) ทํารายงานสรุปโครงการ 

พรอมปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินโครงการ 

2. เสนอผูบริหารพิจารณา ดังนี ้

1) เสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาในเบ้ืองตน 

2) เสนอเลขานุการคณะ

พิจารณา 

3) เสนอรองคณบดีฝาย

วิจัยพิจารณา 

รายงานสรุปโครงการ 1. รองคณบดี

ฝายวจิัย 

2. เลขานุการ

คณะ 

3. หัวหนางาน

แผน 

4. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

                              
 

1-7 วัน 

(ธันวาคม) 

1. เสนอคณะกรรมการ

พิจารณารายงานสรุป

โครงการ ดังนี ้

1) ทําระเบียบวารการประชุม 

และบันทึกเชิญประชุม 

2) ทําขอยืมเงินทดรอง 

ราชการ (อาหารวางเล้ียง 

รับรอง) 

3) ประชุมคณะกรรมการ 

2. ทํารายงานการประชุม 

ดําเนินการดังน้ี 

1) ทํารายงานการประชุม 

2) เสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาในเบ้ืองตน 

3) เสนอเลขานุการคณะ

พิจารณา 

4) เสนอรองคณบดีฝายวิจัย

พิจารณา หากมแีกไขให

ดําเนินการแกไขกอน หากไมมี

แกไขใหรวบรวมเพ่ือใช

ประโยชนตอไป 

รายงานสรุปโครงการที่ผาน

ความเห็นชอบแลว  

1. คณะกรรมการ 

2. รองคณบดี

ฝายวจิัย 

3. เลขานุการ

คณะ 

4. หัวหนางาน

แผน 

5. นางกัลยาณี 

จันทนะภาพ 

6. งานคลัง

และพัสด ุ

 

  
สิ้นสุดกระบวนงานที ่1.3.2 

  

ทํารายงานสรุปโครงการ 

เห็นชอบ/สงคืนแกไข 

เสนอ 

คณะกรรมการ

เห็นชอบ 

สิ้นสุด 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ประกาศ/ผลลัพท/เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูเกี่ยวของ 

 

 

    

 1-2 วัน 

(ธันวาคม) 

ประชาสัมพันธพิธีมอบรางวัล 

ดังน้ี 

1. เตรยีมรูปภาพ 

2. จัดกระดานขาว

ประชาสัมพันธ 

3. เผยแพรทางเว็บไซดคณะ 

 งานแผน 

  

สิ้นสุดกระบวนงานที ่1.3.2 

  

 

2. เทคนิคการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ มีกระบวนงานในการดําเนินการ                

2 กระบวนงาน ดังนี ้

2.1 กระบวนงานพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ (รายละเอียดกระบวนงานในการ

ดําเนินงานตามภาพที่ 8 Flow Chart กระบวนงานการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการ

วิชาการ หนาที่ 45) 

2.2 กระบวนงานพิธีมอบรางวัล (รายละเอียดกระบวนงานในการดําเนินงานตามภาพท่ี 9 Flow 

Chart กระบวนงานพิธีมอบรางวัล หนาที่ 52) 

 

2.1 กระบวนงานพจิารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ทําโครงการ 

ดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษา วิเคราะหหลักเกณฑเดิมท่ีผานมาในแตละป โดยรวบรวมหลักเกณฑเดิมปที ่   

ผานมา 3 ปยอนหลัง นําเสนอในตารางเดียวกัน พรอมทําแถบสีในสวนที่แตกตาง ดังภาพที่ 10 

จัดกระดานขาว

ประชาสัมพันธ 

สิ้นสุด 
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ภาพที่ 10  ตัวอยางการรวบรวมหลักเกณฑเดิมปที่ผานมา 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดเีดน  

1.1 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการใน

ฐานขอมูล Science Citation Index Expanded 

ของ Thomson Reuters (ISI), Scopus และ TCI 

1.2  ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 

มกราคม 2591 (2016) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(2016) 

1.3  กรณีมีผูรวมวิจัยเกินกวา 1 คน ใหจัดสรร          

ในสัดสวนที่เทากัน (สัดสวนรวมรอยละ 100) และใน

กรณีที่มีนักศึกษารวมดวย ให  นักศึกษามีสวนรวมรอย

ละ 20 ที่เหลืออีก  รอยละ 80 ใหจัดสรรในสัดสวนที่

เทากัน 

1.4  ผูวิจัยที่เปนผูรับผิดชอบบทความหลัก 

(Corresponding Author) ใหบวกเพ่ิมอีกรอยละ 20 

จากสัดสวนที่ไดรับตามขอ 1.3 แลว 

1.5  นําผลที่ไดจากการคํานวณในขอ 1.3 และ         

1.4 มาถวงนํ้าหนักจากผลรวมถวงน้ําหนัก ของ

ผลงานวิจัยตามเกณฑการกําหนดคาน้ําหนัก

ผลงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ประเภท 

1.00 ISI : Quartile 1 

0.75 ISI : Quartile 2 

Scopus : Quartile 1 

0.50 ISI : Quartile 3 และ 4 

Scopus : Quartile 2 

0.25 Scopus : Quartile 3 และ 4 

หมายเหตุ  - บทความใดอยูในหลายฐาน ขอมูลใหนับ

ในฐานขอมูลที่มีคาน้ําหนักสูงกวา 

- ใหสืบคนวารสารวิชาการที่อยูในฐาน 

ขอมูล Scopus จากฐานขอมูล SJR 

 

 

 

 

1.6  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารย ในลําดับ

ที่ 1 ถึง 5 และเสนอรายชื่อเพ่ือรับของท่ีระลึกในงาน

วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในป พ.ศ. 

ถัดไป  

1. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดเีดน  

1.1 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการใน

ฐานขอมูล Science Citation Index Expanded 

ของ Thomson Reuters (ISI), Scopus และ TCI 

1.2  ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 

มกราคม 2560 (2017) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(2017) 

1.3  กรณีมีผูรวมวิจัยเกินกวา 1 คน ใหจัดสรร            

ในสัดสวนที่เทากัน (สัดสวนรวมรอยละ 100) และใน

กรณีที่มีนักศึกษารวมดวย ให นักศึกษามีสวนรวมรอย

ละ 20 ที่เหลืออีก  รอยละ 80 ใหจัดสรรในสัดสวนที่

เทากัน 

1.4  ผูวิจัยที่เปนผูรับผิดชอบบทความหลัก 

(Corresponding Author) ใหบวกเพ่ิมอีกรอยละ 20 

จากสัดสวนที่ไดรับตามขอ 1.3 แลว 

1.5  นําผลที่ไดจากการคํานวณในขอ 1.3 และ  

1.4 มาถวงนํ้าหนักจากผลรวมถวงน้ําหนักของ

ผลงานวิจัยตามเกณฑการกําหนดคาน้ําหนัก

ผลงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ประเภท 

1.00 ISI : Quartile 1 

0.75 ISI : Quartile 2 

Scopus : Quartile 1 

0.50 ISI : Quartile 3 และ 4 

Scopus : Quartile 2 

0.25 Scopus : Quartile 3 และ 4 

หมายเหตุ   -  บทความใดอยูในหลายฐาน ขอมูลให

นับ ในฐานขอมูลที่มีคาน้ําหนักสูงกวา 

- ใหสืบคนวารสารวิชาการที่อยูในฐาน 

ขอมูล Scopus จากฐานขอมูล SJR 

 

 

 

 

1.6  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารย ใน 

ลําดับที่ 1 ถึง 5  และเสนอรายชื่อเพ่ือรับ ของที่ระลึก

ในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในป 

พ.ศ. ถัดไป  

1. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดเีดน  

1.1 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการใน

ฐานขอมูล Science Citation Index Expanded 

ของ Thomson Reuters (ISI), Scopus และ TCI 

1.2 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 

มกราคม 2561 (2018) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(2018) 

1.3 กรณีมีผูรวมวิจัยเกินกวา 1 คน ใหจัดสรรใน

สัดสวนที่เทากัน (สัดสวนรวมรอยละ 100) และใน

กรณีที่มีนักศึกษารวมดวย ใหนักศึกษามีสวนรวม

รอยละ 20 ที่เหลืออีกรอยละ 80 ใหจัดสรรใน

สัดสวนที่เทากัน 

1.4 ผูวิจัยที่เปนผูรับผิดชอบบทความหลัก 

(Corresponding Author) ใหบวกเพ่ิมอีกรอยละ 

20 จากสัดสวนที่ไดรับตามขอ 1.3 แลว 

1.5 นําผลที่ไดจากการคํานวณในขอ 1.3 และ  

1.4 มาถวงนํ้าหนักจากผลรวมถวงน้ําหนักของ

ผลงานวิจัยตามเกณฑการกําหนดคาน้ําหนัก

ผลงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ประเภท 

1.00 ISI : Quartile 1 

0.75 ISI : Quartile 2 

Scopus : Quartile 1 

0.50 ISI : Quartile 3 และ 4 

Scopus : Quartile 2 

0.25 Scopus : Quartile 3 และ 4 

TCI : กลุมที่ 1 

0.125 TCI : กลุมที่ 2 

หมายเหตุ  - บทความใดอยูในหลายฐาน ขอมูลใหนับ

ในฐานขอมูลที่มีคาน้ําหนักสูงกวา 

-  บทความใดอยูในหลาย Quartile ใหนับ 

Quartile ที่มีคาน้ําหนักสูงที่สุด 

- ใหสืบคนวารสารวิชาการที่อยูในฐาน 

ขอมูล Scopus จากฐานขอมูล SJR 

1.6  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1 ถึง 3 และเสนอรายชื่อเพ่ือรับของที่ระลึก

ในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรใน

ป พ.ศ. ถัดไป  

2.    รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช

ประโยชนดีเดน  

2.1 พิจารณาจากผลงานวิจัยของอาจารยผูมี

ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนจํานวนมากที่สุด 

ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

 

2.2 พิจารณาใหเกียรตบิัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-5  

2. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช

ประโยชนดีเดน  

2.1 พิจารณาจากผลงานวิจัยของอาจารยผูมี

ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนจํานวนมาก

ที่สุด (นับตามจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยถูกนําไปใช

ประโยชน) ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

2.2 พิจารณาใหเกียรตบิัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-5   

2. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช

ประโยชนดีเดน  

2.1 พิจารณาจากผลงานวิจัยของอาจารยผูมี

ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนจํานวนมากที่สุด 

(นับตามจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยถูกนําไปใช

ประโยชน) ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2.2 10.2 พิจารณาใหเกียรตบิัตรแกคณาจารยที่ 

ในลําดับที่ 1-3  
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 3. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ดเีดน  

3.1 ผลงานวิจัยที่เผยแพรระดับนานาชาติใน

ฐานขอมูล Scopus 

3.2 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่                

1 มกราคม 2556 (2013) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 (2017) 

3.3 พิจารณาจากผลรวมของจํานวนการไดรับ

การอางอิง (Citation) ของผลงานวิจัยในฐานขอมูล 

Scopus ในชวงป ค.ศ. 2013 ถึงปจจุบัน  

3.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-5   

3. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ดเีดน  

3.1  ผลงานวิจัยที่เผยแพรระดบันานาชาติใน

ฐานขอมูล Scopus 

3.2  ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่                  

1 มกราคม 2557 (2014) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 (2018) 

3.3 พิจารณาจากผลรวมของจํานวนการ

ไดรับการอางอิง (Citation) ของผลงานวิจัยใน

ฐานขอมูล Scopus ในชวงป ค.ศ. 2014 ถึงปจจุบัน  

3.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-3   

 4. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มี H index 

ดเีดน  

4.1 พิจารณาจากผลรวมคะแนนของคา          

H index ในฐานขอมูล Scopus ในชวงป ค.ศ. 

2013- 2017 

4.2 พิจารณาใหเกียรตบิัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-5   

4 รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มี  H index 

ดเีดน  

4.1 พิจารณาจากผลรวมคะแนนของคา              

H index ในฐานขอมูล Scopus ในชวงป ค.ศ. 

2014- 2018 

4.2 พิจารณาใหเกียรตบิัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-3   

 5. รางวัลคณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมดีเดน  

5.1  นับจํานวนงบประมาณในสวนของ

ภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัยที่ดําเนินการ

รวมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินการอยูในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ พิจารณาวันที่ดําเนิน

โครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุนในปงบประมาณ

นั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยายระยะเวลา

ดาํเนินโครงการ 

5.2  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-5    

5. รางวัลคณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมดีเดน  

5.1  นับจํานวนงบประมาณในสวนของ

ภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัยที่ดําเนินการ

รวมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินการอยู

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ พิจารณาวันที่

ดาํเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุนใน

ปงบประมาณนั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

5.2  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-3    

 6. รางวัลคณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน   

6.1 นับจํานวนงบประมาณของโครงการบริการ

วิชาการจากหนวยงานภายนอกสถาบันที่ดําเนินการ

อยูในชวงปการศึกษา 2560 ทั้งน้ี พิจารณาวันที่

ดาํเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญาในปการศึกษา

นั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยายระยะเวลา

ดาํเนินโครงการ  

(ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงานประจําปที่เปน

รายงานการประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2560) 

6.2  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-5  

6. รางวัลคณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน   

6.1 นับจํานวนงบประมาณของโครงการ

บริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกสถาบันที่

ดาํเนินกาอยูในชวงปการศึกษา 2561 ทั้งน้ี 

พิจารณาวันที่ดําเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญา

ในปการศึกษานั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

(ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงานประจําปที่

เปนรายงานการประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2561) 

6.2  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-3   

  7. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานสิทธิบัตร/                 

อนุสิทธิบัตรดเีดน  

7.1 นับจํานวนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

จากวันที่รับคําขอ/จดทะเบียนในระหวางวันที่ 1 

มกราคม 2561 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561  

7.2 คํานวณผลรวมของคาน้ําหนักผลงาน

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  



60 
 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

คาน้ําหนัก ประเภท 

1.00 สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ 

0.75 สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค 

0.50 สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย 

0.25 อนุสิทธิบัตร 

 7.3  พิจารณาใหเกียรตบิัตรแกคณาจารยที ่

ในลําดับที่ 1-3  

3. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดเีดน 

3.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล 

Science Citation Index Expanded ของ 

Thomson Reuters (ISI) และ Scopus 

3.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวาง

วันที่ 1 มกราคม 2559 (2016) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 (2016) 

3.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชา  

ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มีผลงานวิจัยที่

เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน

ฐานขอมูล ISI และ Scopus 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

3.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท 

7. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดเีดน  

7.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล 

Science Citation Index Expanded ของ 

Thomson Reuters (ISI) และ Scopus 

7.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวาง

วันที่ 1 มกราคม 2560 (2017) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 (2017) 

7.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของ

ภาควิชา  

ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มีผลงานวิจัยที่

เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน

ฐานขอมูล ISI และ Scopus 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

7.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ในลําดับ

ที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท 

8. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดเีดน  

8.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล 

Science Citation Index Expanded ของ 

Thomson Reuters (ISI) และ Scopus 

8.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวาง

วันที่ 1 มกราคม 2561 (2018) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 (2018) 

8.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชา  

ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มีผลงานวิจัยที่

เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน

ฐานขอมูล ISI และ Scopus 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

8.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท  

4. รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด  

4.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล 

Science Citation Index Expanded ของ 

Thomson Reuters (ISI) และ Scopus 

4.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวาง

วันที่ 1 มกราคม 2559 (2016) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 (2016) 

4.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชาที่มีพัฒนาการสูงสุด ดังน้ี 

1) ผลรวมคะแนนของภาควิชาแตละป 

ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มีผลงานวิจัย           

ที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ              

ในฐานขอมูล ISI และ Scopus 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                    

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

2) คะแนนการมีพัฒนาการ 

ผลรวมคะแนน

ของภาควิชา  

ป พ.ศ. 2559 

- 

ผลรวมคะแนน

ของภาควิชา  

ป พ.ศ. 2558 

4.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท 

8. รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด  

8.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล 

Science Citation Index Expanded ของ 

Thomson Reuters (ISI) และ Scopus 

8.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวาง

วันที่ 1 มกราคม 2560 (2017) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 (2017) 

8.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของ

ภาควิชาที่มีพัฒนาการสูงสุด ดังนี้ 

1) ผลรวมคะแนนของภาควิชาแตละป 

ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มีผลงานวิจัย         

ที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ          

ในฐานขอมูล ISI และ Scopus 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                 

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

2) คะแนนการมีพัฒนาการ 

ผลรวมคะแนน

ของภาควิชา 

ป พ.ศ. 2560 

- 

ผลรวมคะแนน

ของภาควิชา 

ป พ.ศ. 2559 

8.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ในลําดับ

ที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท  

9. รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด  

9.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล 

Science Citation Index Expanded ของ 

Thomson Reuters (ISI) และ Scopus 

9.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวาง

วันที่ 1 มกราคม 2561 (2018) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 (2018) 

9.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชาที่มีพัฒนาการสูงสุด ดังน้ี 

1) ผลรวมคะแนนของภาควิชาแตละป 

ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มีผลงานวิจัย             

ที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ในฐานขอมูล ISI และ Scopus 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                    

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

2) คะแนนการมีพัฒนาการ 

ผลรวมคะแนน

ของภาควิชา  

ป พ.ศ. 2561 

- 

ผลรวมคะแนน

ของภาควิชา 

ป พ.ศ. 2560 

9.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท  
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5. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช

ประโยชนดีเดน  

5.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีการนําไปใช

ประโยชน ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที ่

31 ธันวาคม 2559 

 

5.2 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชา 

ผลรวมคะแนนของจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัย

ของภาควิชามีการนําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง               

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

5.3 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท  

9. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช

ประโยชนดีเดน  

9.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีการนําไปใช

ประโยชน (นบัตามจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยถูกนําไป 

ใชประโยชน) ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

9.2 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของ

ภาควิชา 

ผลรวมคะแนนของจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัย

ของภาควิชามีการนําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                   

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

9.3 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท   

10. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช

ประโยชนดีเดน  

10.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีการนําไปใช

ประโยชน (นบัตามจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยถูกนําไป 

ใชประโยชน) ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

10.2 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชา 

ผลรวมคะแนนของจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัย

ของภาควิชามีการนําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                   

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

10.3 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท   

 10. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ดเีดน  

10.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรระดับ

นานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

10.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรใน 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 (2013) ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 (2017) 

10.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชา  

ผลรวมคะแนนของจํานวนการไดรับการอางอิง 

(Citation) ของผลงานวิจัยในฐานขอมูล 

Scopus ในระหวางป ค.ศ. 2013 ถึง ปจจุบัน 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                  

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

10.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท   

11. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ดเีดน  

11.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรระดับ

นานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

11.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวาง

วันที่ 1 มกราคม 2557 (2014) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 (2018) 

11.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชา  

ผลรวมคะแนนของจํานวนการไดรับการอางอิง 

(Citation) ของผลงานวิจัยในฐานขอมูล 

Scopus ในระหวางป ค.ศ. 2014 ถึง ปจจุบัน 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                    

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

11.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท   

 11. รางวัลภาควิชาที่มี H index ดเีดน  

11.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรระดับ

นานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

11.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรใน 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 (2014) ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 (2018) 

11.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชา  

H index ของผลงานวิจัยของภาควิชา                   

ที่เผยแพรในฐานขอมูล Scopus 

ในป ค.ศ. 2013-2017 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                     

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

11.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท   

12. รางวัลภาควิชาที่มี H index ดเีดน  

12.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรระดับ

นานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

12.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวาง

วันที่ 1 มกราคม 2557 (2014) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 (2018) 

12.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัย

ของภาควิชา  

H index ของผลงานวิจัยของภาควิชา                 

ที่เผยแพรในฐานขอมูล Scopus 

ในป ค.ศ. 2014-2018 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                   

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

12.4 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท   
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 12. รางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมดีเดน  

12.1 นับจํานวนงบประมาณในสวนของ

ภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัยที่ดําเนินการ

รวมกับภาค อุตสาหกรรมที่มีการดําเนินการอยู

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ พิจารณาวันที่

ดาํเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุนใน

ปงบประมาณนั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

(ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงานประจําปที่

เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจํา ปการศึกษา 2560) 

12.2 คํานวณจากผลรวมงบประมาณของ

โครงการวิจัยของภาควิชา ดังน้ี 

ผลรวมงบประมาณในสวนของ

ภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัย                       

ที่ดําเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง        

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

12.3 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท  

13. รางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมดีเดน  

13.1 นับจํานวนงบประมาณในสวนของ

ภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัยที่ดําเนินการ

รวมกับภาค อุตสาหกรรมที่มีการดําเนินการอยู

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ พิจารณาวันที่

ดาํเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุนใน

ปงบประมาณนั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

(ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงานประจําปที่เปน

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจํา ปการศึกษา 2561) 

13.2 คํานวณจากผลรวมงบประมาณของ

โครงการวิจัยของภาควิชา ดังน้ี 

ผลรวมงบประมาณในสวนของ

ภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัย                         

ที่ดําเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลอง                           

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

13.3 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท   

 13. รางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน  

13.1 นับจํานวนงบประมาณของโครงการ

บริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกสถาบันของ

ภาควิชาที่ดําเนินการอยูในชวงปการศึกษา 2560 

ทั้งนี้ พิจารณาวันที่ดําเนินโครงการตามที่ระบุไวใน

สัญญาปการศึกษานั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอ

ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ  

(ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงานประจําปที่เปน

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ภายใน 

ประจําปการศึกษา 2560) 

13.2 คํานวณจากผลรวมงบประมาณของ

โครงการบริการวิชาการของภาควิชา ดังนี้ 

ผลรวมงบประมาณของโครงการบริการ

วิชาการจากหนวยงานภายนอกสถาบัน 

จํานวนอาจารยที่พนการทดลอง                   

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

13.3 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท 

14. รางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน  

14.1 นับจํานวนงบประมาณของโครงการบริการ

วิชาการจากหนวยงานภายนอกสถาบันของภาควิชา

ที่ดําเนินการอยูในชวงปการศึกษา 2561 ทั้งนี้ 

พิจารณาวันที่ดําเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญา

ปการศึกษานั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

(ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงานประจําปที่เปน

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน 

ประจําปการศึกษา 2561) 

14.2 คํานวณจากผลรวมงบประมาณของ

โครงการบริการวิชาการของภาควิชา ดังนี้ 

ผลรวมงบประมาณของโครงการบริการ

วิชาการจากหนวยงานภายนอกสถาบัน 

จํานวนอาจารยที่พนการทดลอง                     

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

14.3 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท   

  15. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตรดเีดน  

15.1 นับจํานวนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจาก

วันที่รับคําขอ/จดทะเบียนในระหวางวันที่                      

1 มกราคม 2561 (2018) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(2018) 

15.2  คํานวณจากผลรวมของคาน้ําหนักผลงาน

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดงันี้ 
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1) ผลรวมของคาน้ําหนักผลงาน

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จาก 

คาน้ําหนัก ประเภท 

1.00 สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ 

0.75 สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค 

0.50 สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย 

0.25 อนุสิทธิบัตร 

2) คํานวณจากผลรวมของคาน้ําหนัก

ผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ผลรวมของคาน้ําหนักผลงาน                 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

จํานวนอาจารยที่พนการทดลอง                   

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

15.3 พิจารณาใหเกียรตบิัตรและเงินรางวัล ใน

ลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท   

 14.  รางวัลคณาจารยผูมีบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ดเีดน  

14.1 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการ

ระดบันานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

14.2 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 

มกราคม 2556 (2013) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(2017) 

14.3 พิจารณาจากบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus ในชวงป 

ค.ศ. 2013-2017 

14.4 พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-5  

16.  รางวัลคณาจารยผูมีบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ดเีดน  

16.1 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการ

ระดบันานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

16.2 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 

มกราคม 2557 (2014) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(2018) 

16.3 พิจารณาจากบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus ในชวงป 

ค.ศ. 2014-2018 

16.4 พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารย ใน

ลําดับที่ 1-3  

1.2 วิเคราะหหลักเกณฑและรวบรวมขอมูลจากแหลงอื่น ไดแก 

1.2.1 หลักเกณฑจากโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สกว. (รายละเอียดในภาคผนวก หนา 155-160) 

ดังภาพที่ 11 

ภาพที่ 11  ตัวอยางหลักเกณฑจากโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (สกว.) 

ระดับคณุภาพ (Rating) ฐานขอมูล คาน้ําหนัก 

ดเียี่ยม (Rating 5) Scopus: Quartile 1 1.00 

ดมีาก (Rating 4) Scopus: Quartile 2 

Thai Citation Index (TCI) : Rating 4 

0.75 

ด ี(Rating 3) Scopus: Quartile 3 และ Quartile 4 

Thai Citation Index (TCI): Rating 3 

0.50 

พอใช (Rating 2) Thai Citation Index (TCI): Rating 2 0.25 

ควรปรับปรุง (Rating 1) Thai Citation Index (TCI): Rating 1 0.125 
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1.2.2 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. (รายละเอียดในภาคผนวก 

หนา 161-164) ดังภาพที่ 12 

ภาพที่ 12  ตัวอยางเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

0.40 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการ เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ ใหทราบเปนการ

ทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

• ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไมอยูใน ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

แตสถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่

ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 104 คูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

1.00 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 

• ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

• ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

• ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

• ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

• ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว 

• ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการ  

 

เมื่อรวบรวมหลักเกณฑที่ใชประกอบการพิจารณาแลว ดําเนินการจัดทําโครงการ ดังนี ้

1.3  จัดทําโครงการตามแบบฟอรม พรอมระบุหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและ

บริการวิชาการไวดวย ดังภาพที่ 13 

ภาพที่ 13  ตัวอยางโครงการพรอมหลักเกณฑการพิจารณา 

โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

1. ชื่อโครงการ   

โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

2. ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถ่ินหรือ

อุตสาหกรรมและตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 

เพื่อแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 
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เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2 เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

กลยทุธที่ 5 พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพ่ือการพัฒนา

สังคม ชุมชน/ตอบสนองยุทธศาสตรชาตใิน 9 ดาน 

มาตรการ 9 พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการวิจัย และยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคใหมีคุณภาพสูง         

ที่สงผลตอการแกไขปญหาชุมชน/สังคม/ประเทศ หรือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติใน 9 ดาน 

9.9 สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงผลตอการเพิ่มคุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรค 

3. ตอบสนองตอตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตวับงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคดีเดน 

4. หลักการและเหตุผล 

การวิจัยและการบริการวิชาการแกชุมชนเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร การ

ดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการตีพิมพเผยแพร และมีการนําไปใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และมีการรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายดวยคือการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม ที่ผานมา คณะฯ ไดตระหนัก

ถึงความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและการบริการวิชาการที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได และเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและ

กําลังใจใหแกคณาจารย รวมทั้งเปนการกระตุนใหมีบรรยากาศการแขงขันอยางสรางสรรคในการทํางานวิจัยและการบริการวิชาการภายในคณะฯ ซึ่งจะนําไปสูการ

ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงจัดใหมีโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน 

5.2 เพื่อเปนการกระตุนใหมีบรรยากาศการแขงขันกันอยางสรางสรรคในการทํางานวิจัยและการบริการวิชาการในคณะฯ 

5.3 เพื่อมอบรางวัลแกคณาจารยและภาควิชาที่มีผลงานวิจัยและการบริการวิชาการดีเดน 

 

6. เปาหมาย 

6.1 คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา จํานวน 50 คน 

6.2 คณาจารยไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.3 คณาจารยไดรับรางวัลผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.4 คณาจารยไดรับรางวัลผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.5 คณาจารยไดรับรางวัลผูมี H index ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.6 คณาจารยไดรับรางวัลผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.7 คณาจารยไดรับรางวัลผูมีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.8 คณาจารยผูไดรับรางวัลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.9 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล  

6.10 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.11 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.12 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.13 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มี H index ดเีดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.14 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.15 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.16 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล  

6.17 คณาจารยผูไดรับบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.18 แสดงความยินดีกับคณาจารยผูที่ไดรับตําแหนงทางวชิาการที่สูงขึ้นในป พ.ศ. 2562 

6.19 แสดงความยินดีกับคณาจารยผูที่มีผลงานนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรม และรางวัลการประกวดอื่น ๆ ประจําป พ.ศ. 2561  

7. แผนการดําเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ ต.ค. 

2562 

พ.ย. 

2562 

ธ.ค. 

2562 

1. จัดทําโครงการเสนอคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ และเสนอขออนุมัติโครงการ    - คณะกรรมการ 

- งานแผน 
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รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลา 

- ผูรับผิดชอบ ต.ค. 

2562 

พ.ย. 

2562 

ธ.ค. 

2562 

2. รวบรวมขอมูล     งานแผน 

3. พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาหนวยงานและคณาจารยที่มีผลงานวิจัยดีเดน     - รองคณบดีฝายวิจัย 

- งานแผน 

4. เสนอใหความเห็นชอบหนวยงานและคณาจารยที่มีผลงานวิจัยดีเดน     คณะกรรมการ 

5. ประกาศรายชื่อเพ่ือรับของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ        

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

   งานแผน 

6. จัดพิธีมอบรางวัลภาควิชาที่และคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

   - รองคณบดีฝายวิจัย 

- งานแผน 

7. ทํารายงานสรุปโครงการ    งานแผน 

8. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 

วันที่ดําเนินโครงการ  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 

9. สถานท่ีดําเนินงาน 

อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

10. งบประมาณ 

10.1 แหลงงบประมาณ เบิกจายจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณบดี จํานวน 48,000 บาท              

(สี่หมื่นแปดพันบาทถวน)  

10.2 ประมาณการรายจาย 

1. คาตอบแทน (ปที่แลวรางวัลละ 5,000    32,000  บาท  

(1) เงินรางวัลสําหรับภาควชิาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีผลงานวิจัยดีเดน (1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท)                         4,000  บาท 

(2) เงินรางวัลสําหรับภาควชิาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีการพัฒนาสูงสุด (1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท)                        4,000  บาท 

(3) เงินรางวัลสําหรับภาควชิาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน(1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท)    4,000  บาท 

(4) เงินรางวัลสําหรับภาควชิาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงดเีดน (1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท)        4,000  บาท 

(5) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มี H index ดีเดน (1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท)                           4,000  บาท 

(6) เงินรางวัลสําหรับภาควชิาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดเีดน (1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท)        4,000  บาท 

(7) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มกีารบริการวิชาการดีเดน (1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท)                         4,000  บาท 

(8) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มสีิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน (1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท)        4,000  บาท 

2. คาใชสอย  3,000  บาท 

1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม                                                            1,750  บาท 

2) คาใชสอยอ่ืน ๆ   1                                                          1,250  บาท 

3. คาวัสด ุ                  13,000  บาท 

1) เกียรติบัตร                                                                 1,500  บาท 

2) ของที่ระลึกสําหรับคณาจารยที่ไดรับรางวัล                                                                  10,000  บาท 

3) คาวัสดอุื่น ๆ                                                                1,500  บาท   

  รวมทั้งสิ้น         1    48,000  บาท 

                                                                                                         (สี่หมื่นแปดพันบาทถวน) 

หมายเหต ุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน 

ตวัชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 

     -  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 

 

คน 

รางวัล 

รางวัล 

 

50 

3 

3 
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ตวัชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมี H index ดเีดน  

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน  

     -  จํานวนรางวัลนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรมดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มี H index ดเีดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 

     -  

 

- 

 

- 

 

ตวัชี้วัดเชิงเวลา 

     - โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 

 

รอยละ 

 

100 

 

ตวัชี้วัดเชิงตนทุน 

     - คาใชจายของการโครงการตามงบประมาณที่ไดตั้งไว 

 

บาท 

 

ไมเกิน 48,000 

 

12. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนผูรับผิดชอบโครงการ) 

13. เกณฑการพิจารณา 

1. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

1.1 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการในฐานขอมูล Science Citation Index Expanded ของ Thomson Reuters (ISI) Scopus และ TCI 

1.2 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 (2018) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (2018) 

1.3 กรณีมีผูรวมวิจัยเกินกวา 1 คน ใหจัดสรรในสัดสวนที่เทากัน (สัดสวนรวมรอยละ 100) และในกรณีที่มีนักศึกษารวมดวย ใหนักศึกษามีสวนรวม

รอยละ 20 ที่เหลืออีกรอยละ 80 ใหจัดสรรในสัดสวนที่เทากัน 

1.4 ผูวิจัยที่เปนผูรับผิดชอบบทความหลัก (Corresponding Author) ใหบวกเพ่ิมอีกรอยละ 20 จากสัดสวนที่ไดรับตามขอ 1.3 แลว 

1.5 นําผลที่ไดจากการคํานวณในขอ 1.3 และ 1.4 มาถวงน้ําหนักจากผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยตามเกณฑการกําหนดคาน้ําหนักผลงานวิจัย

ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ประเภท 

1.00 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI : Quartile 1 

0.75 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI : Quartile 2 

2) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus : Quartile 1 

0.50 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI : Quartile 3 และ 4 

2) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus : Quartile 2 

0.25 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus : Quartile 3 และ 4 

2) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Thai Citation Index (TCI) : กลุมที่ 1 

0.125 1) วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Thai Citation Index (TCI) : กลุมที่ 2 

หมายเหตุ  - บทความใดอยูในหลายฐานขอมูลใหนับในฐานขอมูลที่มีคาน้ําหนักสูงกวา 

- บทความใดอยูในหลาย Quartile ใหนับ Quartile ที่มีคาน้ําหนักสูงที่สุด 

- ใหสืบคนวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus จากฐานขอมูล SCImago Journal and Country Rank (SJR) 

1.6  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารยที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 1.1 1.2 1.3 1.4 และ1.5 ในลําดับที่ 1 ถึง 3 ในโครงการมอบรางวัลภาควิชา

และคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 และเสนอรายชื่ออาจารยที่ไดรับรางวัลในลําดับที่ 1 เพ่ือรับ

ของที่ระลึกในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในป พ.ศ. ถัดไป 
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2. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

2.1  พิจารณาจากผลงานวิจัยของอาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนจํานวนมากที่สุด (นับตามจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยถูกนําไปใช

ประโยชน) ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

2.2  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารยที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 2.1 ในลําดับที่ 1-3 ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

3. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน ประจําป พ.ศ. 2561 

3.1  ผลงานวิจัยที่เผยแพรระดบันานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

3.2  ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 (2014) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (2018) 

3.3  พิจารณาจากผลรวมของจํานวนการไดรับการอางอิง (Citation) ของผลงานวิจัยในฐานขอมูล Scopus ในชวงป ค.ศ. 2014 ถึงปจจุบัน  

3.4  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารยที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 3.1 3.2 และ 3.3 ในลําดับที่ 1-3 ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและ

คณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
 

4. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มี H index ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

4.1  พิจารณาจากผลรวมคะแนนของคา H index ในฐานขอมูล Scopus ในชวงป ค.ศ. 2014- 2018 

4.2  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารยที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 4.1 ในลําดับที่ 1-3 ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

5. รางวัลคณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

5.1  นับจํานวนงบประมาณในสวนของภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัยที่ดําเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินการอยูในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ พิจารณาวันที่ดําเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

5.2  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารยที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 5.1 ในลําดับที่ 1-3  ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
 

6. รางวัลคณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561  

6.1  นับจํานวนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกสถาบันที่ดําเนินกาอยูในชวงปการศึกษา 2561 ทั้งนี้ พิจารณาวันที่

ดาํเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญาในปการศึกษานั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ (ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงาน

ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561) 

6.2  พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารยที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 6.1 ในลําดับที่ 1-3 ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
 

7. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

7.1 นับจํานวนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากวันที่รับคําขอ/จดทะเบียนในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

7.2 คํานวณผลรวมของคาน้ําหนักผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

คาน้ําหนัก ประเภท 

1.00 สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ 

คาน้ําหนัก ประเภท 

0.75 สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค 

0.50 สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย 

0.25 อนุสิทธิบัตร 

7.3 พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารยที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 7.1 ในลําดับที่ 1-3 ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

8. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

8.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่ เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล Science Citation Index Expanded ของ Thomson 

Reuters (ISI) และ Scopus 

8.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 (2018) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (2018) 

8.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชา  

 ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มีผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล ISI และ Scopus 
 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการแลว 

8.4 พิจารณาใหเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกภาควิชาที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 8.1 8.2 และ 8.3 ในลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พันบาท

ถวน) ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
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9. รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด ประจําป พ.ศ. 2561 

9.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่ เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล Science Citation Index Expanded ของ Thomson 

Reuters (ISI) และ Scopus 

9.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 (2018) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (2018) 

9.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีพัฒนาการสูงสุด ดังนี ้

1) ผลรวมคะแนนของภาควิชาในแตละป 

 ผลรวมคะแนนของอาจารยที่มผีลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล ISI และ Scopus 
 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการแลว 

2) คะแนนการมีพัฒนาการ 

ผลรวมคะแนนของภาควิชา ป พ.ศ. 2561 - ผลรวมคะแนนของภาควิชา ป พ.ศ. 2560 

9.4 พิจารณาใหเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกหนวยงานที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 9.1 9.2 และ 9.3 ในลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พัน

บาทถวน) ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561  
 

10. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

10.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีการนําไปใชประโยชน (นับตามจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยถูกนําไปใชประโยชน) ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

10.2 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชา 

 ผลรวมคะแนนของจํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยของภาควิชามีการนําไปใชประโยชน 
 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการแลว 

10.3 พิจารณาใหเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกภาควิชาที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 10.1 และ 10.2 ในลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พันบาท

ถวน) ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561  
 

11. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

11.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

11.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 (2014) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (2018) 

11.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชา  

 ผลรวมคะแนนของจํานวนการไดรับการอางอิง (Citation) ของผลงานวิจัยในฐานขอมูล Scopus ในระหวางป ค.ศ. 2014 ถึง ปจจุบัน 
 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการแลว 

11.4 พิจารณาใหเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกภาควิชาที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 11.1 11.2 11.3 และ 11.4 ในลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท 

(สี่พันบาทถวน) ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
 

12. รางวัลภาควิชาที่มี H index ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

12.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

12.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 (2014) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (2018) 

12.3 คํานวณจากผลรวมคะแนนของผลงานวิจัยของภาควิชา  

 H index ของผลงานวิจัยของภาควิชาที่เผยแพรในฐานขอมูล Scopus ในป ค.ศ. 2014-2018 
 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการแลว 

12.4 พิจารณาใหเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 12.1 12.2 และ 12.3 ในลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พัน

บาทถวน) ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
 

13. รางวัลภาควิชาที่มงีานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

13.1 นับจํานวนงบประมาณในสวนของภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัยที่ดําเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินการอยูในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ พิจารณาวันที่ดําเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ ไมนับชวงเวลาที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

(ใชขอมูลที่ระบุในเลมรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561) 

13.2 คํานวณจากผลรวมงบประมาณของโครงการวิจัยของภาควิชา ดังนี้ 

 ผลรวมงบประมาณในสวนของภาคอุตสาหกรรมของโครงการวิจัยที่ดําเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม 
 

จํานวนอาจารยที่ผานการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการแลว 

13.3 พิจารณาใหเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกภาควิชาที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 13.1 และ 13.2 ในลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พันบาท

ถวน) ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
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14. รางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561  

14.1 นับจํานวนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกสถาบันของภาควิชาที่ดําเนินการอยูในชวงปการศึกษา 2561 ทั้งนี้ 

พิจารณาวันที่ดําเนินโครงการตามที่ระบุไวในสัญญาปการศึกษานั้น ๆ ไมนับชวงเวลาทีม่ีการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ (ใชขอมูลที่ระบุใน

เลมรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561) 

14.2 คํานวณจากผลรวมงบประมาณของโครงการบริการวิชาการของภาควิชา ดังนี ้

 ผลรวมงบประมาณของโครงการบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกสถาบัน 
 

จํานวนอาจารยที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

14.3 พิจารณาใหเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกภาควิชาที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 14.1 และ 14.2 ในลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พันบาท

ถวน) ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
 

15. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

15.1 นับจํานวนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากวันที่รับคําขอ/จดทะเบียนในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 (2018) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(2018) 

15.2 คํานวณจากผลรวมของคาน้ําหนักผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดังนี ้

1) ผลรวมของคาน้ําหนักผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จาก 

คาน้ําหนัก ประเภท 

1.00 สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ 

0.75 สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค 

0.50 สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย 

0.25 อนุสิทธิบัตร 

2) คํานวณจากผลรวมของคาน้ําหนักผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 ผลรวมของคาน้ําหนักผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

จํานวนอาจารยที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

15.3 พิจารณาใหเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกภาควิชาที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 15.1 และ 15.2 ในลําดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พันบาท

ถวน) ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
 

 

16.  รางวัลคณาจารยผูมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน ประจําป พ.ศ. 2561 

16.1 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

16.2 ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 (2014) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (2018) 

16.3 พิจารณาจากบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus ในชวงป ค.ศ. 2014-2018 

16.4 พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารยที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 16.1 16.2 และ 16.3 ในลําดับที่ 1-3 ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและ

คณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

 

14. กาํหนดการ 

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30-13.35 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมกลาวเปดงาน 

13.35-14.20 น. การเสวนาจากผูไดรับรางวัลตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

พ.ศ. 2561 

14.20-14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.30-15.00 น. -  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดนประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป  พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูม ีH index ดเีดน ประจําป  พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมงีานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมกีารบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

- มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมผีลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มกีารพัฒนาสูงสุด ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มผีลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของ            

ที่ระลึก 
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-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่ม ีH index ดเีดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มงีานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มกีารบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

- มอบเกียรติบัตรแกภาควิชาทีม่ผีลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมบีทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน ประจําป  พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

15.00-15.30 น. -  แสดงความยนิดีกับคณาจารยผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนในป พ.ศ. 2562 

-  แสดงความยินดีกับคณาจารยผูมผีลงานนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรม และรางวัลการประกวดอื่น ๆ ประจําป พ.ศ. 2561 

พรอมของที่ระลึก 

15.30 น.  รวมแสดงความยินดี และปดโครงการ 

 

เมื่อดําเนินการจัดทํารางโครงการและตรวจทานเรียบรอยแลว ดําเนินการดังนี ้

1.4 เสนอหัวหนางานแผนพิจารณารางโครงการพรอมแนบรายละเอียดตามขอ 1.1 และ 

1.2 เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักเกณฑของโครงการในเบื้องตน หากไมมีแกไขใหเสนอเลขานุการ

คณะพิจารณาในลําดับตอไป แตถามีแกไขใหดําเนินการแกไขกอน เสนอหัวหนางานแผนพิจารณาอีก

ครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับตอไป ดังภาพที่ 14 

1.5 เสนอเลขานุการคณะพิจารณา หากไมมีแกไขใหเสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณาใน

ลําดับตอไป แตถามีแกไขใหดําเนินการแกไขกอน เสนอเลขานุการคณะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวจึง

ดําเนินการในลําดับตอไป 

1.6 เสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณา หากไมมีแกไขใหเสนอคณะกรรมการฝายวิจัย

พิจารณาเปนลําดับตอไป แตถามีแกไขใหดําเนินการแกไขกอน แลวเสนอรองคณบดีฝายวิจัย พิจารณา

ใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับตอไป  

ภาพที่ 14  ตัวอยางการเสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณาโครงการ 

โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ   

โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

2. ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ

ทองถ่ินหรืออุตสาหกรรมและตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการ

แขงขันของประเทศ เพื่อแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2 เปนที่พ่ึงพิงของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

กลยทุธที่ 5 พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพ่ือการ

พัฒนาสังคม ชุมชน/ตอบสนองยุทธศาสตรชาตใิน 9 ดาน 

มาตรการ 9 พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย และยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคใหมี

คุณภาพสูง ที่สงผลตอการแกไขปญหาชุมชน/สังคม/ประเทศ หรือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาตใิน 9 ดาน 

9.9 สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงผลตอการเพิ่มคุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรค 
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3. ตอบสนองตอตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตวับงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคดีเดน 

4. หลักการและเหตุผล 

การวิจัยและการบริการวิชาการแกชุมชนเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร การดําเนินการ

ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการตีพิมพเผยแพร และมีการนําไปใชประโยชนตาม

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย และมีการรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

ประยุกตใชกับกลุมเปาหมายดวยคือการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม ที่ผานมา คณะฯ ไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและการบริการวิชาการที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได และเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจ

ใหแกคณาจารย รวมทั้งเปนการกระตุนใหมีบรรยากาศการแขงขันอยางสรางสรรคในการทํางานวิจัยและการบริการวิชาการภายในคณะฯ ซึ่งจะนําไปสูการผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล  จึงจัดใหมีโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

พ.ศ. 2561 ข้ึน 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน 

5.2 เพื่อเปนการกระตุนใหมีบรรยากาศการแขงขันกันอยางสรางสรรคในการทํางานวิจัยและการบริการวิชาการในคณะฯ 

5.3 เพื่อมอบรางวัลแกคณาจารยและภาควิชาที่มีผลงานวิจัยและการบริการวิชาการดีเดน 

 

เรียน รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เพื่อโปรดพิจารณาตรวจ (ราง) โครงการ และเห็นควรเสนอ

คณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

                                15 ต.ค. 62 

 เห็นชอบ/แกไขตามที่ระบ ุ

 ดําเนินการตอไป 

     
 

(ผศ.ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

.................................................... 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2 เสนอคณะกรรมการ 

เมื่อโครงการผานความเห็นชอบจากรองคณบดีฝายวิจัยแลว จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

โดยดําเนินการดังนี ้

2.1 ทําระเบียบวาระการประชุม ตามแบบฟอรม โดยระบุวาระการพิจารณาโครงการไวใน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ พรอมแนบ

เอกสารโครงการ ดังภาพที ่15 
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ภาพที่ 15  ตัวอยางวาระการประชุมพิจารณาโครงการ 

วาระการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คร้ังท่ี  6/2562 

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ หองแสดงผลงาน (ท.119) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

1.1 - 

วาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ  

2.1 - 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 -  

วาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณา 

4.1 (ราง) โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 

5.1  - 

เรียน รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เพื่อโปรดพิจารณาตรวจ (ราง) วาระการประชุมฯ 

 

   15 ต.ค. 62 

 เห็นชอบ/แกไขตามที่ระบ ุ

 ดําเนินการตอไป 

     
 

(ผศ.ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

.................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คร้ังท่ี  6/2562 

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ หองแสดงผลงาน (ท.119) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

4.1 (ราง) โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

สรุปเร่ือง ดวยคณะฯ ไดจัดทํา (ราง) โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 เสร็จ

เรียบรอยแลว  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม             

            

            

2.2 เสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณา ดําเนินการดังนี ้

2.2.1 เมื่อดําเนินการจัดทําวาระการประชุมและตรวจทานเรียบรอยแลว เสนอหัวหนา

งานแผนพิจารณาในเบื้องตน หากไมมีแกไขใหเสนอเลขานุการคณะพิจารณาในลําดับตอไป แตถามี

แกไขใหดําเนินการแกไขกอน เสนอหัวหนางานแผนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับ

ตอไป 
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2.2.2 เสนอเลขานุการคณะพิจารณา หากไมมีแกไขให เสนอรองคณบดีฝายวิจัย

พิจารณาในลําดับตอไป แตถามีแกไขใหดําเนินการแกไขกอน เสนอเลขานุการคณะพิจารณาอีกครั้ง

หนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับตอไป 

2.2.3 เสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณา หากไมมีแกไขใหเสนอคณะกรรมการฝายวิจัย

พิจารณาเปนลําดับตอไป แตถามีแกไขใหดําเนินการแกไขกอน แลวเสนอรองคณบดีฝายวิจัย พิจารณา

อีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับตอไป 

2.3 ทําบันทึกขอเชิญประชมุ  

จัดทําบันทึกขอเชิญประชุม เปนเอกสาร 2 ชุด ซึ่งสามารถดําเนินการไปพรอมการเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมได ดังภาพที่ 16 ดังนี้ 

2.3.1 เชิญประธานกรรมการ ประกอบดวย ตนฉบับ และสําเนา 2 ใบ (ใสกระดาษ

คารบอนแลวเสนอลงนาม) โดยตนฉบับจัดสงใหประธานกรรมการ สําเนาใบที่ 1 ใหงานบริหารและ

ธุรการ และสําเนาใบที่ 2 ผูปฏิบัติงานรวบรวมไว 

2.3.2 เชิญกรรมการ ประกอบดวย ตนฉบับถึงกรรมการแตละคน (เสนอเลขานุการท่ี

ประชุมลงนามดวยลายมือชื่อ) และสําเนา 2 ฉบับ (ใสกระดาษคารบอนแลวเสนอลงนาม) โดยตนฉบับ

จัดสงใหกรรมการแตละคน (จํานวนเทากับจํานวนกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ) สําเนา

ใบที่ 1 ใหงานบริหารและธุรการ และสําเนาใบที่ 2 ผูปฏิบัติงานรวบรวมไว 

ภาพที่ 16  ตัวอยางบันทึกขอเชิญประชุม 

                                             บันทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25145-49  

ท่ี อว 8615.01/   วันท่ี   ตุลาคม 2562     

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ ครั้งที่ 6/2562   

เรียน     เรียน    ประธานคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ (รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ)  

ตามที่ประธานคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของ

คณะฯ โดยมีรายละเอียดการเชิญประชุมดังนี ้

ประชุมครั้งที ่ : 6/2562  

วันที่ : วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 

เวลา : 13.30-15.00 น.  

สถานที ่: หองแสดงผลงาน (ท.119)  

บัดนี้  ไดแจงใหกรรมการทุกทานทราบเรียบรอยแลว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

(นางทองทิพย  อยูพะเนียด) 

เลขานุการคณะฯ 

เลขานุการคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ 
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บันทึกขอความ 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25145-49  

ท่ี อว 8615.01/   วันท่ี   ตุลาคม 2562     

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ ครั้งที่ 6/2562   

เรียน    «กรรมการฝายวิจัยฯ» 

ดวยประธานคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของ

คณะฯ โดยมีรายละเอียดการเชิญประชุมดังนี ้

ประชุมครั้งที ่ : 6/2562  

วันที่ : วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 

เวลา : 13.30-15.00 น.  

สถานที ่: หองแสดงผลงาน (ท.119)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนดวย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

(นางทองทิพย  อยูพะเนียด) 

เลขานุการคณะฯ 

เลขานุการคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ 

เรียน       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร อาจารย ดร.ณพงศ  ปณิธานธรรม 

รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจารุ เลขานุการคณะฯ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน  พุดตาลเล็ก หัวหนางานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คเณศ  พันธุสวาสด์ิ คุณกัลยาณี  จันทนะภาพ 

รองศาสตราจารย ดร.สาโรช  พูลเทพ คุณณัฐรดา  วงษวันทนีย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรวิภา  พวงเพ็ชร  
 

 

2.4 เสนอเลขานุการคณะ (เลขานุการคณะกรรมการ) ลงนาม 

เมื่อตรวจทานบันทึกเรียบรอยแลว ดําเนินการดังนี้ 

2.4.1 เสนอหัวหนางานแผนพิจารณาในเบื้องตน หากไมมีแกไขใหเสนอเลขานุการคณะ

พิจารณาลงนามในลําดับตอไป แตถามีแกไขใหดําเนินการแกไขกอน เสนอหัวหนางานแผนพิจารณา

อีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับตอไป 

2.4.2 เสนอเลขานุการคณะลงนามในบันทึก  

2.4.3 ประสานงานงานบริหารและธุรการออกเลขบันทึกที่เลขานุการคณะ (เลขานุการ

คณะกรรมการ) ลงนามเรียบรอยแลว  

2.5 จัดเตรียมระเบียบวาระการประชมุ 

เมื่อบันทึกขอเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมจัดทําเรียบรอยแลว ดําเนินการ

จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมสงใหคณะกรรมการดังนี ้
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2.5.1 ทําสําเนาวาระการประชุมเทากับจํานวนคณะกรรมการ  

2.5.2 นําบันทึกขอเชิญประชุมที่เลขานุการคณะลงนามเรียบรอยแลวปะหนาระเบียบ

วาระการประชุมพรอมทําการติดลิ้นวาระการประชุมเพื่อสะดวกในการเปดพิจารณาเอกสาร 

2.5.3 จัดสงเอกสารการประชุมที่จัดเตรียมเรียบรอยแลวใหงานบริหารและธุรการเพ่ือ

จัดสงใหคณะกรรมการตอไป 

2.6 อาหารวางเลี้ยงรับรองการประชุม ดําเนินการดังนี ้

2.6.1 ประสานงานสั่งอาหารวางเลี้ยงรับรองการประชุม โดยระบุจํานวนและราคา              

แตละชิ้น (ราคาชิ้นละไมเกิน 35 บาท) กับรานคา 

2.6.2 ทําสัญญายืมเงินทดรองราชการผานระบบที่  //172.27.41.250/borrow                 

ดังภาพที่ 17 โดยมีข้ันตอนดังนี ้

(1) กด 1. start 

(2) กรอกขอมูล ไดแก ชื่อผูยืม จํานวนเงินที่ยืม หนวยงานที่สังกัด ชื่อผูบังคับ 

บัญชา ตําแหนงผูบังคับบัญชา บัญชีบุคลากรคณะฯ 

(3) ระบุรายละเอียดการยืมเงนิ เปนคาใชจายเรื่องใด เมื่อใด 

(4) กด 3. สัญญายืม จะปรากฎเปนหนาเอกสารสัญญายืม ดังภาพที่ 18 สําหรับ

พิมพเอกสาร (หนา-หลัง) พิมพเอกสาร จํานวน 3 ชุด 

(5) กลับมาที่ sheet form กด 4. Save 

ภาพที่ 17  ตัวอยางระบบสัญญายืมเงินทดรองราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกขอมูล 

กด start 

ระบุรายละเอียดการยมืเงนิ 

กด 3. 
สัญญายืม กด 4. 

save 
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ภาพที่ 18  ตัวอยางใบสัญญายืมเงินทดรองราชการ (หนา 1) 

สัญญาเลขที่………………………….. 

วันครบกําหนด………………………. 

 
สัญญาการยืมเงิน 184 

       คํารับรองใหความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงาน (หัวหนางานตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา) 

หนวยงาน สํานักงานคณบดี เห็นชอบให นางกัลยาณี จันทนะภาพ ยืมเงินตามสัญญานี้ได 

       ลงชื่อ…...…...……………………..…………..……….     วันท่ี ............................................... 

  (นางพูนสุข ยมบานกวย)              

ยื่นตอ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   

  

ขาพเจา นางกัลยาณี จันทนะภาพ 
    

ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา   

สังกัด สํานักงานคณบดี 
      

  

มีความประสงคขอยืมเงินจาก คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนเงินจํานวนดังนี้ 

จํานวนเงิน                       380.00  บาท (สามรอยแปดสิบบาทถวน)   

         
         ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย และประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการทดรองจาย และการยืมเงินของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ีใชอยูในปจจุบันทุกประการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       (โปรดกาเคร่ืองหมาย   /    ใน   หนาหัวขอท่ีประสงค) 
    

  

 1.  ขอยืมเงินเพื่อซื้อครุภัณฑหรือวัสดุจากตางประเทศโดยวิธีเปดเลตเตอรออฟเครดิต  (L/C) 

 2.  ขอยืมเงินเพื่อซื้อวัสดุจากตางประเทศ   
   

  

           ขาพเจาสัญญาวา  ในการยืมเงินตามขอ 1  หรือขอ 2 ขาพเจาจะนําสงคืนหลักฐานการจายเงิน  และหรือเงินยืมเหลือจายภายใน  15  วันนับตั้งแต

วันท่ีรับเงินยืม 

 3.  ขอยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ปฏิบัติงาน ฝกอบรม หรือสัมมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 4.  ขอยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรม   ประชุม   สัมมนา   หรือแสดงงาน ทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 5. ขอยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 

  

       ขาพเจาสัญญาวา  ในการยืมเงินตามขอ  3  หรือขอ 4 หรือขอ 5    ขาพเจาจะนําสงคนืหลักฐานการจายเงิน และหรือเงินยืมเหลือจาย ภายใน  20 วัน 

นับตั้งแตวันท่ีกลับจากการเดินทาง ปฏิบัติงาน ฝกอบรม หรือสัมมนาเสร็จสิ้น หรือจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น 

 6.  ขอยืมเงินกรณีท่ัวไป  
     

  

คาอาหารวางเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 ตุลาคม 2562  โดยขาพเจาซึ่งเปนผูยืมเงินขอใหงานคลังและพัสดุ 

สํานักงานคณบดีคณะฯ โอนเงนิที่ยืมเขา 2 บัญชี กัลยาณี จันทนะภาพ...ธ.กสิกรไทย ...040-3-74992-3(ดังเอกสารแนบ) 

 ขาพเจาสัญญาวา ในการยืมเงินตามขอ 6 ขาพเจาจะนําสงคนืหลักฐานการจายเงินและหรือเงินยืมเหลือจายภายใน 10  วันตั้งแตวันที่ไดดําเนินการ

เสร็จส้ิน ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด   ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน  คาจาง  เบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง

ราชการ    พรอมดอกเบี้ยรอยละ  7.5  ตอป  โดยนับทุกวันรวมทั้งวันหยุดราชการ  จนกวาจะชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปครบถวน 

ลงชื่อ………………………...…………………… ผูยืม   
 

วันท่ี  ……........................................   

  (นางกัลยาณี จันทนะภาพ)              

 

 

 

 

หัวหนางานแผนลงนาม 

ผูปฏิบัติลงนาม 
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ภาพที่ 18  ตัวอยางใบสัญญายืมเงินทดรองราชการ (หนา 2) 

-2- 
         
เสนอ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

       ไดตรวจสอบแลว  เห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับนี้ได 

จํานวนเงิน   380.00  บาท (สามรอยแปดสิบบาทถวน)  

ลงชื่อ.…....……………………………………………...  วันท่ี.................................................. ................ 
                  

คาํอนุมัติ 

    อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได เปนเงิน  380.00   บาท (สามรอยแปดสิบบาทถวน) 

ลงชื่อผูอนุมัติ………………………………….….....………  วันท่ี................. .......................................... 

 (อ.ดร.วรฤทัย  ชเูทียร)      
 

รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร ปฏบิตัิการแทนคณบดี      
 

ใบรับเงิน 

    ไดรับเงินยืมจํานวน  380.00  บาท (สามรอยแปดสิบบาทถวน) ไวเปนการถูกตองแลว 

ลงชื่อ ……………..…….……………...…………. ผูรับเงิน  วันท่ี......................................................... 

 (นางกัลยาณี จันทนะภาพ)       
 

รายการสงใชเงินยืม 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป 
รายการสงใช 

คงคาง ลายมือชื่อผูรับ ใบรับเลขท่ี 
เงินสดหรือใบสําคัญ จํานวนเงิน  

1  
      

 

2  
      

 

3  
      

 

 รหัสเงนิทุน :       
 

 ศูนยเงนิทุน :       
 

 ขอบเขตหนาที่ :       
 

2.6.3 เสนอหัวหนางานแผนลงนามในสัญญายืมเงิน แลวสงงานคลังและพัสดุดําเนินการ

ตอไป 

2.7 ทําใบลงลายมือชื่อเขารวมประชุม ดําเนินการกอนวันที่ทําการประชุม 1 วัน เตรียมใส

กระดานเสนอลงนาม ดังภาพที่ 19 

ภาพที่ 19  ตัวอยางใบลงลายมือชื่อเขารวมประชุม 

ประชมุคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คร้ังท่ี 6/2562 

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น.เปนตนไป 

ณ หอง ท.119 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูเขารวมประชมุ 

1. ………………………………  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ 

2. ………………………………  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร  กรรมการ 

3. ………………………………  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจารุ  กรรมการ 

4. ………………………………  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน  พุดตาลเล็ก  กรรมการ 

5. ………………………………  ผูชวยศาสตราจารย ดร.คเณศ  พันธุสวาสด์ิ  กรรมการ 

6. ………………………………  รองศาสตราจารย ดร.สาโรช  พูลเทพ   กรรมการ 

7. ………………………………  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรวิภา  พวงเพ็ชร   กรรมการ 

8. ………………………………  อาจารย ดร.ณพงศ  ปณธิานธรรม   กรรมการ 

9. ……………………………… เลขานุการคณะฯ    เลขานุการ 

ผูปฏิบัติลงนามเมื่อไดรับเงนิแลว 

ระบุวันที่ไดรับเงนิ 
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10. ………………………………   หัวหนางานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ผูชวยเลขานุการ 

11. ………………………………   นางกัลยาณี  จันทนะภาพ    ผูชวยเลขานุการ 

12. ………………………………   นางสาวณัฐรดา  วงษวันทนีย   ผูชวยเลขานุการ 

13. ………………………………   .............................................................................. 

14. ………………………………   .............................................................................. 

 

           ขอรับรองวามีผูเขาประชุม  จํานวน ………………. คน 

                     

 

(นางทองทิพย  อยูพะเนียด) 

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เลขานุการคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ 

 

2.8 ประชุมคณะกรรมการ (บันทึกการประชุม) ดําเนินการดังนี ้

2.8.1 เมื่อคณะกรรมการเขารวมการประชุม เสนอใบลงนามเขารวมประชุมใหแตละ

ทานลงนาม 

2.8.2 ตรวจสอบจํานวนผูเขารวมการประชุมวาครบองคประชุมเพ่ือเปดประชุมตอไป 

2.8.3 เมื่อคณะกรรมการพรอมแลว ประธานเปดการประชุม ฝายเลขานุการบันทึกเวลา

การเปดประชุม 

2.8.4 พิจารณาประเด็นตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

2.8.5 ฝายเลขานุการบันทึกมติที่ประชุม 

2.8.6 เมื่ อพิจารณาระเบี ยบวาระการประชุมครบถวนแล ว จึ งปดการประชุม                

ฝายเลขานุการบันทึกเวลาการปดประชุม 

2.9 คืนเงินยืมทดรองราชการและจัดสงเอกสารแนบการเบิกจายเงิน ดําเนินการดังนี ้

2.9.1 กรณีมีเงินเหลือจาย ใหทําบันทึกคืนเงินสดคงเหลือ  

2.9.2 จัดสงบันทึกคืนเงินสดคงเหลือพรอมเงินสดใหงานคลังและพัสด ุดังภาพที่ 20 

2.9.3 ทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายและขอใหตั้งหนี้ในระบบ SU-ERP พรอมทั้งหักลาง

สัญญาการยืมเงินทดรองราชการ ดังภาพที ่21 

2.9.4 รวบรวมเอกสารแนบการเบิกจายเงิน แนบบันทึกขออนุมัติเบิกจายและขอให           

ตั้งหนี้ในระบบ SU-ERP พรอมทั้งหักลางสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ (ขอ 4.9.3) จัดสงใหงาน

คลังและพัสดุ ไดแก 
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(1) บิลเงินสดหรือใบสําคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน กรณีใบสําคัญรับเงิน ถา

ราคาเกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตองแนบสําเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสําเนาแลว

ดวย โดยระบุขอความ จํานวนผูเขารวมประชุม และขอความ “ขอรับรองวาเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการอะไร เมื่อวันที่เทาไหร” แลวลงนามกํากับ ดังภาพที่ 22 

(2) บันทึกเชิญประชุม (ฉบับจริง) 

(3) ใบลงนามเขารวมประชุม (ฉบับจริง) 

ภาพที่ 20  ตัวอยางบันทึกคืนเงินสดคงเหลือ  

                                                         บันทึกขอความ 
 

สวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/-  วันท่ี  ตลุาคม 2562      

เรื่อง ขออนุมัติคืนเงนิสดคงเหลือตามสัญญาการยมืเงินเลขที่ 0184   

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ผานเลขานุการคณะฯ) 

     ตามที่ขาพเจา นางกัลยาณี  จันทนะภาพ ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ ไดรับอนุมัติใหยืมเงินทดรองราชการ 

เปนจํานวนเงนิ 380.00 บาท (สามรอยแปดสิบบาทถวน) เพ่ือเปนคาอาหารวางเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ ครั้งที่ 2/2562 ใน

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ตามสัญญาการยมืเงนิเลขที่ 0184 นั้น 

  ในการนี้ ขาพเจาใครขออนุมัติคืนเงนิสดคงเหลือจากการยืมเงนิดังกลาว เปนเงินจํานวน 20.00 บาท (ยี่สิบบาทถวน) โดยขออนุมัติ

นําเงนิจํานวนดงักลาวฝากคืนเขาบัญชีเงนิทดรองราชการคณะวิศวกรรมศาสตรฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญช ี030-3-17733-7 ธนาคารกสิกรไทย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใหตอไปดวย จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

 

(นางกัลยาณี  จันทนะภาพ) 

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏบิัตกิาร 

   อนุมัติ 

       

 

 

(อาจารย ดร.วรฤทัย  ชูเทียร) 

รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรร 
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ภาพที่ 21  ตัวอยางบันทึกขออนุมัติเบิกจายและขอใหตั้งหนี้ในระบบ SU-ERP พรอมทั้งหักลาง

สัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/-   วันท่ี  26 ตุลาคม 2562                                    

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายและขอใหตั้งหนี้ในระบบ SU-ERP พรอมทั้งหักลางสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ  

เรียน   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ดวยขาพเจา  นางกัลยาณี  จันทนะภาพ  สังกัด สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความ

ประสงคขออนุมัติเบิกจายเงิน และขอใหตั้งหนี้ในระบบ SU-ERP จํานวน 1 รายการ พรอมทั้งหักลางสัญญายืมเงินทดรองราชการ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

1. คา    อาหารวาง   จํานวน   1   รายการ เปนเงนิ   360   บาท ภาษี         บาท 

2. คา                    จํานวน       รายการ เปนเงนิ           บาท ภาษี         บาท 

3. คา                    จํานวน       รายการ เปนเงนิ           บาท ภาษี         บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น   360  บาท ( สามรอยหกสิบบาทถวน ) 

โดยขอเบิกจายจากงบประมาณเงิน     งาน    งบ    

1. ศูนยกําไร      

2. รหัสเงนิทุน      

3. ศูนยตนทุน      

4. ศนูยเงนิทุน      

5. ขอบเขตหนาที ่     

6. รหัสผูยืมเงนิ      

ทั้งนี้ ไดยืมเงนิทดรองราชการ ตามสัญญายืมเงนิเลขที่  0184   จํานวน    380     บาท เพื่อทดรองจายคาใชจายดังกลาว

ขางตนไปแลวนั้น ในการนี้ ขาพเจาประสงคขอหักลางสัญญาเงนิยมื ดังรายละเอียดตอไปนี ้

7. เปนใบสําคัญ   จํานวน  360   บาท 

8. นําสงเปนเงนิสดคงเหลือ  จํานวน  20                บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตแิละดําเนินการใหตอไปดวย จักขอบพระคุณยิ่ง     

 

 

(นางกัลยาณี  จันทนะภาพ) 

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏบิัตกิาร 
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ภาพที่ 22  ตัวอยางใบสําคัญรับเงินคาอาหารวางเลี้ยงรับรอง 
ใบสําคัญรบัเงิน 

 

วันที่  12  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ขาพเจา                                                                       เลขที่บัตรประชาชน                                     

อยูที่ บานเลขที ่    แขวง/ตําบล                    เขต/อําเภอ                                  จังหวัด   

ไดรับเงนิจากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังรายการตอไปนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

คาอาหารวางเลี้ยงรับรอง 

การประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 

 

ผูเขารวมประชุม จํานวน 11 คน  

 ขอรับรองวาเปนคาใชจายในการดําเนินการ 

ประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ   1 

ครั้งที่ 2/2562                                  1 

เมื่อวันที ่ 26 ตุลาคม 2562              จริง                   

360 00 

รวมเปนเงนิ 360 00 

จํานวนเงิน (สามรอยหกสิบบาทถวน) 

 

(ลงชื่อ)      (ผูรับเงนิ) 

(                                    ) 

 

(ลงชื่อ)      (ผูจายเงิน) 

(นางกัลยาณี  จันทนะภาพ) 

 

2.10  รายงานการประชมุ 

ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายใน 7 วันหลังจากการประชุม โดย

บันทึกมติที่ประชุมที่อานทําความเขาใจไดงาย เชน อาจแยกเปนขอ ทําเปนตาราง ดําเนินการดังนี ้

2.10.1 จัดทํารายงานการประชุม ดังภาพที่ 23 และตรวจสอบความถูกตอง 

2.10.2 เสนอหัวหนางานแผนพิจารณาในเบ้ืองตน หากไมมีแกไขใหเสนอเลขานุการ

คณะพิจารณาในลําดับตอไป แตถามีแกไขใหดําเนินการแกไขกอน เสนอหัวหนางานแผนพิจารณาอีก

ครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับตอไป 

2.10.3 เสนอเลขานุการคณะพิจารณา หากไมมีแกไขใหเสนอรองคณบดีฝายวิจัย

พิจารณาในลําดับตอไป แตถามีแกไขใหดําเนินการแกไขกอน เสนอเลขานุการคณะพิจารณาอีกครั้ง

หนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับตอไป 

ขอประทับตราไดที่ 

งานคลังและพัสดุ เขียนดวยลายมือ 

ใหผูประกอบการลงลายมือชื่อ 

ระบุชื่อและที่อยูผูรับเงนิ 

ผูปฏิบัติลงลายมือชื่อ 

ลงลายมือชื่อกํากับ 
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2.10.4 เสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณา หากไมมีแกไขใหรวบรวมเพ่ือเสนอรับรอง

รายงานการประชุมในคราวประชุมครั้งตอไป แตถามีแกไขใหดําเนินการแกไข เสนอรองคณบดีฝาย

วิจัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวดําเนินการตอไป 

ภาพที่ 23  ตัวอยางรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ครั้งที่ 6/2562 

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.35 - 14.40 น. 

ณ หองแสดงผลงาน (ท.119) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

-------------------------------------------------- 

ผูมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.วรพล  เกียรตกิิตติพงษ  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร  ผูแทนภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ   กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ  ผูแทนภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร    กรรมการ 

4. อ.ดร.ณพงศ  ปณิธานธรรม   ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา    กรรมการ 

5. นางพูนสุข  ยมบานกวย  หัวหนางานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   ผูชวยเลขานุการ 

6. นางกัลยาณี  จันทนะภาพ  นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ    ผูชวยเลขานุการ 

7. น.ส.ณฐัรดา  วงษวันทนีย  นักวิชาการอุดมศึกษา     ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.จุรีรัตน พุดตาลเล็ก  ผูแทนภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ      

2. ผศ.ดร.คเณศ พันธุสวาสด์ิ  ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ     

3. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ   ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล      

4. ผศ.ดร.ธรวิภา  พวงเพ็ชร  ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมเคม ี      

5. นางทองทิพย  อยูพะเนียด  เลขานุการคณะฯ       

ผูเขารวมประชมุ 

1. ผศ.ดร.นิติ  ยงวณิชย   ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ   

เปดประชมุเวลา 13.35 น. 

เมื่อกรรมการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ตามวาระการประชุมดังนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

- ไมมี - 

วาระท่ี 2 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

- ไมมี - 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

วาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 (ราง) โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

สรุปเร่ือง ดวยคณะฯ ไดจัดทํา (ราง) โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 เสร็จ

เรียบรอยแลว  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

 1. หัวขอที่ 6 เปาหมาย ใหตัด ขอ) 6.9  

 2. หัวขอที่ 6 เปาหมาย ใหตัด ขอ) 6.16 ใหปรับขอความ 

จากเดิม “คณาจารยไดรับรางวัลนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรมและสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน                 

1 รางวัล” 

เปน  “1. คณาจารยผูที่ไดรับรางวัลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

  2. แสดงความยินดกีับคณาจารยผูที่มีผลงานนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรม ประจําป พ.ศ. 2561” 

3. ใหระบุวันที่ดําเนินโครงการเปน “23 ธันวาคม 2562” 

4. ใหแกไขงบประมาณโครงการใหสอดคลองกับขอ 6 เปาหมาย 

5. ใหตดัขอ 10.2.1.7 ออก 

6. ใหแกไขชอ 11 ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน ดังนี ้

ตวัชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 

     -  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมี H index ดเีดน  

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน  

     -  จํานวนรางวัลนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรมดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มี H index ดเีดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน 

     -  จํานวนรางวัลบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 

 

คน 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

 

50 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 

     -  

 

- 

 

- 

 

ตวัชี้วัดเชิงเวลา 

     - โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 

 

รอยละ 

 

100 

 

ตวัชี้วัดเชิงตนทุน 

     - คาใชจายของการโครงการตามงบประมาณที่ไดต้ังไว 

 

บาท 

 

ไมเกิน 37,000 

 

 

7. ใหปรับขอความขอ 13.15 รางวัลคณาจารยผูมีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

13.15.1  นับจํานวนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากวันที่รับคําขอ/จดทะเบียนในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 (2018) ถึง 31 ธันวาคม 2561 

(2018) 

สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ คาน้ําหนักเทากับ 1.00 

สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค คาน้ําหนักเทากับ 0.75 

สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย คาน้ําหนักเทากับ 0.50 
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อนุสิทธิบัตร คาน้ําหนักเทากับ 0.25 

13.15.2   พิจารณาใหเกียรติบัตรแกคณาจารยที่ผานเกณฑการพิจารณาในขอ 13.15.1 ในลําดับที่ 1-3 ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและ

คณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

8. หัวขอ กําหนดการ ใหเพ่ิมกิจกรรม แลวปรับเวลาใหสอดคลองกับกิจกรรมการที่เพิ่มใหมดวย 

-  การเสวนาจากผูไดรับรางวัลตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 

2561  

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  แสดงความยนิดีกับคณาจารยผูมีผลงานนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรม ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก” 

9. ใหเรียงลําดับหัวขอตัวเลขใหถูกตองดวย เมื่อแกไข/เพิ่มเติม (ราง) โครงการฯ เสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการเสนอเวียนคณะกรรมการฝายวิจัย

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมพิจารณาตอไป 

10. คณะกรรมการมีขอเสนอแนะใหคณะฯ จัดทํากระดานขาวประชาสัมพันธกิจกรรมเก่ียวกับการทําผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลทั้งของคณาจารยและ

นักศึกษา 

วาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ  

- ไมมี - 

ปดประชมุเวลา 14.40 น.  

นางกัลยาณี  จันทนะภาพ 

ผูจดรายงานการประชุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

2.11 มติที่ประชมุ ใหดําเนินการปรับรายละเอียดโครงการตามมติที่ประชุมดังนี ้

2.11.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบและมีการแกไข ใหดําเนินการดังนี ้ 

(1) ปรับแกรายละเอียดทั่วไป : เม่ือปรับแกรายละเอียดเรียบรอยแลว ใหเสนอ

เวียนคณะกรรมการพิจารณา 

(2) ปรับแกรายละเอียดที่เปนหลักเกณฑ : เม่ือปรับแกรายละเอียดเรียบรอยแลว 

ใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงเสนอคณบดีอนุมัติโครงการเปนขั้นตอน

ตอไป 

2.11.2 คณะกรรมการใหความเห็นชอบและไมมีการแกไข ใหเสนอคณบดีพิจารณา

อนุมัติโครงการเปนข้ันตอนตอไป 

ขั้นตอนท่ี 3 เสนอคณบดีอนุมัติโครงการ 

เมื่อดําเนินการปรับแกโครงการตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว จึงเสนอโครงการใหคณบดี

อนุมัติ ดังนี ้

3.1 ทําบันทึกขออนุมัติโครงการ ดําเนินการดังนี ้
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3.1.1 ทําบันทึกขออนุมัติโครงการ ดังภาพที่ 24 โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยเปนผูลงนาม

ในบันทึก 

3.1.2 เสนอบันทึกขออนุมัติโครงการพรอมแนบโครงการที่ผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการแลว ใหหัวหนางานแผนพิจารณาในเบื้องตน ถาไมมีแกไขใหเสนอเลขานุการคณะ

พิจารณาในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวดําเนินการในลําดับถัดไป 

3.1.3 เสนอเลขานุการคณะพิจารณา ถาไมมีแกไขใหเสนอรองคณบดีฝายวิจัยลงนามใน

ลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวดําเนินการในลําดับถัดไป 

3.1.4 เสนอรองคณบดีฝายวิจัยลงนามในบันทึกขออนุมัติโครงการ 

3.1.5 ประสานงานงานบริหารและธุรการออกเลขบันทึกที่รองคณบดีฝายวิจัยลงนาม

เรียบรอยแลว 

3.1.6 เสนอคณบดีอนุมัติโครงการ 

ภาพที่ 24  ตัวอยางบันทึกขออนุมัติโครงการ 

                                    บันทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   ตุลาคม 2562    

เรื่อง ขออนุมัติโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561  

เรียน  คณบด ี

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและ

สนับสนุนการทําวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย และเพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจใหแกคณาจารย รวมทั้งเปน

การกระตุนใหมีบรรยากาศการแขงขันอยางสรางสรรคในการทํางานวิจัยภายในคณะฯ ซึ่งจะนําไปสูการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับ

สากลตอไป  

ในการนี้ คณะฯ จึงไดจัดทําโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 ดงัเอกสารที่แนบมาพรอมนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 ตอไป 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 อนุมัติ 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

    

3.2 ทําบันทึกขออนุมัตใิชเงินโครงการ ดําเนินการดังนี ้

3.2.1 ทําบันทึกขออนุมัติใชเงินโครงการ ดังภาพที่ 25 โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยเปนผู    

ลงนามในบันทึก 
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3.2.2 เสนอหัวหนางานแผนพิจารณาในเบ้ืองตน ถาไมมีแกไขใหเสนอเลขานุการคณะ

พิจารณาในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวดําเนินการในลําดับถัดไป 

3.2.3 เสนอเลขานุการคณะพิจารณา ถาไมมีแกไขใหเสนอรองคณบดีฝายวิจัยลงนามใน

ลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวดําเนินการในลําดับถัดไป 

3.2.4 เสนอรองคณบดีฝายวิจัยลงนามในบันทึกขออนุมัติใชเงินโครงการ 

3.2.5 ประสานงานงานบริหารและธุรการออกเลขบันทึกที่รองคณบดีฝายวิจัยลงนาม

เรียบรอยแลว 

3.2.6 เสนอคณบดีอนุมัติโครงการ 

ภาพที่ 25  ตัวอยางบันทึกขออนุมัตใิชเงนิโครงการ 

                                    บันทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   ตุลาคม 2562    

เรื่อง ขออนุมัติใชเงินตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561  

เรียน  คณบด ี

  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2560 ในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 นั้น  

  ในการนี้ จึงขออนุมัติเบิกคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการมอบรางวลัภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัย

และบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 จากงบประมาณกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณบดี จํานวน 

48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถวน) โดยมีรายละเอียดประมาณการคาใชจายดงัตอไปนี ้

1. คาตอบแทน      32,000  บาท 

1) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน                                  24,000  บาท 

2) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด                                    4,000  บาท 

3) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน    4,000  บาท 

4) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน   4,000  บาท 

5) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลภาควิชาที่มี H index ดเีดน                         4,000  บาท 

6) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดเีดน    4,000  บาท 

7) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน                     4,000  บาท 

8) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่มีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดีเดน                                                           4,000  บาท 

2. คาใชสอย                                           4,500  บาท   

1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม                                         1,750  บาท 

2) เกียรติบัตร           1,500  บาท 

3) คาใชสอยอ่ืน ๆ                      1,250  บาท      

3. คาวัสด ุ                                          11,500  บาท   

1) ของที่ระลึกสําหรับคณาจารยที่ไดรับรางวัล                             10,000  บาท 

2) คาวัสดอุื่น ๆ             1,500  บาท   

    รวมทั้งสิ้น   48,000  บาท 

         (สีห่มื่นแปดพันบาทถวน) 
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หมายเหต ุ  ขอถัวจายทุกรายการ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 อนุมัติ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

    

 

ขั้นตอนท่ี 4 รวบรวมผลงาน และพิจารณาตามหลักเกณฑ 

ภายหลังจากที่คณบดีอนุมัติโครงการเรียบรอยแลว รวบรวมผลงาน และวิเคราะหสังเคราะห

ขอมูลตามประเภทรางวัล ดังนี ้

4.1 รวบรวมผลงานตามประเภทรางวัลจากรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน

ตนเอง 

4.2 สืบคนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการเพิ่มเติม ดังนี้ 

4.2.1 สืบคนขอมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการเพ่ิมเติมในฐานขอมูล ISI 

ดําเนินการดังนี้ 

(1) เขา website ที่ 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mod

e=GeneralSearch&SID=C6idV2KL1gPTssVMhuH&preferencesSaved= แลว  ระบุชื่ออาจารยท่ี

ตองการสืบคน โดยพิมพนามสกุลเปนภาษาอังกฤษ เวนวรรค 1 เวนวรรค แลวตามดวยอักษรตัวแรก

ของชื่ออาจารย   กดที่  เลือก Author และ  กด  
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(2) กดเลือกผลงานวิจัยในป ค.ศ. ที่ตองการ 

 

(3) กดที่ ขอความ View Journal Impact เพ่ือให แสดงค า  Quartiles และ

สามารถกดที่ขอความ  เพ่ือดูผลงานวิจัย 

 

ระบชุื่ออาจารย 

ที่ตองการสืบคน 

กดที่  

เลือก Author 

กด Search 

กดที่ผลงาน 

กด 

กดเพื่อดูผลงานวิจัย 
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(4) จะปรากฎหนาตางท่ีแสดงคา Quartiles ของวารสาร 

 

(5) พิมพหนาแรกไวเพ่ือเปนเอกสารหลักฐาน 

4.2.2 สืบคนขอมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการเพ่ิมเติมในฐานขอมูล Scopus 

ดําเนินการดังนี้ 

(1) เขา website ที่  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=TopNavBar&origin=

AuthorProfile แลว  ระบุชื่ออาจารยที่ตองการสืบคน โดยพิมพนามสกุลเปนภาษาอังกฤษ ตาม

ดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามดวยอักษรตัวแรกของชื่ออาจารย เชน Yongvanich,N   กดที่  

เลือก Author และ  กด  
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(2) กดเลือกผลงานวิจัยในป ค.ศ. ที่ตองการ 

 

(3) จะปรากฎหนาตางดังรูป และสามารถกดที่ขอความ View at Publisher 

เพ่ือดูผลงานวิจัย 

 

ระบุชื่ออาจารย กด  เลือก Authors 

กด Search 

กดที่ผลงาน 
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(4) พิมพหนาแรกไวเพ่ือเปนเอกสารหลักฐาน 

 

4.2.3 วารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus หาคา Quartiles จากฐานขอมูล SJR 

ดําเนินการดังนี้ 

(1) เ ข า  website ที่  https://www.scimagojr.com/journalsearch.php  

ชื่อวารสารที่ตองการสืบคน กด Enter หรือกดรูป  

 

 

 

ใสชื่อวารสาร  

สามารถใสไดทั้ง 2 ที่ 



93 

(2) กดที่ชื่อวารสาร 

 

(3) จะปรากฏหนาตางดังรูป 

 

(4) เลื่อนหนาจอลงดานลางจนเจอ Quartiles กดที่เครื่องหมายบวก (+) 

 

กดที่

เครื่องหมาย (+) 

กดทีช่ื่อวารสาร 
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(5) จะปรากฏคา Quartiles ของวารสารที่สืบคน สามารถเลื่อนดูคา Quartiles 

ของปที่ตองการ 

 

4.2.4 สืบคนขอมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการเพ่ิมเติมในฐานขอมูล TCI 

ดําเนินการดังนี้ 

(1) เข า website ที่  https://tci-thailand.org/list%20journal.php  ระบุ

ชื่อวารสารที่ตองการสืบคน กด Enter  

 

4.3 สืบคนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) และ H index ในฐานขอมูล Scopus 

แยกการสืบคนเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทภาควิชา ประเภทคณาจารย และประเภทบทความ 

4.3.1 สืบคนประเภทภาควิชา ดําเนินการดังนี ้

(1) เขา website ที่  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=TopNavBar&origin=

AuthorProfile แลว  ระบุชื่อภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยสวนไหนที่เปนการเวนวรรคให

ใสเครื่องหมาย ( _ ) แทนการเวนวรรค เชน Department_of _Chemical_Engineering,_ 

Faculty_of_Engineering_and_Industrial_Technology,_Silpakorn   กดที่  เลือก 

Affiliation name และ  กด  

ใสชื่อวารสาร 

วารสารที่สืบคน 

กลุมของวารสาร 
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(2) เลือกป ค.ศ. ท่ีตองการสืบคน (5 ปยอนหลัง) ทางดานซายมือ Year กดท่ีชอง

สี่เหลี่ยม  ที่อยูหนาป ค.ศ. ที่ตองการ แลวกด  จะเหลือผลงานที่ตีพิมพในชวงปที่เลือก 

 
 

 

 

 

 

 

 

ระบุชื่อภาควิชา คณะ มหาวิทยาลยั 

กดที่  เลือก Affiliation name 

กด Search 

เลือกป ค.ศ.ที่ตองการ 

กด 
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(3) กดชองสี่เหลี่ยม  ที่อยูหนาขอความ All แลวกดขอความ View citation 

overview 

 

(4) เลือก Date range ที่อยูในชวงปที่จะนําไปพิจารณา ระบุในชองสี่เหลี่ยม                 

 Exclude self citations of all authors แลวกด  

 

 

 

 

กดเลือก All 
กด View citation overview 

เลือกชวงปที่พิจารณา 

กด 
กด 
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(5) จะไดขอมูลดังปรากฎ 

 

 
 

4.3.2 สืบคนประเภทคณาจารย ดําเนินการดังนี้ 

(1) เขา website ที่  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=TopNavBar&origin=

AuthorProfile แลว  ระบุชื่ออาจารยที่ตองการสืบคน โดยพิมพนามสกุลเปนภาษาอังกฤษ ตาม

ดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามดวยอักษรตัวแรกของชื่ออาจารย เชน Kiatkittipong,W  กดที่  

เลือก Authers และ  กด   

H index 

Citation 
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(2) เลือกป ค.ศ. ที่ตองการสืบคน (5 ปยอนหลัง) ทางดานซายมือ Year กดที่ชอง

สี่เหลี่ยม  ที่อยูหนาป ค.ศ. ที่ตองการ แลวกด  จะเหลือผลงานที่ตีพิมพในชวงปที่เลือก 

 
 

 

 

 

 

 

ระบุชื่ออาจารย 

กดที่  เลือก Authers 

กด Search 

เลือกป ค.ศ.ที่ตองการ 

กด 
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(3) กดชองสี่เหลี่ยม  ที่อยูหนาขอความ All แลวกดขอความ View citation 

overview 

 

(4) เลือก Date range ที่อยูในชวงปที่จะนําไปพิจารณา ระบุในชองสี่เหลี่ยม                 

 Exclude self citations of all authors แลวกด  

 
 

 

 

 

กดเลือก All 

กด View citation overview 

เลือกชวงปที่พิจารณา 

กด 
กด 
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(5) จะไดขอมูลดังปรากฎ 

 

 

4.3.3 สืบคนประเภทบทความ ดําเนินการดังนี้ 

(1) เขา website ที ่

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=TopNavBar&origin=Au

thorProfile แลว  ระบุชื่อคณะ มหาวิทยาลัย โดยสวนไหนที่เปนการเวนวรรคใหใสเครื่องหมาย                

( _ ) แทนการเวนวรรค เชน Faculty_of_Engineering_and_Industrial_ Technology,_Silpakorn 

 กดที่  เลือก Affiliation name และ  กด   

 

H index 

Citation 

ระบุชื่อคณะ 

กดที่  เลือก Affiliation name 

กด Search 
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(2) เลือกป ค.ศ. ที่ตองการสืบคน (5 ปยอนหลัง) ทางดานซายมือ Year กดที่ชอง

สี่เหลี่ยม  ที่อยูหนาป ค.ศ. ที่ตองการ แลวกด   จะเหลือผลงานที่ตีพิมพในชวงปที่เลือก 

 

(3) กดชองสี่เหลี่ยม  ที่อยูหนาขอความ All แลวกดขอความ View citation 

overview 

 
 

 

 

เลือกป ค.ศ.ที่ตองการ 

กด 

กดเลือก All 

กด View citation overview 
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(4) เลือก Date range ที่อยูในชวงปที่จะนําไปพิจารณา ระบุในชองสี่เหลี่ยม                 

 Exclude self citations of all authors แลวกด   

 

(5) กด  บริเวณ Sort on : แลวเลือก Citation count (descending) 

  
 

เลือกชวงปที่พิจารณา 

กด 
กด 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 3 อันดับแรก 
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4.4 ทําสรุปผลการพิจารณาตามหลักเกณฑของโครงการ  

สิ่งท่ีตองดําเนินการ ไดแก 

4.4.1 ทําตารางขอมูลของผลงานแตละประเภท 

4.4.2 ทําตารางคะแนนตามหลักเกณฑการพิจารณา 

4.4.3 ทําตารางสรุปผลการพิจารณาของผลงานแตละประเภท  

ซึ่งในแตละประเภทรางวัลจะใชหลักเกณฑการพิจารณาในบทที่ 3 หลักเกณฑวิธีการ

ปฏิบัติงาน ตารางท่ี 5 หลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ หนา 31-38 ดังนี ้

(1)  รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน ดําเนินการดังนี ้

1) รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารยจากรายงานประจําปที่เปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสืบคนเพ่ิมเติมจากฐานขอมูล ISI และ Scopus ตามขั้นตอน 

4.2.1 สืบคนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการเพ่ิมเติม หนา 75-81 โดยใหระบุวันที่สืบคนเพิ่มเติม

ไวทายตารางดวย  

2) ตรวจสอบระยะเวลาที่เผยแพรวาตองอยูในชวงระยะเวลาที่จะนํามา

พิจารณา เชน โครงการ ป พ.ศ. 2561 พิจารณาผลงาน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 

3) พิจารณาตามหลักเกณฑในบทที่ 3 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน ตารางที่ 5  

หลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 1) ระดับคณาจารย (1) คณาจารยที่ มี

ผลงานวิจัยดีเดน ดังภาพที่ 26 ดังนี้ 

3)-1 พิจารณาผูรวมเปนเจาของผลงาน 

3)-1-1 มีเจาของผลงานเพียงคนเดียว คิดเปนสัดสวน รอยละ 100 

ใหดําเนินการในขอตอไป 

3)-1-2 มีผู รวมเปนเจาของผลงานเกินกวา 1 คน ใหจัดสรรใน

สัดสวนที่เทากัน (สัดสวนรวม รอยละ 100) 

3)-1-3 มีผูรวมเปนเจาของผลงานเกินกวา 1 คน และมีนักศึกษารวม

ดวย ใหคิดนักศึกษาทั้งหมดมีสวนรวม รอยละ 20 ที่เหลืออีกรอยละ 80 ใหจัดสรรในสัดสวนที่เทากัน 

3)-2 พิ จ ารณ าสถาน ะผู ร ว ม  ถ า เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ บ ท ความห ลั ก 

(Corresponding Author) บวกเพ่ิมใหอีกรอยละ 20 จากสัดสวนที่ไดรับตามขอ 3)-1 
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3)-3 นําคาน้ําหนักมาคูณ () ผลที่ไดจากการคํานวณในขอ 3)-1 และ              

3)-2 ตามคาน้ําหนักของวารสารแตละประเภท โดยบทความใดอยูในหลายฐานขอมูลใหนับใน

ฐานขอมูลที่มีคาน้ําหนักสูงกวา และบทความใดอยูในหลาย Quartile ใหนับ Quartile ที่มีคาน้ําหนัก                    

สูงท่ีสุด 

ภาพที่ 26  ตัวอยางตารางขอมูลผลงานวิจัย 

ตาราง   ผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ป พ.ศ. 2561 

ช่ือบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ (Journal) (ไทย/

อังกฤษ)  

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม  

(* Corresponding Author) 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดรับ   

การตีพิมพ ปที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ป         

ที่ตีพิมพ และเลขหนา (ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยน้ัน จะไดรับการตีพิมพ    

หลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม) 

ระดบัคุณภาพงานวิจัยมีการตีพิมพใน 

TCI 
Science 

Direct 
ISI Scopus การคํานวณ 

1. การปรับปรุงประสทิธิภาพ

เชิงความรอนของเตาเคี่ยวน้ําตาล

มะพราว 

ศุภชัย วาสนานนท* Veridian E JOURNAL, 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 

SILPAKORN 

UNIVERSITY.  

Volume 5, Number5, 

SEP 2018-OCT 2018,  

Pages 73-88 

 
(กลุม

ที่ 2) 

 

  ศุภชัย 

= ((100/1=100) + 

(10020%=20)) 

0.125    

= 15 

 

 

 

2. Soft Poly(2-

Chloroaniline)/Pectin 

Hydrogel and Its 

Electromechanical 

Properties 

W.Kongkaew (Chulalongkorn U.) 

W.Sangwan (Chulalongkorn U.) 

W.Lerdwijitjarud 

A.Sirivat* (Chulalongkorn U.) 

JOURNAL OF 

BIOMATERIALS 

APPLICATIONS.  

Volume 32, Issue 6,  

JAN 2018, 788-799 

 

 

 
(Q2) 

 
(Q2) 

วันชัย 

= (100/4=25)0.75 

 = 18.75 

3. Crystallisation of 

CH3NH3PbX3 (X = I, Br, and 

Cl) Trihalide Perovskite using 

PbI2 and PbCl2 Precursors  

V.Loryuenyong* 

N.Khiaokaeo (นศ.ป.ตรี) 

W.Koomsin (นศ.ป.ตรี) 

S.Thongchu (นศ.ป.ตรี) 

A.Buasri 

MICRO & NANO 

LETTERS. Volume 13, 

Issue 4, Pages 486-489, 

APR 2018 

 

 

 
(Q4) 

 
(Q4) 

วรดา   

= ((100-20/2=40) +  

   (4020%=8))0.50   

= 24 

 

 

 

 

 

 

 

อาชาไนย  

= (100-20/2=40)0.50  

= 20 

ที่มา ภาควิชาและงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และสืบคนเพ่ิมเติม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

หมายเหตุ ผลงานวิจัยที่มีเจาของผลงานหลายคน นับเปนผลงานเดียว ไมนับซ้ํา 

เจาของผลงานคนเดียว 

Corresponding Author 

คาน้ําหนัก 

คําอธิบาย 

1. อาจารย 1 คน ไมมีนักศึกษา 

(100/1) 

2. เปน Corresponding Author 

บวกเพ่ิมให 20% โดยนําคะแนน

จากขอ 1. มาคูณ 20%) 

3. นําผลรวมจากขอ 1. และ 2. 

มาคูณคาน้ําหนัก 

เจาของผลงาน 4 คน 
คาน้ําหนัก 

เจาของผลงาน 5 คน 

เปนนักศึกษา 3 คน  

หักออก 20% 

เปน Corresponding Author 

คาน้ําหนัก 

คําอธิบาย 

1. อาจารย 4 คน ไมมีนักศึกษา 

(100/4) 

2. เปน co-Author ไมตองบวกเพ่ิม 

3. นําผลรวมจากขอ 1. มาคูณ     

คาน้ําหนัก 

คําอธิบาย : วรดา 

1. อาจารย 2 คน นักศึกษา 3 คน      

หักสวนของนักศึกษา 20 คงเหลือ 

80 ((100-20)/2) 

2. เปน Corresponding Author 

บวกเพ่ิมให 20% โดยนําคะแนน

จากขอ 1. มาคูณ 20%) 

3. นําผลรวมจากขอ 1. และ 2. 

มาคูณคาน้ําหนัก 

คําอธิบาย : อาชาไนย  

4. อาจารย 2 คน นักศึกษา 3 คน       

หักสวนของนักศึกษา 20 คงเหลือ 

80 ((100-20)/2) 

5. เปน co-Author ไมตองบวกเพ่ิม 

6. นําผลรวมจากขอ 4. มาคูณ      

คาน้ําหนัก 
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ในการดําเนินการคํานวณคะแนน อาจมีการใชวิธีการสําเนาการคํานวณ

จากชองตารางหนึ่งมาวางอีกชองตารางหนึ่ง ทําใหการคํานวณคะแนนเกิดความผิดพลาด เนื่องจาก    

ผูปฏิบัติอาจมไิดเปลี่ยนคาน้ําหนักตามขอมูลใหม หรืออาจารยของคณะเปน Corresponding Author 

แตมิไดคํานวณคะแนนเพ่ิมใหอีกรอยละ 20 ซึ่งผูปฏิบัติควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบ และควร

ตรวจทานใหดีกอนเสนอพิจารณาในขั้นตอนตอไป ดังภาพที่ 27 

ภาพที่ 27  ตัวอยางตารางขอมูลผลงานวิจัยท่ีอาจเกิดความผิดพลาดจากการคํานวณ 

ช่ือบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ (Journal) (ไทย/

อังกฤษ)  

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม  

(* Corresponding Author) 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดรับ   

การตีพิมพ ปที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ป         

ที่ตีพิมพ และเลขหนา (ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยน้ัน จะไดรับการตีพิมพ    

หลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม) 

ระดบัคุณภาพงานวิจัยมีการตีพิมพใน 

TCI 
Science 

Direct 
ISI Scopus การคํานวณ 

4. การปรับปรุงประสทิธิภาพ

เชิงความรอนของเตาเคี่ยวน้ําตาล

มะพราว 

ศุภชัย วาสนานนท* Veridian E JOURNAL, 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 

SILPAKORN 

UNIVERSITY.  

Volume 5, Number5, 

SEP 2018-OCT 2018,  

Pages 73-88 

 
(กลุม

ที่ 2) 

 

  ศุภชัย 

= (100/1=100)0.125   

= 12.50 
 

ศุภชัย 

= ((100/1=100) + 

(10020%=20)) 

0.125  

= 15 
 

4) นําขอมูลผลงานวิจัยของอาจารยจากขอ 3) มานับคะแนนรวมของผลงาน

ของอาจารยแตละทาน แลวเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพที่ 28 ถาอาจารยมีคะแนน

เทากัน ใหจัดอยูในอันดับเดียวกัน  

ภาพที่ 28  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนผลงานวิจัยของคณาจารย 

ตาราง   สรุปคะแนนผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่อยูในฐานขอมูล Science Citation Index Expanded ของ 

Thomson Reuters (ISI) และ Scopus (พ.ศ. 2561) ตามลําดับอาจารยที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั รายชื่ออาจารยประจํา 

คะแนน 

ISI Scopus TCI 

รวม 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กลุมที่ 

1 

กลุมที่ 

2 

1 ผศ.ดร.นิติ  ยงวณิชย  108  48    48   204 

2 รศ.ดร.ณัฐกาญจน  หงสศรีพันธ  72 48    24 12   156 

3 ผศ.ดร.โสภาค  สอนไว 24 108 13        145 

4 รศ.อาชาไนย  บัวศร ี  30  44   15 46   135 

5 ผศ.ดร.วรดา  หลอยืนยง  36  44   12.5 42   134.5 

6 ผศ.ดร.ศภุกิจ  สทุธเิรอืงวงศ  84 12   16.67     112.67 

7 ผศ.ดร.ภทัร  สุขแสน    30    72   102 

8 ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ 58.33  41.67        100 

9 ผศ.ดร.ดวงใจ  ถริธรรมถาวร  72         72 

10 ผศ.ดร.ปราโมทย  ควูจิิตรจาร ุ 48        12 5 65 
 

 

สําเนามาจากชองตารางหนึ่ง 

เกิดความผิดพลาดในการคํานวณ 

เนื่องจากเจาของผลงานเปน 

Corresponding Author ดวย 

จึงตองบวกเพ่ิมอีก 20% 

ที่ถกูตอง 
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(2) รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ดําเนินการ

ดังนี้ 

1) รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชประโยชนจากรายงานประจําปที่

เปนรายงานการประเมินตนเอง ดังภาพที่ 29 

ภาพที่ 29  ตัวอยางตารางขอมูลผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน 

ตาราง  การผลงานวิจัยของอาจารยที่มีการนําไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2561 

ชื่องานวิจัย/สรางสรรค 
ชื่อเจาของผลงาน  

(อาจารย/นักวิจัย)  

หนวยงาน/องคกรที่เอาไปใช

ประโยชน และ ป พ.ศ. ที่ใช

ประโยชน และหลักฐาน  

ลักษณะการใช

ประโยชน 

ผลดทีี่เกิดจากการนําผลงานวิจัย/

สรางสรรคไปใชประโยชน 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม

จากทุเรียนทอดกรอบที่แตก

และสมจ๊ีดผลไมพื้นถ่ินจังหวัด

ชุมพรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา             

ตกเกรดและสินคาเกษตร 

บุศรากรณ มหาโยธี หางหุนสวนจํากัด นําชัย 

ผลไมแปรรูป 

การใช

ประโยชนใน

เชิงพาณิชย 

- ไดนําพืชทองถ่ินมาแปรรูปใหมีมูลคา 

และนํามาผสมผสานกับผลิตภัณฑเดมิ

เพื่อใหไดผลิตภัณฑใหม อีกทั้งยังเปน

แนวทางในการสรางผลิตภัณฑอื่น ๆ ได

อีก 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑกลวย

ตากพอดคีํา และการสราง      

แบรนดเพ่ือสรางตลาดใหม 

บุศรากรณ มหาโยธี หจก. ทุงโพธิพืชผล การใช

ประโยชนใน

เชิงพาณิชย 

- นําสูตรในการผลิตกลวยตากอัดแทง

มาใชในการทําธุรกิจ สามารถเพิ่ม

ชองทางการตลาดได 

ที่มา  ภาควิชาและงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

2) นําขอมูลผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนของอาจารยในขอ 1) รางวัล 

มานับคะแนนรวมของผลงานของอาจารยแตละทาน โดยนับจํานวนครั้งของการนําไปใชประโยชน 

(บางโครงการมีการนําไปใชประโยชนหลายครั้ง) แลวเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพที่ 30 

ถาอาจารยมีคะแนนเทากัน ใหจัดอยูในอันดับเดียวกัน 

ภาพที่ 30  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชประโยชนของคณาจารย 

ตาราง   สรุปคะแนนผลงานวิจัยของอาจารยที่มีการนําไปใชประโยชน ในป พ.ศ. 2561 ตามลําดับอาจารยที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั รายชื่ออาจารยประจํา 
คะแนน 

เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย เชิงสุนทรียะ/คุณคาทางจิตใจ รวม 

1 ผศ.ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี - - 2 - 2 
 

 

(3) รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน 

ดําเนินการดังนี้ 

1) นําขอมูลผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ของอาจารยแตละทานที่

สืบคนในฐานขอมูล Scopus โดยดําเนินการตามขอ 4.3.2 หนา 84-87 มาระบุคะแนนในตารางสรุป 

ดังภาพที่ 31 แลวเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยท่ีสุด ถาอาจารยมีคะแนนเทากัน ใหจัดอยูในอันดับ

เดียวกัน 
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ภาพที่ 31  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ของคณาจารย 
ตาราง  สรุปจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในป พ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) ที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในป พ.ศ. 2557 ถึงปจจุบัน (ค.ศ. 2014 

ถึงปจจุบัน) ตามลําดับอาจารยที่มีคะแนนสูงสุด  

อันดบั รายชื่อ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 รวม 

1 ผศ.ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี - 6 25 49 57 73 210 

2 ผศ.ดร.วรพล  เกยีรติกิตติพงษ 1 2 14 50 63 73 203 

3 ผศ.ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจารุ 1 5 14 38 44 53 155 

4 ผศ.ดร.จุรีรัตน  พุดตาลเล็ก - 3 14 23 36 42 118 

5 ผศ.ดร.โอกร  เมฆาสุวรรณดํารง - 8 12 26 29 22 97 
 

 

(4) รางวัลคณาจารยผูมี H index ดีเดน ดําเนินการดังนี้ 

1) นําขอมูล H index ของอาจารยแตละทานที่สืบคนในฐานขอมูล Scopus 

โดยดําเนินการตามขอ 4.3.2 หนา 84-87 มาระบุคะแนนในตารางสรุป ดังภาพที่ 32 แลวเรียงลําดับ

จากมากที่สุดไปนอยที่สุด ถาอาจารยมีคะแนนเทากัน ใหจัดอยูในอันดับเดียวกัน 

ภาพที่ 32  ตัวอยางตารางสรุปคะแนน H index ของคณาจารย 

ตาราง  สรุป H index ของอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในป พ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) ตามลําดับอาจารยที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั รายชื่อ H index 

1 ผศ.ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี 10 

2 ผศ.ดร.วรพล  เกยีรติกิตติพงษ 9 

3 ผศ.ดร. จุรีรัตน  พุดตาลเล็ก 7 

3 ผศ.ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจารุ 7 

5 ผศ.ดร.บุศรินทร  เฆษะปะบุตร 6 

5 รศ.ดร.ประกร  รามกุล 6 

5 ผศ.ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ 6 

5 ผศ.ดร.โอกร  เมฆาสุวรรณดํารง 6 
 

 

(5) รางวัลคณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอตุสาหกรรมดีเดน ดําเนินการดังนี้ 

1) รวบรวมขอมูลงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมจากรายงานประจําปท่ีเปน

รายงานการประเมินตนเอง ดังภาพที่ 33 

ภาพที่ 33  ตัวอยางตารางขอมูลงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

ตาราง  โครงการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมที่อาจารยไดรับงบประมาณสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการวิจัย ผูดําเนินโครงการวิจัย งบประมาณ ชื่อแหลงทุน 
วัน เดือน ป 

ที่ไดรับทุน 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

1. การนําเทคโนโลยีเคลือบประกายทองออกสู

การผลิตเชิงพาณิชยสําหรับอุตสาหกรรมเซรา

มิกสสรางสรรค 

นิติ ยงวณิชย  480,000  

  (288,000.00  

 กระทรวง 

240,000.00  

เอกชน 48,000.00) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีและบริษัท 

รัตนโกสินทร เซรามิกค (4) 

จํากัด 

1 ส.ค. 61- 

31 ธ.ค. 61 
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โครงการวิจัย ผูดําเนินโครงการวิจัย งบประมาณ ชื่อแหลงทุน 
วัน เดือน ป 

ที่ไดรับทุน 

2. การเตรียมพอลิเอสเตอรที่ไมอิ่มตัวจากขวด 

PET ที่ผานการใชแลว 

จันทรฉาย ทองปน 

สุดศิริ เหมศร ี

ประภัสสร วงศสุวัฒน (นศ.) 

812,000 
(135,333.33) 

บริษัท พรีเมียรโพรดักส 

จํากัด (มหาชน) 

1 ส.ค. 62- 

31 ก.ค. 63 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

3. การศึกษาการยับยั้งการตกผลึกของน้ํามัน

ปาลมโอเลอินดวยสารอิมัลซิไฟเออร 

โสภาค สอนไว 

จันทรจิรา ต้ังสันทัศนกุล  
(นศ.ป.เอก) 

 1,898,000  
  (527,222.22  

 สกว. 510,555.56  

เอกชน 16,666.67) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย และ บริษัท พี พี 

ออย ฟูดส จํากัด 

1 ส.ค. 59- 

31 ก.ค. 62 

4. การศึกษาความเปนไปไดในการใชน้ํามันรําขาว

สวนแข็งในการผลิตเครื่องสําอาง 

โสภาค สอนไว 

ปุญยวีร รุงประเสริฐผล (นศ.ป.ตร)ี 

 502,000  
    (83,666.67  

 สกว. 77,000.00  

เอกชน 6,666.67) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจั ยและ บริษัท น้ํามัน

บริโภคไทย จํากัด 

1 ก.พ. 60- 

31 ม.ค. 62 

5. การพัฒนากระบวนการสกัดและทําบริสุทธิ์เซรา

ไมดระดับอุตสาหกรรมจากกากสับปะรด 

ปราโมทย คูวิจิตรจาร ุ  1,927,148 
(1,445,361.00  

 สกว. 1,125,825.00  

เอกชน 319,536.00) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย และ บริษัท อาหาร

สยาม จํากัด (มหาชน) 

15 ก.ค. 61- 

14 ก.ค. 62 

6. การศึกษาวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง

ภายใตความดันบรรยากาศ 

ปราโมทย คูวิจิตรจาร ุ

บุศรากรณ มหาโยธี 

 255,743.95 
    (255,743.95) 

บริษัท Panasonic 

Corparation 

18 ก.พ. 62- 

31 มี.ค. 62 

ที่มา ภาควิชาและงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

2) นําขอมูลงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมของอาจารย ในขอ 1) มานับ

คะแนนรวมของเงินทุนวิจัยของอาจารยแตละทาน โดยนับรวมเฉพาะเงินทุนวิจัยที่มาจาก

ภาคอุตสาหกรรม เชน บริษัท รานคา โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน และเฉพาะที่อยูในปงบประมาณที่

พิจารณาแลวเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพที่ 34 ถาอาจารยมีคะแนนเทากัน ใหจัดอยู

ในอันดับเดียวกัน 

ภาพที่ 34  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมของคณาจารย 

ตาราง  สรุปคะแนนงบประมาณโครงการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมที่อาจารยไดรับการสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามลําดับอาจารยที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั รายชื่ออาจารย 
งบประมาณ (บาท)  

ที่ไดรับ รวม 

1 ผศ.ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจารุ 319,536.00+127,871.98 447,407.98 

2 ผศ.ดร.บุศรากรณ มหาโยธี 127,871.98 127,871.98 

3 อ.ดร.ชลเทพ อุสาคู 87,083.33 87,083.33 

4 ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ 10,000.00+12,000.00+25,000.00+40,000.00 87,000.00 

5 เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ 66,000.00 66,000.00 
 

 

(6) รางวัลคณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน ดําเนินการดังนี้ 

1) รวบรวมขอมูลการบริการวิชาการจากรายงานประจําปที่เปนรายงานการ

ประเมินตนเอง ดังภาพที่ 35 โดยเลือกเฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัย  



109 

ภาพที่ 35  ตัวอยางตารางขอมูลการบริการวิชาการ 

ตาราง การบริการวิชาการในรอบปการศึกษา 2561 

การบริการวิชาการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

1. ที่ปรึกษาโครงการชุมชนโรงไฟฟาแบบสังคมไทย (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์) 1,485,000 

(165,000) 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงพลังงาน 

28 ธ.ค. 60- 

27 ก.ย. 61 

2. ที่ปรึกษาโครงการลดตนทุนการผลิตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(ผศ.พงษศิริ) 

4,700,100 

(1,566,700) 

สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดนครปฐม 

19 ม.ค. 61- 

15 ต.ค. 61 

3. การพัฒนาการการสอนฟสิกสผานตัวแบบปญหาทางวิศวกรรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูและนักเรียนในระบบ STEAM ศึกษา ภายใตโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผศ.ดร.นิติพงศ) 

574,000 

(574,000) 

สํานักงานคณะ 

กรรมการการ

อุดมศึกษา 

เม.ย. 61- 

มี.ค. 62 

4. ที่ปรึกษาโครงการในการจัดทํามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล (ผศ.พงษศิริ) 4,964,050 

(4,964,050) 

กรมพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

16 พ.ย. 61- 

12 ส.ค. 62 

5. ที่ปรึกษาโครงการการสรางความรูความเขาใจและพัฒนาการสื่อสารดาน

พลังงานเพ่ือเจตคติที่ดีตอการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน  

(ผศ.พงษศิริ) 

2,930,000 

(2,278,888.89) 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงพลังงาน 

8 ม.ค. 62- 

7 ต.ค. 62 

6. ที่ปรึกษาโครงการสาธิตการใชระบบสูบน้ําดวยกาซชีวภาพ 

(ผศ.พงษศิริ) 

8,079,000 

(448,833.33) 

กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 

27 มิ.ย. 62- 

17 ธ.ค. 63 

7. ที่ปรึกษาโครงการการสรางความเขาใจและสงเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู

ดานพลังงานทางเลือกสําหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยทุธศาสตร EN-

Camp (ผศ.พงษศิริ) 

12,550,000 

(896,428.57) 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงพลังงาน 

11 ก.ค. 62-  

10 ก.ย. 63 

ที่มา  งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี และภาควิชา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

2) นําขอมูลการบริการวิชาการของคณาจารย ในขอ 1) มานับคะแนนรวม

ของเงินสนับสนุนของคณาจารยแตละทาน โดยรวมงบประมาณเฉพาะที่อยูในปการศึกษาท่ีพิจารณา

แลวเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพที่ 36 ถาอาจารยมีคะแนนเทากัน ใหจัดอยูในอันดับ

เดียวกัน 

ภาพที่ 36  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนการบริการวิชาการของคณาจารย 

ตาราง สรุปคะแนนงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่อาจารยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ปการศึกษา 2561 ตามลําดบัอาจารยที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั ภาควิชา 
งบประมาณ (บาท)  

ที่ไดรับ รวม 

1 ผศ.พงษศิริ  จรุยนนท 1,566,700+4,964,050+2,278,888.89+448,833.33+896,428.57 10,154,900.79 

2 ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ 213,625+854,500 1,068,125 

3 ผศ.ดร.นิติพงศ  โสภณพงศพิพัฒน 574,000 574,000 

4 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  หุดากร 165,000 165,000 
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(7) รางวัลคณาจารยผูมีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ดําเนินการดังนี ้

1) รวบรวมขอมูลผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากรายงานประจําปที่เปน

รายงานการประเมินตนเอง ดังภาพที่ 37  

ภาพที่ 37  ตัวอยางตารางขอมูลผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ตาราง   ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ป พ.ศ. 2561 

ชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
ชื่อ-นามสกุล 

เจาของผลงาน 

วัน/เดือน/ป 

ที่ไดรับการจดทะเบียน 

ประเภทของ 

ทรัพยสินทางปญญา 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

1. เครื่องสุมตัวเลขดวยพลังงานลม ผศ.ดร.อรรถพล อ่ําทอง 

อ.ดร.นฤทธิ์ ตรีอํานรรค 

12 กุมภาพันธ 2561- 

22 พฤศจิกายน 2565 

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13584 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

2. สูตรและกรรมวิธีการผลิตโดนัทยีสตทอดปราศจาก

กลูเตน 

ผศ.ดร.ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ 

น.ส.ชนิกร คงพาณิชยตระกูล 

29 ตลุาคม 2561 อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14518 

ที่มา  ภาควิชาและงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

2) นําขอมูลผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของคณาจารย ในขอ 1) โดยนํา

จํานวนผลงานคูณคาน้ําหนักของแตละประเภทผลงาน แลวรวมคาน้ําหนักท่ีไดของคณาจารยแตละ

ทาน แลวเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพที่ 38 ถาอาจารยมีคะแนนเทากัน ใหจัดอยูใน

อันดับเดียวกัน 

ภาพที่ 38  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของคณาจารย 

ตาราง  สรุปคะแนนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ป พ.ศ. 2561 ตามลําดบัอาจารยที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั ภาควิชา 

ประเภท 

รวมคา

น้ําหนัก 

สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 

(คาน้ําหนัก 0.25) 
ระดบันานาชาติ 

(คาน้ําหนัก 1.00) 

ระดบัภูมิภาค 

(คาน้ําหนัก 0.75) 

ประเทศไทย 

(คาน้ําหนัก 0.50) 

1 อ.ดร.นฤทธิ์ ตรีอํานรรค - - - 1 0.25 

1 ผศ.ดร.ประสงค ศริิวงศวิไลชาติ - - - 1 0.25 
 

 

(8) รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน ดําเนินการดังนี้ 

1) รวมคะแนนของอาจารยแตละภาควิชาจากขอ (1) รางวัลคณาจารยที่มี

ผลงานวิจัยดีเดน หนา 90 แลวนําจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดของแตละภาควิชานั้น ๆ มาหาร () 

จากนั้นเรียงลําดับภาควิชาจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพที่ 39  
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ภาพที่ 39  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนผลงานวิจัยของภาควิชา 

ตาราง  สรุปคะแนนผลงานวิจัยของภาควิชาที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่อยูในฐานขอมูล Science Citation Index Expanded ของ 

Thomson Reuters (ISI) และ Scopus (พ.ศ. 2561) ตามลําดับภาควิชาที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั ภาควิชา 
จํานวนอาจารย 

 

สรุปผล 

คะแนนรวมจากรายบุคคล 

 

คะแนน 

/ 

1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ 19 1,040.42 54.76 

2 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 15 448.49 29.90 
 

 

(9) รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด ดําเนินการดังนี้ 

1) นําขอมูลคะแนนของตารางสรุปคะแนนผลงานวิจัยของแตละภาควิชา           

ในขอ (8) รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน หนา 97 ในป พ.ศ. ที่พิจารณา ลบ ( - ) ดวยคะแนนของ   

ป พ.ศ. กอนหนาปที่พิจารณา จะไดผลตางของคะแนน นําผลตางของคะแนนมาเรียงลําดับจากมาก

ที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพที่ 40 

ภาพที่ 40  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด 

ตาราง  สรุปคะแนนผลงานวิจัยของภาควิชาที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่อยูในฐานขอมูล Science Citation Index Expanded ของ 

Thomson Reuters (ISI) และ Scopus (พ.ศ. 2561) ตามลําดับภาควิชาที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด  

อันดบั ภาควิชา 

คะแนนการมีพัฒนาการ 

พ.ศ. 2560 

 

พ.ศ. 2561 

 

ผลตาง 

- 

1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ 33.14 54.76 21.62 

2 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 18.88 29.90 11.02 
 

 

(10)  รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 

ดําเนินการดังนี้ 

1) นับจํานวนครั้งรวมที่มีการนําไปใชประโยชนของคณาจารยแตละ

ภาควิชา ในขอ (2) รางวัลคณาจารยที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน หนา 93 แลวหาร 

() ดวยจํานวนคณาจารยของแตละภาควิชา จากนั้นเรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปนอยที่สุด          

ดังภาพที่ 41 

ภาพที่ 41  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชประโยชนของภาควิชา 

ตาราง    สรุปคะแนนผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีการนําไปใชประโยชน ในป พ.ศ. 2561 ตามลําดบัภาควิชาที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั หนวยงาน 
จํานวนอาจารย 

 

สรุปผล 

คะแนนรวมจากรายบุคคล 

 

คะแนน 

/ 

1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 15 3 0.20 

2 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 19 - - 
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(11) รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน 

ดําเนินการดังนี้ 

1) สืบคนผลงานวิจัยของภาควิชาที่ไดรับการอางอิง (Citation) จากระบบ

ฐานขอมูล Scopus โดยดําเนินการตามขอ 4.3.1 หนา 81-84 ระบุจํานวนการถูกอางอิงของแตละ

ภาควิชาในตาราง ดังภาพที่ 42 แลวหาร () ดวยจํานวนคณาจารยของแตละภาควิชา จากนั้น

เรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปนอยที่สุด พรอมระบุวันที่สืบคนไวทายตาราง  

ภาพที่ 42  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ของภาควิชา 

ตาราง  สรุปคะแนนผลงานวิจัยของภาควิชาที่ตพีิมพเผยแพรในป พ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) ที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในป พ.ศ. 2557 ถึงปจจุบัน 

(ค.ศ. 2014 ถึงปจจุบัน) ตามลําดับภาควิชาที่มีคะแนนสูงสุด   

อันดบั หนวยงาน 
จํานวนอาจารย 

 

สรุปผล 

คะแนนรวมจากรายบุคคล 

 

คะแนน 

/ 

1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 11 365 33.18 

2 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 15 349 23.27 

3 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ 19 432 22.74 

4 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 19 182 9.58 

5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 22 49 2.23 

6 ภาควิชาวิศวกรรม ไฟฟา 13 3 0.23 

7 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 19 2 0.11 

หมายเหตุ  สืบคนขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

  

(12) รางวัลภาควิชา H index ดีเดน ดําเนินการดังนี้ 

1) สืบคน H index จากระบบฐานขอมูล Scopus โดยดําเนินการตามขอ 

4.3.1 หนา 81-84 ระบุจํานวน H index ของแตละภาควิชาในตาราง ดังภาพที่ 43 แลวหาร () ดวย

จํานวนคณาจารยของแตละภาควิชา จากนั้นเรียงลําดับคะแนนจากมากท่ีสุดไปนอยที่สุด พรอมระบุ

วันที่สืบคนไวทายตาราง  

ภาพที่ 43  ตัวอยางตารางสรุปคะแนน H index ของภาควิชา 

ตาราง  สรุปคะแนน H index ของภาควิชาที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในป พ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) ณ ปจจุบัน ตามลําดับภาควิชาที่มีคะแนน

สูงสุด  (ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) 

อันดบั หนวยงาน 
จํานวนอาจารย 

 

สรุปผล 

H index 

 

คะแนน 

/ 

1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 11 11 1.00 

2 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 15 12 0.80 
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อันดบั หนวยงาน 
จํานวนอาจารย 

 

สรุปผล 

H index 

 

คะแนน 

/ 

3 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ 19 11 0.58 

4 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 19 9 0.47 

5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 22 4 0.18 

6 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 13 1 0.08 

7 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 19 1 0.05 

หมายเหตุ  สืบคนขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

  

(13) รางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ดําเนินการดังนี้ 

1) นับรวมจํานวนเงินทุนวิจัยของอาจารยที่ทํารวมกับภาคอุตสาหกรรมของ

แตละภาควิชาจากขอ (5) รางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน หนา 93 แลวหาร 

() ดวยจํานวนคณาจารยของแตละภาควิชา จากนั้นเรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปนอยที่สุด           

ดังภาพที่ 44 

ภาพที่ 44  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมของภาควิชา 

ตาราง  สรุปคะแนนงบประมาณโครงการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมที่อาจารยไดรับการสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามลําดับภาควิชาที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั ภาควิชา 
จํานวนอาจารย 

 

สรุปผล 

คะแนนรวมจากรายบุคคล 

 

คะแนน 

/ 

1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 15 1,390,512.00 92,700.80 

2 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ 19 138,222.22 7,274.85 
 

  

(14) รางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน ดําเนินการดังนี้ 

1) นับรวมจํานวนงบประมาณการบริการวิชาการของแตละภาควิชา จากขอ 

(6) รางวัลคณาจารยที่มีการบริการวิชาการดีเดน หนา 94 แลวหาร () ดวยจํานวนคณาจารยของ        

แตละภาควิชา จากนั้นเรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพที่ 45 

ภาพที่ 45  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนการบริการวิชาการของภาควิชา 

ตาราง  สรุปคะแนนภาควิชาที่มีงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่อาจารยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ปการศึกษา 2561 ตามลําดับภาควิชาที่มี

คะแนนสูงสุด 

อันดบั หนวยงาน 
จํานวนอาจารย 

 

สรุปผล 

คะแนนรวมจากรายบุคคล 

 

คะแนน 

/ 

1 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 22 10,893,900.79 495,177.31 

2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 19 2,868,125 150,953.95 
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(15) รางวัลภาควิชาที่มีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ดําเนินการดังนี้ 

1) นํารวบจํานวนผลงานของอาจารย จากขอ (7) รางวัลคณาจารยที่มี

ผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน หนา 96 คูณคาน้ําหนักของแตละประเภทผลงาน แลวรวม            

คาน้ําหนกัที่ไดของแตละภาควิชา ดังภาพที่ 46 

ภาพที่ 46  ตัวอยางตารางคะแนนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของภาควิชา 

ตาราง   สรุปคะแนนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ป พ.ศ. 2561 ตามลําดบัอาจารยที่ไดรับการสนับสนุนสูงสุด จําแนกตามภาควิชา 

อันดบั ภาควิชา 

ประเภท 

รวมคา

น้ําหนัก 

สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 

(คาน้ําหนัก 0.25) 
ระดบันานาชาติ 

(คาน้ําหนัก 1.00) 

ระดบัภูมิภาค 

(คาน้ําหนัก 0.75) 

ประเทศไทย 

(คาน้ําหนัก 0.50) 

1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ - - - 1 0.25 

2 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร - - - 1 0.25 
 

2) นํารวมคาน้ําหนักที่ไดของแตละภาควิชา หาร () ดวยจํานวนคณาจารย

ของแตละภาควิชา จากนั้นเรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพที่ 47 

ภาพที่ 47  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของภาควิชา 

ตาราง  สรุปคะแนนภาควิชาที่มผีลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ป พ.ศ. 2561 ตามลําดับภาควิชาที่มีคะแนนสูงสุด 

อันดบั หนวยงาน 
จํานวนอาจารย 

 

สรุปผล 

ผลรวมคาน้ําหนัก 

 

คะแนน 

/ 

1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 15 0.25 0.0167 

2 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ 19 0.25 0.0132 
 

 

(16) รางวัลบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ดําเนินการดังนี ้

1) สืบคนผลงานวิจัยของคณะที่ ไดรับการอางอิง (Citation) จากระบบ

ฐานขอมูล Scopus โดยดําเนินการตามขอ 4.3.3 หนา 87-89 ระบุจํานวนการถูกอางอิงของบทความ              

3 อันดับแรก ดังภาพที่ 48 เรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปนอยที่สุด พรอมระบุวันที่สืบคนไวทาย

ตาราง  

ภาพที่ 48  ตัวอยางตารางสรุปคะแนนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

ตาราง บทความวิจัยที่ในป พ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) ที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในป ค.ศ. 2014 ถึงปจจุบัน  จําแนกตามบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิงสูงสุด  

อันดบั ชื่อบทความวิจัย เจาของบทความวิจัย 2014 2015 2016 2017 2018 2019 รวม 

1 Blending of mango kernel fat and 

palm oil mid-fraction to obtain cocoa 

butter equivalent 

ผศ.ดร.โสภาค 

สอนไว 

3 1 5 9 9 11 38 
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อันดบั ชื่อบทความวิจัย เจาของบทความวิจัย 2014 2015 2016 2017 2018 2019 รวม 

2 Robust NIRS models for non- 

destructive prediction of postharvest 

fruit ripeness and quality in mango 

ผศ.ดร.บุศรากรณ  

มหาโยธี* 

ผศ.ดร.ปราโมทย   

คูวิจิตรจาร ุ

- - 1 9 11 12 33 

3 Effect of surface treatment on the 

properties of pineapple leaf fibers 

reinforced polyamide 6 composites 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ  

ชัยยตุต 

- 1 1 4 14 12 32 

3 Oil extracted from spent coffee 

grounds for bio-hydrotreated diesel 

production 

ผศ.ดร.วรพล  

เกียรติกิตติพงษ 

- - - 9 11 12 32 

หมายเหตุ  สืบคน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
 

 

เมื่อดําเนินการรวบรวมผลงาน และวิเคราะหสังเคราะหขอมูลตามประเภทรางวัล เรียบรอย

แลว ดําเนินการดังนี ้

4.4 เสนอหัวหนางานแผนเพื่อพิจารณาในเบื้องตน ถาไมมีแกไขใหดําเนินการเสนอ

เลขานุการคณะพิจารณาในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับถัดไป 

4.5 เสนอเลขานุการคณะพิจารณา ถาไมมีแกไขใหดําเนินการเสนอรองคณบดีฝายวิจัย

พิจารณาในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอเลขานุการคณะพิจารณาใหมอีกครั้ง

หนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับถัดไป 

4.6 เสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณา ถาไมมีแกไขใหดําเนินการในลําดับถัดไป หากมีแกไข

ใหดําเนินการแกไขแลวเสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับ

ถัดไป 

 

ขั้นตอนท่ี 5 เสนอคณะกรรมการ 

เมื่อสรุปผลการพิจารณาตามหลักเกณฑของโครงการผานความเห็นชอบจากรองคณบดีฝาย

วิจัยแลว จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยดําเนินการดังนี ้

5.1 ทําระเบียบวาระการประชุม ตามแบบฟอรม โดยระบุวาระการพิจารณาโครงการไวใน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเหน็ชอบสรุปผลการพิจารณา

ตามหลักเกณฑของโครงการ พรอมแนบเอกสารสรุปผลการพิจารณา ดังภาพที่ 49 
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ภาพที่ 49  ตัวอยางวาระการประชุมพิจารณารายชื่อภาควิชาและคณาจารยผูไดรับรางวัลตาม 

โครงการ 

วาระการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คร้ังท่ี  7/2562 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ หองแสดงผลงาน (ท.119) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 ตลุาคม 2562 

วาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ  

2.1 - 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 -  

วาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณา 

4.1  รายชื่อภาควิชาและคณาจารยผูไดรับรางวัลตาม โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 

- 

เรียน รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เพื่อโปรดพิจารณาตรวจ (ราง) วาระการประชุมฯ 

 

   19 พ.ย. 62 

 เห็นชอบ/แกไขตามที่ระบ ุ

 ดําเนินการตอไป 

     

 

(ผศ.ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

.................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คร้ังท่ี  7/2562 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ หองแสดงผลงาน (ท.119) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

4.1  รายชื่อภาควิชาและคณาจารยผูไดรับรางวัลตาม โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

สรุปเรื่อง ดวยคณะฯ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลและจัดทําสรุปผลการพิจารณาตามหลักเกณฑของโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ             

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบรอยแลว  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อภาควิชาและคณาจารยผูไดรับรางวัล (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

มติทีป่ระชุม             

5.2 จัดเตรียมการประชุม ดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 หนา 60-72 
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ขั้นตอนท่ี 6 ทําประกาศรายชื่อคณาจารยและภาควิชาที่ไดรับรางวัล 

เมื่อสรุปผลการพิจารณาตามหลักเกณฑของโครงการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เรียบรอยแลว ดําเนินการจัดทําประกาศรายชื่อคณาจารยและภาควิชาที่ไดรับรางวัล ดังนี ้

6.1 ทําประกาศรายชื่อคณาจารยและภาควิชาที่ไดรับรางวัล ดังภาพที่ 50 และตรวจทาน

ความถูกตอง 

6.2 เสนอหัวหนางานแผนเพื่อพิจารณาในเบื้องตน ถาไมมีแกไขใหดําเนินการเสนอ

เลขานุการคณะพิจารณาในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับถัดไป 

6.3 เสนอเลขานุการคณะพิจารณา ถาไมมีแกไขใหดําเนินการเสนอคณบดีลงนามในประกาศ

ในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอเลขานุการคณะพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง แลว

จึงดําเนินการในลําดับถัดไป 

ภาพที่ 50  ตัวอยางประกาศรายชื่อคณาจารยและภาควิชาที่ไดรับรางวัล 

 
ประกาศ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง ผลการพิจารณาใหรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 
 

 

  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มี

ความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 นั้น 

บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศผลการพิจารณาใหรางวัลภาควิชาและ

คณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ดงันี ้

1) ภาควิชาที่มีความโดดเดนดานงานวิจัย ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

2) ภาควิชาที่มีพัฒนาการดานงานวิจัย ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

3) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

 

4) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
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5) ภาควิชาที่มี H index ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

6) ภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

7) ภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

8) ภาควิชาที่มีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควชิาเทคโนโลยีอาหาร 

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

9) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติ   ยงวณชิย 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 และเสนอชื่อเพ่ือเขารับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค ดีเดน และรุนใหมดีเดน ประจําปในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 ลําดับที่ 2 รองศาสตราจารย ดร.ณัฐกาญจน  หงสศรีพันธ 

 ลําดับที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.โสภาค  สอนไว 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

10) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธ ี

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

11) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธ ี

 ลําดับที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ 

 ลําดับที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

12) คณาจารยผูมี H index ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธ ี

 ลําดับที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ 

 ลําดับที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ

 ลําดับที่ 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน  พุดตาลเล็ก 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

13) คณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ

 ลําดับที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธ ี

 ลําดับที่ 3 อาจารย ดร.ชลเทพ   อุสาค ู

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 
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14) คณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารยพงษศิร ิ   จรุยนนท 

 ลําดับที่ 2 ผูชวยศาสตราจารยวันชัย   ลีลากวีวงศ 

 ลําดับที่ 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ  โสภณพงศพิพัฒน 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

15) คณาจารยผูมีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  ศิริวงศวิไลชาต ิ

 ลําดับที่ 1 อาจารย ดร.นฤทธิ์   ตรีอํานรรค 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

16) บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด ประจําป พ.ศ. 2561 

ลําดับที่ 1 Blending of mango kernel fat and palm oil mid-fraction to obtain cocoa butter equivalent 

(2014) 

    โดย รองศาสตราจารย ดร.โสภาค สอนไว 

ลําดับที่ 2 Robust NIRS models for non-destructive prediction of postharvest fruit ripeness and 

quality in mango (2016) 
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี* 

    รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจาร ุ

ลําดับที่ 3 Effect of surface treatment on the properties of pineapple leaf fibers reinforced 

polyamide 6 composites (2014) 
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒ ิ ชัยยุตต 

ลําดับที่ 3 Process design of continuous biodiesel production by reactive distillation: Comparison 

between homogeneous and heterogeneous catalysts (2015) 
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ 

ลําดับที่ 3 Oil extracted from spent coffee grounds for bio-hydrotreated diesel production (2016) 
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 

ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนยีร) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

ขั้นตอนท่ี 7 เสนอคณบดีลงนาม 

เมื่อเลขานุการคณะพิจารณาประกาศเรียบรอยแลว เสนอคณบดีลงนาม โดยดําเนินการดังนี ้

7.1 เสนอคณบดีลงนามในประกาศ 

7.2 สําเนาประกาศ เสนอหัวหนาภาควิชา และหัวหนางานคลังและพัสดุ โดยจัดสงสําเนา

ประกาศใหงานบริหารและธุรการเพ่ือดําเนินงานตอไป 
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ขั้นตอนท่ี 8  เสนอชื่ออาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนในอันดับที่ 1  

ตอมหาวิทยาลัย 

เมื่อสรุปผลการพิจารณาตามหลักเกณฑของโครงการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอชื่อคณาจารย ท่ีไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนในอันดับที่  1 ตอ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

8.1 ทําบันทึกเสนอชื่อคณาจารยเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค ดีเดน และ

รุนใหมดีเดน ประจําป 

8.2 เสนอหัวหนางานแผนเพื่อพิจารณาในเบื้องตน ถาไมมีแกไขใหดําเนินการเสนอ

เลขานุการคณะพิจารณาในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับถัดไป 

8.3 เสนอเลขานุการคณะพิจารณา ถาไมมีแกไขใหดําเนินการเสนอรองคณบดีฝายวิจัย                

ลงนามในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอเลขานุการคณะพิจารณาใหมอีกครั้ง

หนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับถัดไป 

8.4 เสนอรองคณบดีฝายวิจัยลงนามในบันทึก ถาไมมีแกไขใหดําเนินการในลําดับถัดไป หาก

มีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอรองคณบดีฝายวิจัยลงนามใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการใน

ลําดับถัดไป 

8.5 ประสานงานงานบริหารและธุรการออกเลขบันทึกทีร่องคณบดีฝายวิจัยลงนามเรียบรอย

แลวจัดสงสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคตอไป  

 

2.2 กระบวนงานพธิีมอบรางวัล 

มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ยืมเงินทดรองราชการ 

การยืมเงินทดรองราชการดําเนินการเชนเดียวกับ 1) กระบวนงานพิจารณาผลงานวิจัยและ

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ข อ  2 .6 .2 -2 .6 .3  ทํ า สั ญ ญ ายื ม เงิ น ท ด รอ ง ร าช ก า ร ผ า น ร ะ บ บ ที่ 

//172.27.41.250/borrow หนา 63-65 โดยระบุจํานวนเงินที่ยืม (ตามงบประมาณของโครงการ              

หักคาใชจายในสวนของคาตอบแทนท่ีเปนเงินรางวัลระดับภาควิชา เนื่องจากใชวิธีการโอนเงินขาม

หนวยงาน) และวัตถุประสงคที่ยืมเปนคาใชจายสําหรับดําเนินโครงการมอบรางวัลภาควิชาและ

คณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป ในวันที่เทาใด เสนอหัวหนางาน

แผนลงนามในสัญญายืมเงิน แลวสงงานคลังและพัสดุดําเนินการตอไป 
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ขั้นตอนท่ี 2 จัดซื้อวัสดุ/จัดจาง 

กอนการจัดซื้อวัสดุ/จัดจาง ตองดําเนินการจัดทําเอกสารตาง ๆ ดังนี ้

2.1 สืบราคาคาวัสดุหรือการบริการ ดําเนินการดังนี้ 

ขอใบเสนอราคาจากรานคาหรือใชใบสืบ-เสนอราคามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีการ

ประสานงานสอบถามทางโทรศัพทหรือติดตอกับทางรานคาโดยตรง (ใหรานคาลงนามที่ผูเสนอราคา) 

ดังภาพที่ 51 

ภาพที่ 51  ตัวอยางใบสืบ-เสนอราคา 

ใบสืบ-เสนอราคามหาวิทยาลัยศลิปากร นครปฐม 

วันที่   18   เดือน   ธันวาคม    พ.ศ.  2562  1 

 ชื่อ (บริษัท หาง ราน) ศิริชัยศึกษาภัณฑ ตั้งอยูเลขที่      72/48-49 ถนนหลังพระ    แขวง/ตําบล     พระปฐมเจดีย                     1 

เขต/อําเภอ เมืองนครปฐม  จังหวัด นครปฐม   โทรศัพท   034-258950  ทะเบียนการคา                   

หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี     3739900443363           

 ขอเสนอราคาตามรายละเอียดขางทายนี้ใหแก  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง             

สนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

ลําดับ จํานวน รายการ หนวยละ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 32 Card Case A4 40 1,280.00  

      

รวมทั้งสิ้น 1,280.00  

 กําหนดแลวเสร็จหรือสงของภายใน       10     วัน นับต้ังแตวันสั่ง ราคานี้ยนือยูภายใน      10     วัน  

ลงชื่อ                                                   ผูสืบราคา 

ตาํแหนง     นักวิชาการอุดมศึกษา       1                                                      

(ประสานงานสอบถามทางโทรศัพท) 

ลงชื่อ                                                 ผูเสนอราคา 

ตาํแหนง                                                          1 

(ประทับตรา ยี่หอ บริษัท หาง ราน ถามี) 

หมายเหตุ  หากผูเสนอราคามีใบเสนอราคาของตนเองโปรดลอกรายละเอียดขางบนนี้ลงในแบบของตนเอง 

ใบสืบ-เสนอราคามหาวิทยาลัยศลิปากร นครปฐม 

วันที่ 18     เดอืน   ธันวาคม    พ.ศ.  2562  1 

 ชื่อ (บริษัท หาง ราน) พี เอ็น กอปป ปริ้นท ต้ังอยูเลขที ่  หนาสํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ     แขวง/ตําบล  พระปฐมเจดีย

เขต/อําเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม  โทรศัพท   081-372-4439  ทะเบียนการคา 3700400324260  หมายเลข

ประจําตัวผูเสียภาษี 3700400324260  

 ขอเสนอราคาตามรายละเอียดขางทายนี้ใหแก  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวัง สนาม

จันทร จังหวัดนครปฐม 

ลําดับ จํานวน รายการ หนวยละ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 32 แผน ทําเกียริบัตร 20.00 640.00  

2 8 แผน ทําปายรางวัลฟวเจอรบอรด 85.00 680.00  

      

รวมทั้งสิ้น 1,320.00  

 กําหนดแลวเสร็จหรือสงของภายใน       10      วัน นับต้ังแตวันสั่ง ราคานี้ยืนอยูภายใน      10      วัน  

ลงชื่อ                                                   ผูสืบราคา 

ตาํแหนง     นักวิชาการอุดมศึกษา       1                                                      

 

ลงชื่อ                                                 ผูเสนอราคา 

ตาํแหนง                                                          1 

(ประทับตรา ยี่หอ บริษัท หาง ราน ถามี) 

ลงชื่อ

ตาํแหนง

1

หมายเหตุ  หากผูเสนอราคามีใบเสนอราคาของตนเองโปรดลอกรายละเอียดขางบนนี้ลงในแบบของตนเอง 

จัดซื้อวัสด ุ

จางเหมาการบรกิาร 

รานคาลงนาม 

ผูปฏิบัติลงนาม 

ผูปฏิบัติลงนาม 
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2.2 ทําบันทึกรายงานขอซ้ือ/จาง เมื่อไดใบสืบ-เสนอราคาหรือใบเสนอราคาจากรานคาแลว 

ดําเนินการจัดทําบันทึกรายงานขอซื้อ/จาง หากมีทั้งการจัดซื้อวัสดุและการจางเหมาบริการใหจัดทํา

บันทึกแยกเปน 2 ฉบับ ดังภาพท่ี 52 พรอมแนบใบสืบ-เสนอราคาจากขอ 2.1 หนา 108 จัดสงใหงาน

คลังและพัสดุดําเนินการตอไป 

ภาพที่ 52  ตัวอยางบันทึกรายงานขอซื้อ/จาง 

                                                          บันทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25145-49  

ท่ี อว 8615(งค)/   วันท่ี  ธันวาคม 2562    

เรื่อง รายงานขอซื้อ/จาง   

เรียน  คณบด ี

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงคขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในโครงการ

มอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดของการจัดซื้อ/จาง ดังน้ี 

1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ/จาง 

เพื่อใชในการดําเนินการในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

พ.ศ. 2561 

2. รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จาง 

2.1 Card Case ขนาด A 4                  จํานวน 32 อัน 

3. ราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง   

3.1 สืบราคาจากราน ศิริชัยศึกษาภัณฑ เปนเงนิ 1,280.00 บาท 

4. วงเงินที่จะซื้อ/จาง 

ภายในวงเงิน 1,280.00 บาท โดยขอเบิกจายจากเงนิกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. กาํหนดเวลาท่ีตองการใชพสัดุนั้น 

กําหนดเวลาที่ตองการใช ภายใน 10 วันหลังจากไดรับอนุมัติ 

 

6. วิธีการซื้อ/จาง 

พิจารณาเห็นสมควรดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และวงเงินในการจัดซื้อในครั้งนี้ไมเกิน 500,000 บาท ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง

พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 

สิงหาคม 2560 

7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

- 

8. การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสด ุ

นางสาวรัชจรีย  แชมเล็ก กรรมการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหดําเนินการตามรายการขางตน และแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่

เสนอ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

(นางสาววชิรารัตน  ภูศรี) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

 

(นางสายใจ  ศรีวิบูลย) 

หัวหนางานคลังและพัสดุ 

 

จัดซื้อวัสด ุ

 อนุมัติ 

 

(ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ) 

รองคณบดีฝายบริหาร ปฏบิัติการแทน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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                                                          บันทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25145-49  

ท่ี อว 8615(งค)/   วันท่ี  ธันวาคม 2562    

เรื่อง รายงานขอซื้อ/จาง   

เรียน  คณบด ี

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงคขออนุมัติจัดจางเพ่ือใชในโครงการมอบ

รางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดของการจัดซื้อ/จาง ดังน้ี 

1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ/จาง 

เพื่อจัดทําวัสดุใชในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 

2561 

2. รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จาง 

2.1 จางเหมาจัดทําเกียรติบัตร  จํานวน 32  แผน 

2.2 จางเหมาจัดทําปายรางวลัฟวเจอรบอรด จํานวน 38  แผน 

3. ราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง   

3.1 สืบราคาจากราน พี เอ็น กอปป ปริ้นท เปนเงนิ  1,320.00 บาท 

4. วงเงินที่จะซื้อ/จาง 

ภายในวงเงิน 1,320.00 บาท โดยขอเบิกจายจากเงนิกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. กาํหนดเวลาท่ีตองการใชพสัดุนั้น 

กําหนดเวลาที่ตองการใช ภายใน 10 วันหลังจากไดรับอนุมัติ 

6. วิธีการซื้อ/จาง 

พิจารณาเห็นสมควรดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และวงเงินในการจัดซื้อในครั้งนี้ไมเกิน 500,000 บาท ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจาง

พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 

สิงหาคม 2560 

7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

- 

8. การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสด ุ

นางสาวรัชจรีย  แชมเล็ก กรรมการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหดําเนินการตามรายการขางตน และแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่

เสนอ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

(นางสาววชิรารัตน  ภูศรี) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

(นางสายใจ  ศรีวิบูลย) 

หัวหนางานคลังและพัสดุ 

 

 

 

จางเหมาการบรกิาร 

 อนุมัติ 

 

(ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ) 

รองคณบดีฝายบริหาร ปฏบิัติการแทน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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2.3 จัดซื้อวัสดุ/จางเหมาบริการ เมื่อดําเนินการจัดทําขออนุมัติจัดซื้อ/จางเรียบรอยแลว 

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ/จางเหมาบริการดังนี้ 

2.3.1 ประสานงานรานคาในการใหบริการดานตาง ๆ ไดแก จางเหมาจัดทําเกียรติบัตร 

จางเหมาจัดทําปายรางวัล จางเหมาจัดทําลูกโปงประดับเวที พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาในการจัดสง  

2.3.2 ซื้อวัสดุ ที่ใชในโครงการ ไดแก card case ของที่ระลึก พรอมทั้งขอบิลเงินสดเพ่ือ

ใชประกอบการเบิกจาย ตรวจสอบความถูกตองของบิลเงินสด  

2.3.3 ประสานงานสั่งอาหารวาง โดยระบุประเภท จํานวน และราคาแตละชิ้น (ราคา

ชิ้นละไมเกิน 35 บาท) กับรานคา  

2.3.4 รวบรวมบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน เพ่ือใชประกอบการเบิก

จายเงิน 

 

ขั้นตอนท่ี 3 เตรียมความพรอม 

เตรียมความพรอมในการจัดพิธีมอบรางวัล ดังนี้ 

3.1 เตรียมเอกสาร ไดแก บันทึกเชิญเขารวมโครงการ คํากลาว เอกสารรายละเอียดการรับ

รางวัลใหพิธีกร ใบสําคัญรับเงนิ เกียรติบัตร ดําเนินการดังนี ้

3.1.1 ทําบันทึกเชิญเขารวมโครงการ ดังภาพที่ 53 ตามลําดับ โดยระบุใหตอบกลับ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 3 ชุด ไดแก 

(1) เชิญผูบริหารของคณะ ไดแก คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี โดยทําสําเนา           

2 ฉบับ และลงนามดวยลายมือในบันทึกเชิญแตละฉบับตามจํานวนผูบริหาร 

(2) เชิญหัวหนาภาควิชา ทําบันทึกเชิญบุคลากรผานทางหัวหนาภาควิชา ให

ภาควิชาแจงรายชื่อผูเขารวมโครงการ โดยทําสําเนา 2 ฉบับ และลงนามดวยลายมือในบันทึกเชิญ          

แตละฉบับตามจํานวนหัวหนาภาควิชา 

(3) เชิญผูไดรับรางวัล ทําบันทึกแยกตามประเภทของภาควิชาและคณาจารยที่

ไดรับรางวัล โดยทําสําเนา 2 ฉบับ และลงนามดวยลายมือในบันทึกเชิญแตละฉบับ 
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ภาพที่ 53  ตัวอยางบันทึกเชิญเขารวมโครงการ 

                                    บันทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25145-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   ธันวาคม 2562    

เรื่อง ขอเรียบเชิญเขารวมมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561  

เรียน  «ผูบริหาร» 

ตามทีค่ณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกําหนดจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม เวลา 

13.00-15.30 น. นั้น 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญเขารวมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เรียน       คณบด ี

รองคณบดีฝายบริหาร                                              

รองคณบดีฝายวิชาการ                                             

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ                           

รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร                                       

รองคณบดีวิเทศสัมพันธและอาคารสถานที ่

รองคณบดีกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกรและสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

แบบตอบรับเขารวมพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

วันจันทรท่ี 23 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30-16.00 น. 

ชื่อ .................................................................................... หนวยงาน..................................................................................... 

  สามารถเขารวมพิธีเชิดชูเกียรติได 

  ไมสามารถเขารวมพิธีเชิดชูเกียรติได 
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                                                                   บนัทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   ธันวาคม 2562    

เรื่อง ขอเรียบเชิญเขารวมมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561  

เรียน  หัวหนาภาควิชา (เพ่ือเชิญบุคลากร) 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมมีกําหนดจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม เวลา 

13.00-15.30 น. 

 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญทานและบุคลากรเขารวมโครงการ และเพื่อเตรียมความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกทาน ขอความ

กรุณาแจงรายชื่อผูเขารวมโครงการมายังงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาํเนินการใหตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เรียน หัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ                                        

 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร                                                                หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                               หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ                                  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

                                                                   บนัทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   ธันวาคม 2562    

เรื่อง ขอเรียบเชิญเขารวมมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561  

เรียน  หัวหนาภาควิชา/คณาจารยที่ไดรับรางวัล 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมมีกําหนดจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม เวลา 

13.00-15.30 น. 

 ในการนี้ ทานเปนผูไดรับรางวัลตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 จึงขอเรียนเชิญเขารวมรับรางวัลในครั้งนี้ เพื่อรับเกียรติบัตรและของที่ระลึก และเพื่อเตรียมความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกทาน    

ขอความกรุณาแจงการตอบรับเขารวมโครงการมายังงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เรียน ผศ.ดร.นิติ  ยงวณชิย 

รศ.ดร.ณัฐกาญจน  หงสศรีพันธ 

รศ.ดร.โสภาค  สอนไว 

 

        

 
 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
แบบตอบรับเขารวมรับรางวัลตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดานงานวิจัย 

และบริการวิชาการประจําป พ.ศ. 2561 

วันจันทรท่ี 23 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00-15.30 น. 

 

ผูรับรางวัล     

รายชื่อหัวหนาภาควิชาและ

คณาจารยที่ไดรับรางวัล 
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3.1.2 ทําบันทึกเชิญอื่น ๆ ไดแก  

(1) เชิญ เป นวิทยากรบรรยายพิ เศษ  (ผู ได รับ รางวัล รวมบรรยายพิ เศษ )                        

ดังภาพที่ 54 

(2) เชิญรวมเขารับของที่ระลึกแสดงความยินดีที่ไดรับรางวัลจากการประกวด

นวัตกรรม ดังภาพที่ 55 

(3) เชิญรวมเขารับของที่ระลึกแสดงความยินดีที่ไดรับการดํารงตําแหนงทาง

วิชาการที่สูงข้ึน ดังภาพที่ 56 

ภาพที่ 54  ตัวอยางบันทึกเชิญคณาจารยผูไดรับรางวัลรวมบรรยายพิเศษ 
                                    บันทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   ธันวาคม 2562    

เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ  

 ประจําป พ.ศ. 2561  

เรียน  คณาจารยมาบรรยายพิเศษ 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกําหนดจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดน

ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เวลา 13.00-15.30 น. ในการนี้ คณะฯ จึงขอเรียนเชิญทานเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการดังกลาวขางตน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เรียน ผศ.ดร.นิติ  ยงวณชิย 

ผศ.ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ                                              ผศ.พงษศิริ  จรุยนนท 

รศ.ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ                                           อ.ดร.ณัฐพงศ  วงศพรอมมูล 

ภาพที่ 55  ตัวอยางบันทึกขอเชิญเขารวมรับของที่ระลึกแสดงความยินด ี
                                    บันทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   ธันวาคม 2562    

เรื่อง ขอเชิญรวมเขารับของที่ระลึกแสดงความยินดี  

เรียน  คณาจารยรวมเขารับของที่ระลึกแสดงความยินดี 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกําหนดจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

เวลา 13.00-15.30 น. ในการนี้ ไดกําหนดใหมีการมอบของที่ระลึกเพ่ือเปนการแสดงความยินดีกับคณาจารยที่ไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม 

คณะฯ จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมรับของที่ระลึกแสดงความยินดีในโครงการดังกลาวขางตน ตอไปดวย 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เรียน ผศ.ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ                                   อ.ดร.ณัฐพงศ  วงศพรอมมูล 

 ผศ.ดร.ประสงค  ศิริวงศวิไลชาต ิ                             อ.ดร.โสภณ  ผูมีจรรยา 
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ภาพที่ 56  ตัวอยางบันทึกขอเชิญเขารวมรับของที่ระลึกแสดงความยินด ี

                                    บันทึกขอความ 
 

สวนงาน สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   ธันวาคม 2562    

เรื่อง ขอเชิญรวมเขารับของที่ระลึกแสดงความยินดี  

เรียน  คณาจารยรวมเขารับของที่ระลึกแสดงความยินดี 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกําหนดจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

เวลา 13.00-15.30 น. ในการนี้ ไดกําหนดใหมีการมอบของที่ระลึกเพ่ือเปนการแสดงความยินดีกับคณาจารยที่ไดรับการดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 

คณะฯ จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมรับของที่ระลึกแสดงความยินดีในโครงการดังกลาวขางตน ตอไปดวย 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เรียน รศ.ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ                                            

รศ.ดร.โสภาค  สอนไว                                                        ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  ธาราวดี 

รศ.ดร.สุวัฒนา  พฤกษะศร ี                                                 ผศ.ดร.ธัชพงศ  ชูศร ี

การจัดทําบันทึกในขอ 3.1.1 และ 3.1.2 ประกอบดวย ตนฉบับถึงผูเก่ียวของ 

(เสนอเลขานุการที่ประชุมลงนามดวยลายมือชื่อ) และแตละหัวขอทําสําเนา 2 ฉบับ (ใสกระดาษ

คารบอนแลวเสนอลงนาม) โดยตนฉบับจัดสงใหผูเกี่ยวของ สําเนาใบที่ 1 ใหงานบริหารและธุรการ 

และสําเนาใบที่ 2 ผูปฏิบัติงานรวบรวมไว แลวดําเนินการดังนี ้

(1) เสนอหัวหนางานแผน พรอมแนบกําหนดการ เพื่อพิจารณาในเบ้ืองตน ถาไมมี

แกไขใหดําเนินการเสนอเลขานุการคณะพิจารณาในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลว

เสนอหัวหนางานแผนพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับถัดไป 

(2) เสนอเลขานุการคณะพิจารณา ถาไมมีแกไขใหดําเนินการเสนอรองคณบดีฝาย

วิจัยลงนามในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอเลขานุการคณะพิจารณาใหมอีกครั้ง

หนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับถัดไป 

(3) เสนอรองคณบดีฝายวิจัยลงนามในบันทึก ถาไมมีแกไขใหดําเนินการในลําดับ

ถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอรองคณบดีฝายวิจัยลงนามใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึง

ดําเนินการในลําดับถัดไป 

(4) ประสานงานงานบริหารและธุรการออกเลขบันทึกที่รองคณบดีฝายวิจัย            

ลงนามเรียบรอยแลวจัดสงใหผูเก่ียวของตอไป  
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3.1.3 คํากลาว ไดแก 1) คํากลาวเปดพิธี และ 2) คํากลาวรายงาน ดําเนินการดังนี้ 

(1) คํากลาวเปดพิธีมอบรางวัล สําหรับประธานในพิธี (คณบดี) ดังภาพที่ 57             

ทําสําเนา 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ใสแฟมเสนอคณบดี และฉบับที่ 2 นําใสสมุดคาํกลาว 

ภาพที่ 57  ตัวอยางคาํกลาวเปดพิธี 

คํากลาว 
 “โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561” 

วันจันทรท่ี 23 ธันวาคม 2562 

ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

-------------------------------------------- 

ทานผูบริหาร  หัวหนาภาควิชา  คณาจารย  และบุคลากรทุกทาน  ดิฉันขอแสดงความยินดี  กับภาควิชาและคณาจารย  ที่ไดรับรางวัลตามโครงการ  

มอบรางวัลภาควิชา  และคณาจารย  ที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561  ทุก ๆ ทานในครั้งน้ี  

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว  ดิฉันขอเปดงานมอบรางวัลภาควิชา  และคณาจารย  ที่มีความโดดเดนดานงานวิจัย  และบริการวิชาการ ประจําป 

พ.ศ. 2561 และมอบรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ใหกับภาควิชา  และคณาจารย ตอไปคะ ขอบคุณคะ 

(2) คํากลาวรายงานการจัดงาน สําหรับรองคณบดีฝายวิจัย (ผูรับผิดชอบ

โครงการ) ดังภาพที่ 58 ทําสําเนา 2 ฉบับ โดยฉบับท่ี 1 ใสแฟมเสนอรองคณบดีฝายวิจัย และฉบับที่ 

2 นําใสสมุดคาํกลาว 

ภาพที่ 58  ตัวอยางคาํกลาวรายงานการจัดงาน 

คํากลาวรายงาน 
เรียน คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดตระหนักถึงความสําคัญ  ในการสงเสริมและสนับสนุน  การทําวิจัยและการ

บริการวิชาการแกชุมชน เพื่อสรางความเปนเลิศ  ทางดานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  สรางองคความรูใหม  งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน  และการ

ใหบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาประเทศ 

ในการนี้ คณะฯ จึงไดพิจารณา  ใหรางวัลเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติแกภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561  ประกอบดวย 

1. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน  

2. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชยดีเดน  

3. รางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน  

4. รางวัลคณาจารยผูมี H index ดีเดน  

5. รางวัลคณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน  

6. รางวัลคณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน  

7. รางวัลคณาจารยผูมสีิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดีเดน 

8. รางวัลภาควิชาที่มีความโดดเดนดานงานวิจัย  

9. รางวัลภาควิชาที่มีพัฒนาการดานงานวิจัย  

10. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน  

11. รางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน  

12. รางวัลภาควิชาทีม่ี H index ดีเดน  

13. รางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดเีดน  

14. รางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน  

15. รางวัลภาควิชาที่มสีิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดีเดน 

16. รางวัลบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด ประจําป  

ซึ่งในปนี้ ไดเพ่ิมเติมรางวัลภาควิชาที่มีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน และคณาจารยผูมีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดนดวย  

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ขอเรียนเชิญทานคณบดี  ไดกลาวใหโอวาท  และมอบเกียรติบัตรประกาศเชิดชูเกียรติภาควิชาและคณาจารยที่มี

ความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก ตอไป 
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3.1.4 รายละเอียดของพิธีการการมอบรางวัลใหพิธีกร ประกอบดวย  

(1) รายชื่อภาควิชาและคณาจารยที่ไดรับรางวัลแตละประเภท 

(2) รายชื่อคณาจารยท่ีไดรับรางวัลดานนวัตกรรม/Startup 

(3) รายชื่อคณาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 

3.1.5 ทําใบลงลายมือชื่อเขารวมโครงการ โดยนํารายชื่อผูไดรับรางวัลและผูประสงค

เขารวมโครงการจัดสงมามาระบุในใบลงลายมือขื่อเขารวมโครงการ ดังภาพที่ 59 

ภาพที่ 59  ตัวอยางใบลงลายมือชื่อเขารวมโครงการ 

โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยท่ีมีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

วันจันทรท่ี 23 ธันวาคม 2562 

ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล สังกัด ลายมือชื่อ 

1 ผศ.ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร คณบด ี  

2 ผศ.ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  

3 อ.ดร.วรฤทัย  ชูเทียร รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร  

4 ผศ.ดร.ปรเมศร  อารมยดี รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและอาคารสถานที่  

5 ผศ.ดร.นิติ  ยงวณชิย หัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ  

6 ผศ.ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  

7 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  หุดากร หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

8 รศ.ดร.ประกร  รามกุล หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี  

9 รศ.ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  

10 ผศ.ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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3.1.6 ใบสําคัญรับเงินคาอาหารวาง ดังภาพที่ 60 ตองระบุชื่อโครงการไวในใบสําคัญ

รับเงินดวย 

ภาพที่ 60  ตัวอยางใบสําคัญรับเงินคาอาหารวาง 

ใบสําคัญรบัเงิน 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

วันที่  23  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ขาพเจา  นางสาวชมพัชรสร  พิพัฒวรโชติ  เลขที่บัตรประชาชน 3 7703 0023 96 7  

อยูที่ บานเลขที ่ 34/3 หมู 1 แขวง/ตําบล ดอนทราย เขต/อําเภอ โพธาราม  จังหวัด ราชบุร ี   

ไดรับเงนิจากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังรายการตอไปนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

คาอาหารวางเลี้ยงรับรอง 

โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ 

บริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 

2,700 00 

รวมเปนเงนิ 2,700 00 

จํานวนเงิน (สองพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

 

(ลงชื่อ)       (ผูรับเงนิ) 

(นางสาวชมพัชรสร  พิพัฒวรโชติ) 

 

(ลงชื่อ)       (ผูจายเงิน) 

(นางกัลยาณี  จันทนะภาพ) 

 

3.2 จัดเตรียมเกียรติบัตร  

3.2.1 นําเกียรติบัตร (ดังภาพที่ 61) ใสแฟม เสนอคณบดีลงนาม  

3.2.2 เมื่อคณบดีลงนามเรียบรอยแลว นําเกียรติบัตรใส Card Case  

3.2.3 จัดเรียงเกียรติบัตรตามลําดับประเภทการใหรางวัล 
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ภาพที่ 61  ตัวอยางเกียรติบัตร 
 
 

 

3.3 จัดสถานที ่

ประสานงานบริหารและธุรการรวมดําเนินการดังนี้ 

3.3.1 ดานหนาสถานที่จัดพิธี ดําเนินการดังนี้ 

(1) โตะรับลงทะเบียน คลุมผาปูโตะ ตั้งปายลงทะเบียนพรอมกระเชาดอกไม

ประดับ  

(2) โตะวางอาหารวาง สําหรับผูเขารวมพิธี 

3.3.2 บนเวที ดําเนินการดังนี้  

(1) ติดปายโครงการดานหลังเวที  

(2) จัดแตงลูกโปงประดับเวท ี(จัดชวงเชากอนพิธีมอบรางวัล) 

3.3.3 ดานหนาเวที ดําเนินการดังนี้ 

(1) โพเดี่ยมสําหรับกลาวเปดพิธี กลาวรายงาน และสําหรับพิธีกร จัดไวบริเวณ

ดานขวาดานหนาเวที จัดวางดอกไมตกแตง 

(2) โตะวางเกียรติบัตรและของที่ระลึก คลุมผาปูโตะ  

 

 

 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

เปนภาควิชาทีไ่ดรับรางวัลภาควิชาที่มีความโดดเดนดานงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ขั้นตอนท่ี 4  พธิีมอบรางวัล 

พิธีมอบรางวัล ดําเนินการดังนี้ 

4.1 รับลงทะเบียน ประสานงานใหผูเขารวมพิธีลงลายมือชื่อในใบลงลายมือชื่อเขารวม

โครงการ บริเวณโตะรับลงทะเบียน 

4.2 รองคณบดีฝายวิจัยกลาวรายงาน เมื่อไดกําหนดเวลารองคณบดีฝายวิจัยกลาวรายงาน

วัตถุประสงคของงาน และเรียนเชิญคณบดี (ประธาน) กลาวเปดพิธ ี

4.3 ประธานกลาวเปดพิธีมอบรางวัล เมื่อรองคณบดีฝายวิจัยเรียนเชิญคณบดีกลาวเปดพิธี 

คณบดีกลาวเปดพิธีตอไป 

4.4 บรรยายพิเศษจากผูไดรับรางวัล พิธีกรกลาวเชิญคณาจารยที่ไดรับรางวัลบรรยายพิเศษ 

4.5 พักรับประทานอาหารวาง 

4.6 มอบรางวัล พิธีกรประกาศรายชื่อภาควิชาและคณาจารยเพ่ือขึ้นรับรางวัลและของที่

ระลึกตามลําดับ 

4.7 มอบของท่ีระลึกรวมแสดงความยินดีกับคณาจารย ไดแก  

11. ผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

12. ผูมผีลงานนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรม และรางวัลการประกวด 

4.8 ถายภาพรวมกัน 

4.9 รวบรวมบิลเงินสด/ใบเสร็จ รับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน 

 

ขั้นตอนท่ี 5 คืนเงินสดคงเหลือ 

5.1 คืนเงินสดคงเหลือ ดําเนินการตามกระบวนการที่ 1) กระบวนงานพิจารณาผลงานวิจัย

และบริการวิชาการ ข้ันตอนที่ 2 เสนอคณะกรรมการ ขอ 2.9 คืนเงินยืมทดรองราชการ ขอ 2.9.1-

2.9.2 หนา 66-67 ไดแก  

5.1.1 ทําบันทึกคืนเงินสดคงเหลือ  

5.1.2 จัดสงบันทึกคืนเงินสดคงเหลือพรอมเงินสดใหงานคลังและพัสดุดําเนินการตอไป  
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5.2 รวบรวมเอกสารแนบการเบิกจายเงิน ดําเนินการดังนี้ 

5.2.1 ทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายและขอใหตั้งหนี้ในระบบ SU-ERP พรอมทั้งหักลาง

สัญญาการยืมเงินทดรองราชการ ดังภาพที่ 62 ลงนามผูใหขอมูล แลวรวบรวมเอกสารแนบเบิกจายเงิน 

จัดสงใหงานบริหารและธุรการรับเรื่อง และจัดสงใหงานคลังและพัสดุดําเนินการตอไป ไดแก 

ภาพที่ 62  ตัวอยางบันทึกขออนุมัตเิบิกจายและขอใหตั้งหนี้ในระบบ SU-ERP พรอมทั้งหักลาง

สัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   มกราคม 2563    

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายและขอใหต้ังหนี้ในระบบ SU-ERP พรอมทั้งหักลางสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ  

เรียน   หัวหนางานคลังและพัสดุ 

ดวยขาพเจา  นางกัลยาณี  จันทนะภาพ  สังกัด สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค

ขออนุมัตเิบิกจายเงิน และขอใหต้ังหนี้ในระบบ SU-ERP จํานวน 1 รายการ พรอมทั้งหักลางสัญญายืมเงนิทดรองราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. คาใชจายในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561               จํานวน   1    รายการ      เปนเงนิ   15,500   บาท   ภาษี         บาท 

2. คา   จํานวน        รายการ เปนเงิน             บาท ภาษี         บาท 

3. คา   จํานวน        รายการ เปนเงิน             บาท ภาษี         บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น    15,500   บาท ( หนึ่งหมื่นหาพันหารอยบาทถวน ) 

โดยขอเบิกจายจากงบประมาณเงิน     งาน    งบ    

1. ศูนยกําไร      

2. รหัสเงนิทุน      

3. ศูนยตนทุน      

4. ศูนยเงนิทุน      

5. ขอบเขตหนาที ่     

6. รหัสผูยืมเงนิ      

ทั้งนี้ ไดยืมเงินทดรองราชการ ตามสัญญายืมเงินเลขที่    465/2562     จํานวน    16,000     บาท เพื่อ ทดรองจายคาใชจายดังกลาว

ขางตนไปแลวนั้น ในการนี้ ขาพเจาประสงคขอหักลางสัญญาเงนิยมื ดังรายละเอียดตอไปนี ้

7. เปนใบสําคัญ   จํานวน  15,500   บาท 

8. นําสงเปนเงนิสดคงเหลือ  จํานวน      500   บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตแิละดําเนินการใหตอไปดวย จักขอบพระคุณยิ่ง     

 

(นางกัลยาณี  จันทนะภาพ) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

ผูใหขอมูล 

เรียน หัวหนางานคลังและพัสดุ 

เพื่อโปรดทราบ ไดดําเนินการแลว โดยไดเอกสารตั้งหนี้เลขที่    รหัสผูขาย/เจาหนี้     

 

ทราบ 

   

  (นางสายใจ  ศรีวิบูลย) 
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(1) ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายในการจัดโครงการ  

ดังภาพที่ 63 แลวดําเนินการดังนี ้

1) เสนอรองคณบดีฝายพัฒนาองคกรลงนาม 

2) ประสานงานบริหารและธุรการออกเลขบันทึก 

ภาพที่ 63  ตัวอยางบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายในการจัดโครงการ 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/    วันท่ี   มกราคม 2563    

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายในการจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ  

เรื่อง ประจําป พ.ศ. 2561                                                             

เรียน   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับอนุมัติใหจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น 

บัดนี้ การจัดโครงการไดเสร็จสิ้นลงแลว จึงประสงคขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงินจํานวน 15,500 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหารอย

บาทถวน) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. คาใชสอย                   16,020  บาท   

1.1 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (35 บาท x 23 คน x 2 มื้อ)                   12,700  บาท 

1.2 คาจางเหมาทําเกียรติบัตร x 23 คน x 1 มื้อ)   12,640  บาท                                                   

1.3 คาจางเหมาจัดทําปายรางวัลฟวเจอรบอรด    11,680  บาท 

1.4 คาจางเหมาจัดทําลูกโปงประดับเวที      2,000  บาท 

2. คาวัสด ุ                        19,480  บาท   

2.1 คาของที่ระลึก         8,200  บาท  

2.2 คา Card Case       1,280  บาท 

    รวมทั้งสิ้น  15,500  บาท 

      (หนึ่งหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน)  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตกิารขอเบิกจายเงินคาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงนิจํานวน 15,500 บาท (หนึ่งหมื่นหา

พันหารอยบาทถวน) โดยขอเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย จักขอบคุณยิ่ง     

 

 

(อาจารย ดร.วรฤทัย  ชูเทียร) 

รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร 

 

(2) ใบสําคัญรับเงินคาอาหารวางเลี้ยงรับรอง  

 ดําเนินการตามภาพที่ 22 หนา 65 กรณีคาอาหารวางเลี้ยรับรองมีราคาเกิน 

1,000 บาท ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสําเนาเรียบรอยแลวแนบดวย  

(3) ใบลงลายมือชื่อเขารวมโครงการ ที่ลงนามเรียบรอยแลว 

 

 อนุมัติ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

                1 
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(4) บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางในโครงการ 

ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางในโครงการ ดังภาพที่ 64 กรณีที่มีทั้งการ

จัดซื้อวัสดุ และการจางเหมาบริการ ใหทําบันทึกแยกกันเปนคนละฉบับ แลวดําเนินการดังนี ้

1) เสนอรองคณบดีฝายพัฒนาองคกรลงนาม 

2) ประสานงานบริหารและธุรการออกเลขบันทึก 

ภาพที่ 64  ตัวอยางบนัทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางในโครงการ 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 25147-49  

ท่ี อว 8615.01/   วันท่ี   มกราคม 2563     

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ  

เรื่อง ประจําป พ.ศ. 2561                                                                                

เรียน   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับอนุมัติใหจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความ           

โดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม นั้น  

ในการนี้ ประสงคขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เพ่ือใชในการดําเนินโครงการ เปนเงินจํานวน 9,480 บาท (เกาพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน)                  

ดงัรายละเอียดตอไปนี้  

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 

1 Card Case ขนาด A 4 จํานวน 1 รายการ  

(ตามบิลเงินสด ราน ศิริชัยศึกษาภัณฑ เลมที่ 68 เลขที่ 8 ลว. 20 ธ.ค. 62) 

อัน 40.00 1,280.00 

2 ของที่ระลึก จํานวน 1 รายการ 

(ตามบิลเงินสด ราน ดอกไมบัวสวรรค เลมที่ 9 เลขที่ 20 ลว. 23 ธ.ค. 62) 

ชอ 200.00 8,200.00 

 รวมเปนเงนิ  (หนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)   9,480.00 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุ และเบิกจายเงินจํานวน 9,480 บาท (เกาพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) โดยขอ

เบิกจายเงินกองทุนสงเสริมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย จักขอบคุณยิ่ง     

 

 

(อาจารย ดร.วรฤทัย  ชูเทียร) 

รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร 

(5) ใบตรวจรับพัสดุ 

ทําใบตรวจรับพัสดุ โดยระบุรายละเอียดวัสดุที่มีการจัดซื้อ ดังภาพที่ 65 หากมี

การจางเหมาบริการในคราวเดียวกัน ใหแยกทําใบตรวจรับพัสดุสําหรับการจางเหมาอีกฉบับ แลวให

กรรมการตรวจรับที่ระบุไวในบันทึกรายการขอซื้อ/จางลงนามในเอกสารใบตรวจรับพัสดุ พรอมแนบ

บิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินคาวัสดุหรือคาจางเหมาบริการ บันทึกรายการขอซื้อ/จาง และใบสืบ-เสนอ

ราคา  

 อนุมัติ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 65  ตัวอยางใบตรวจรับพัสดุ 

ใบตรวจรับพัสด ุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 

  กรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งไดแตงตั้งตามบันทึกขอความที่ อว 8615(งค)/090-092 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ไดตรวจรับพัสด ุ

(โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561) ซึ่งผูขายไดนํามาสงมอบใหกับคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

ที่ รายการ หนวยนับ จํานวนหนวย เปนเงนิ (บาท) 

1 ของที่ระลึก จํานวน 1 รายการ 

(ตามบิลเงินสด ราน ดอกไมบัวสวรรค เลมที่ 9 เลขที่ 20 ลว. 23 ธ.ค. 62) 

ชอ 200.00 8,200.00 

2 คาลูกโปงประดับเวที จํานวน 1 รายการ 

(ตามบิลเงินสด รานวรภัทร เลมที่ 72 เลขที่ 6 ลว. 23 ธ.ค. 62) 

ชุด 2,000.00 2,000.00 

3 คา Card Case ขนาด A4 จํานวน 1 รายการ 

(ตามบิลเงินสด รานศิริชัยศึกษาภัณฑ เลมที่ 68 เลขที่ 8 ลว. 20 ธ.ค. 62) 

ชิ้น 40.00 1,280.00 

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) รวมเปนเงนิ 11,480.00 

แหลงเงนิ : เงนิกองทุนสงเสริมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  กรรมการไดดําเนินการตรวจรับพัสดุดังกลาวเรียบรอยแลว เห็นวา ถูกตองตามความตองการของมหาวิทยาลัย และคุณภาพครบถวน

ตามที่ตกลงกันไวเรียบรอยแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

ลงชื่อ     กรรมการ 

(นางสาวรัชจรีย  แชมเล็ก) 

 

หมายเหตุ :   ถาการเบิกจายในแตละครั้งมีวงเงินไมเกิน 10,000 บาท ใหแตงตั้งกรรมการตรวจรับ 1 คน  

แตถามีวงเงินเกิน 10,000 บาท ใหแตงต้ังกรรมการตรวจรับ 3 คน 

(6) บันทึกขออนุมัติโครงการ พรอมรายละเอียดโครงการ 

(7) บันทึกขออนุมัติใชเงินโครงการ 

(8) สัญญายืมเงินทดรองราชการ 

5.3 จัดสงเอกสาร รวบรวมเอกสารตามลําดับในขอ 5.2 ประสานงานงานบริหารและธุรการ

ลงรับเรื่อง แลวจัดสงใหงานคลังและพัสดุดําเนินการตอไป 

 

ขั้นตอนท่ี 6 จัดกระดานขาวประชาสัมพันธ 

เมื่อดําเนินการจัดพิธีมอบรางวัลเรียบรอยแลว ดําเนินการจัดกระดานขาวประชาสัมพันธดังนี้ 

6.1 เลือกรูปภาพ สําหรับติดกระดานขาว โดยแยกตามประเภทของรางวัลและภาพ

บรรยากาศทั่วไป เมื่อเลือกรูปภาพไดแลวนําไปพิมพเปนภาพสีสําหรับจัดกระดานขาว 

6.2 ทําหัวขอตดิกระดานขาว เลือกรูปแบบตามความเหมาะสม สวยงาม 

เลขที่บันทึกรายการขอซื้อ/จาง 

กรรมการตรวจรับพสดลุงนาม 
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6.3 จัดกระดานขาว นําสิ่งของจากขอ 6.1 และ 6.2 พรอมของประดับตกแตง มาติด

กระดานขาวใหเรียบรอยสวยงาม 

 

ขั้นตอนท่ี 7 ทํารายงานสรุป 

7.1 ทํารายงานสรุปโครงการ ตามแบบฟอรม ดังภาพที่ 66 โดยดําเนินการดังนี้ 

1) ขอ 1.-11. เปนรายละเอียดตามโครงการ 

2) ขอ 12. งบประมาณ ใหระบุเปนคาใชจายจริง 

3) ขอ 13. ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน ใหระบุขอมูลในชองผลตามจริง 

4) ขอ 14. ผลการดําเนินงาน ใหระบุรายชื่อผูไดรับรางวัลในแตละประเภท รายชื่อ

คณาจารยผูที่มีผลงานนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรม และรางวัลการประกวดอ่ืน ๆ และ

รายชื่อคณาจารยผูทีไ่ดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 

5) ขอ 15. ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล แสดงภาพผูไดรับรางวัลแตละประเภท และ

ภาพบรรยากาศทั่วไป  

ภาพที่ 66  ตัวอยางรายงานสรุปโครงการ 

รายงานสรุปโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ  

ประจําป พ.ศ. 2561 

------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ   

โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

2. ตอบสนองตอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ

ทองถ่ินหรืออุตสาหกรรมและตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แขงขันของประเทศ เพื่อแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2 เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

กลยทุธที่ 5 พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อ

การพัฒนาสังคม ชุมชน/ตอบสนองยุทธศาสตรชาตใิน 9 ดาน 

มาตรการ 9 พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย และยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคใหมี

คุณภาพสูง ที่สงผลตอการแกไขปญหาชุมชน/สังคม/ประเทศ หรือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาตใิน 9 ดาน 

9.9 สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงผลตอการเพิ่มคุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรค 

3. ตอบสนองตอตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตวับงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 5  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคดีเดน 

4. หลักการและเหตุผล 

การวิจัยและการบริการวิชาการแกชุมชนเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร การ

ดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการตีพิมพเผยแพร และมีการนําไปใช
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ประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และมีการรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายดวยคือการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม ที่ผานมา คณะฯ ไดตระหนัก

ถึงความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและการบริการวิชาการที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได และเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและ

กําลังใจใหแกคณาจารย รวมทั้งเปนการกระตุนใหมีบรรยากาศการแขงขันอยางสรางสรรคในการทํางานวิจัยและการบริการวิชาการภายในคณะฯ ซึ่งจะนําไปสูการ

ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงจัดใหมีโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน 

5.2 เพื่อเปนการกระตุนใหมีบรรยากาศการแขงขันกันอยางสรางสรรคในการทํางานวิจัยและการบริการวิชาการในคณะฯ 

5.3 เพื่อมอบรางวัลแกคณาจารยและภาควิชาที่มีผลงานวิจัยและการบริการวิชาการดีเดน 

6. เปาหมาย 

6.1 คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน 

6.2 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล  

6.3 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.4 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.5 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.6 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มี H index ดเีดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.7 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.8 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล 

6.9 ภาควิชาไดรับรางวัลภาควิชาที่มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รางวัล  

6.10 คณาจารยไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.11 คณาจารยไดรับรางวัลผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.12 คณาจารยไดรับรางวัลผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน   3 รางวัล 

6.13 คณาจารยไดรับรางวัลผูมี H index ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.14 คณาจารยไดรับรางวัลผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.15 คณาจารยไดรับรางวัลผูมีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.16 คณาจารยผูไดรับรางวัลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.17 คณาจารยผูไดรับบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รางวัล 

6.18 แสดงความยินดีกับคณาจารยผูที่ไดรับตําแหนงทางวชิาการที่สูงขึ้นในป พ.ศ. 2562 

6.19 แสดงความยินดีกับคณาจารยผูที่มีผลงานนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรม และรางวัลการประกวดอื่น ๆ ประจําป พ.ศ. 2561 

7. แผนการดําเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

1. จัดทําโครงการเสนอคณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ และเสนอ

ขออนุมัติโครงการ 

   คณะกรรมการฝายวิจัยของคณะฯ 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

2. รวบรวมขอมูล     งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

3. พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาหนวยงานและคณาจารยที่มี

ผลงานวิจัยดีเดน  

   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ, 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

4. เสนอใหความเห็นชอบหนวยงานและคณาจารยที่มีผลงานวิจัย

ดเีดน  

   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ, 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ประกาศรายชื่อเพ่ือรับของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและ

คณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

พ.ศ. 2561 

   งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

6. จัดพิธีมอบรางวัลภาควิชาที่และคณาจารยที่มีความโดดเดนดาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ, 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ทํารายงานสรุปโครงการ    งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
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8. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 

วันที่ดําเนินโครงการ วันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 

9. กาํหนดการ 

วันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 

13.00-13.30 น.  ลงทะเบียน 

13.30-13.35 น.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกลาวเปดงาน 

13.35-14.20 น.  การเสวนาจากผูไดรับรางวัลตามโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

พ.ศ. 2561 

14.20-14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.30-15.00 น. -  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

 -  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มกีารพัฒนาสูงสุด ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มผีลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของ           

ที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่ม ีH index ดเีดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มงีานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรและเงนิรางวัลแกภาควิชาที่มกีารบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

- มอบเกียรติบัตรแกภาควิชาทีม่ผีลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดนประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป  พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูม ีH index ดเีดน ประจําป  พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมงีานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมกีารบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

- มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมผีลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

-  มอบเกียรติบัตรแกคณาจารยผูมบีทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน ประจําป  พ.ศ. 2561 พรอมของที่ระลึก 

15.00-15.30 น. - แสดงความยนิดีกับคณาจารยผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนในป พ.ศ. 2562 

- แสดงความยินดีกับคณาจารยผูมผีลงานนวัตกรรมการออกแบบ/ธุรกิจนวัตกรรม และรางวัลการประกวดอื่น ๆ ประจําป พ.ศ. 2561 

พรอมของที่ระลึก 

15.30 น.  รวมแสดงความยินดี และปดโครงการ 

10. สถานท่ีดําเนินงาน 

หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  (รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหนาโครงการ) 

12. งบประมาณ 

12.1 แหลงงบประมาณ เบิกจายจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณบดี จํานวน 48,000 บาท 

(สี่หมื่นแปดพันบาทถวน) 

12.2 รายการคาใชจาย 

1) คาตอบแทน      32,000  บาท 

(1) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีผลงานวิจัยดีเดน       1                            4,000  บาท 

(2) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีการพัฒนาสูงสุด  1                                 4,000  บาท 

(3) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน  14,000  บาท 

(4) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงดีเดน  1                 4,000  บาท 

(5) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่ม ีH index ดีเดน  1                                  4,000  บาท 

(6) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดเีดน  14,000  บาท 
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(7) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีการบริการวิชาการดีเดน 1                                  4,000  บาท 

(8) เงินรางวัลสําหรับภาควิชาที่มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน                      1                                  4,000  บาท 

2) คาใชสอย                        14,020  บาท   

(1) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (35 บาท x 23 คน x 2 มื้อ)                   1                                  2,700  บาท 

(2) คาจางเหมาทําเกียรติบัตร x 23 คน x 1 มื้อ)                    12                                   640  บาท                                                   

(3) คาจางเหมาจัดทําปายรางวัลฟวเจอรบอรด    11,                                   680 บาท 

3) คาวัสด ุ                                      11,480  บาท   

(1) คาของที่ระลึก                                           8,200  บาท  

(2) คา Card Case                                           1,280  บาท 

(3) คาลูกโปงประดบัเวท ี                                          2,000  บาท 

    รวมทั้งสิ้น  47,500  บาท 

         (สี่หมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)  

13. ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน 

ตวัชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 

- จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยดีเดน 

- จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาสูงสุด 

- จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 

- จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดีเดน 

- จํานวนรางวัลภาควิชาที่มี H index ดเีดน 

- จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน 

- จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน 

 

คน 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

 

50 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

84 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- จํานวนรางวัลภาควิชาที่มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน 

- จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน 

- จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน 

- จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน 

- จํานวนรางวัลคณาจารยผูมี H index ดีเดน 

- จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดเีดน 

- จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน 

- จํานวนรางวัลคณาจารยผูมีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน 

- จํานวนรางวัลบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

รางวัล 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ตวัชี้วัดเชิงเวลา 

- โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 

 

รอยละ 

 

100 

 

100 

ตวัชี้วัดเชิงตนทุน 

- คาใชจายของการโครงการตามงบประมาณที่ไดตั้งไว 

 

บาท 

 

ไมเกิน 48,000 

 

47,500 

14. ผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาใหรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 

พ.ศ. 2560 ดงันี ้

1) ภาควิชาที่มีความโดดเดนดานงานวิจัย ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

2) ภาควิชาที่มีพัฒนาการดานงานวิจัย ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 
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3) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

4) ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

5) ภาควิชาที่มี H index ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

6) ภาควิชาที่มีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

 

7) ภาควิชาที่มีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

8) ภาควิชาที่มีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

9) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิต ิ   ยงวณชิย 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวลัภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 และ

เสนอชื่อเพื่อเขารับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สรางสรรค ดเีดน และรุนใหมดีเดน ประจําปในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ลําดับที่ 2 รองศาสตราจารย ดร.ณัฐกาญจน  หงสศรีพันธ 

 ลําดับที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.โสภาค  สอนไว 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

10) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธ ี

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

11) คณาจารยผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ดเีดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธ ี

 ลําดับที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ 

 ลําดับที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวจัิยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

12) คณาจารยผูมี H index ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธ ี

 ลําดับที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ 
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 ลําดับที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ

 ลําดับที่ 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน  พุดตาลเล็ก 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

13) คณาจารยผูมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที ่1 รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ

 ลําดับที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธ ี

 ลําดับที่ 3 อาจารย ดร.ชลเทพ   อุสาค ู

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

14) คณาจารยผูมีการบริการวิชาการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารยพงษศิริ   จรุยนนท 

 ลําดับที่ 2 ผูชวยศาสตราจารยวันชัย   ลีลากวีวงศ 

 ลําดับที่ 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ  โสภณพงศพิพัฒน 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลกึในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

15) คณาจารยผูมีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 

 ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  ศิริวงศวิไลชาต ิ

 ลําดับที่ 1 อาจารย ดร.นฤทธิ ์   ตรอีํานรรค 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

16) บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด ประจําป พ.ศ. 2561 

ลําดับที่ 1 Blending of mango kernel fat and palm oil mid-fraction to obtain cocoa butter equivalent (2014) 

โดย รองศาสตราจารย ดร.โสภาค สอนไว 

ลําดับที่ 2 Robust NIRS models for non-destructive prediction of postharvest fruit ripeness and quality in mango (2016) 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี* 

รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจาร ุ

ลําดับที่ 3 Effect of surface treatment on the properties of pineapple leaf fibers reinforced polyamide 6 composites (2014) 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒ ิ ชัยยตุต 

 

ลําดับที่ 3 Process design of continuous biodiesel production by reactive distillation: Comparison between homogeneous 

and heterogeneous catalysts (2015) 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ 

 

ลําดับที่ 3 Oil extracted from spent coffee grounds for bio-hydrotreated diesel production (2016) 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ 

 ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

15. ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลฯ 

... 

 

7.2 เสนอหัวหนางานแผน เพ่ือพิจารณาในเบื้องตน ถาไมมีแกไขใหดําเนินการเสนอ

เลขานุการคณะพิจารณาในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอหัวหนางานแผน

พิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับถัดไป 
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7.3 เสนอเลขานุการคณะพิจารณา ถาไมมีแกไขใหดําเนินการเสนอรองคณบดีฝายวิจัย                

พิจารณาในลําดับถัดไป หากมีแกไขใหดําเนินการแกไขแลวเสนอเลขานุการคณะพิจารณาใหมอีกครั้ง

หนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับถัดไป 

7.4 เสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณา ถาไมมีแกไขใหดําเนินการในลําดับถัดไป หากมีแกไข

ใหดําเนินการแกไขแลวเสนอรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการในลําดับ

ถัดไป 

 

ขั้นตอนท่ี 8 เสนอคณะกรรมการ 

เมื่อรองคณบดีฝายวิจัยพิจารณาเห็นชอบรายงานสรุปโครงการแลว ใหดําเนินการเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยดําเนินการตามกระบวนงาน 1) กระบวนงาน

พิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ขั้นตอนที่ 2 เสนอคณะกรรมการ หนา 60-72 เปนอันสิ้นสุด

กระบวนงาน 

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจริง

ของผูปฏิบัติงานจากผูบริหาร เพ่ือนําผลการประเมินผลของผูปฏิบัติงานไปพิจารณาวางแผนการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน PDCA ที่กลาวไวในบทที่ 3 ตอไป 

 

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยมี

พระราชดํารัสเก่ียวกับ จรรยาบรรณ เมื่อครั้งพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สําคัญตอนหนึ่งวา “...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมมีจรรยาบรรณของตน 

จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงามที่

คนในอาชีพนั้น พึงประพฤติปฏิบัติ หากผูใดลวงละเมิด ก็อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งแกบุคคล 

หมูคณะ และสวนรวมได...” 

คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง สภาพของคุณงามความดี สิ่งท่ีตองดีงามหรือสิ่งที่มีประโยชน

มาก เปนสิ่งกํากับจิตใจ  มีผลถึงพฤติกรรม และสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตและการทํางาน 
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จริยธรรมในการปฏิบัติงาน หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎของศีลธรรม 

หรือระบบการกระทําความดี ละเวนความชั่ว  

นอกจากที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกําหนดจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาศิลปากร พ.ศ. 2552 ดังกลาวไว

ในบทท่ี 3 แลวนั้น และเพื่อใหสอดคลองกับหลักการปฏิบัติงานที่ผูเขียนคูมือไดใชเปนหลักในการ

ดําเนินการดานคุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานเปนประจําแลว ยังยึดถือหลัก

จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดไวดังนี ้

1) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

2) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

3) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

4) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

5) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และในมาตรา 79 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอันมิใชเปน

ความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให

ขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา 
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บทท่ี 5 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

  ผู ป ฏิ บั ติ งาน ในตํ าแห น งนั ก วิ ช าการอุ ดมศึ กษ า  สํ านั ก งานคณ บดี คณ ะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในบทบาทหนาที่การอํานวยการ

และรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และแผนงานดานตาง ๆ 

รวมถึงการใหคําปรึกษาและการพิจารณาดําเนินการในภาระงานดังกลาว ตองยึดกฎหมาย และกฎ 

ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการปฏิบัติงาน PDCA มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ มาใชในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนี้จะตองมีความรูความเขาใจในลักษณะงาน 

วิธีการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน การประสานงาน การใหบริการ และระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ

ไดเปนอยางดี และตองใหบริการภาระงานอื่น ๆ เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานที่ผานมาถึงปจจุบัน แตในภาพรวมยังพบปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา รวมถึง

ขอเสนอแนะท่ีสํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากรจะตองรีบแกไข ดังนี ้

1. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

2. ขอเสนอแนะ 

 

1. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

ปญหา และอุปสรรคในการพิจารณาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ของงานแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี สามารถแยกไดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
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ตารางที่ 10 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

จัดทําโครงการ อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด

หลักเกณฑ 

การจัดทําหลักเกณฑการพิจารณา 

ตองศึกษา วิเคราะหหลักเกณฑเดิมที่

ผานมาในแตละป และรวบรวม

หลักเกณฑที่เก่ียวของ ไดแก 

หลักเกณฑจากโครงการประเมิน

คุณภาพผลงานทางวิชาการ สกว. 

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน สกอ. จัดทําเปนสรุปใหชัดเจน

เพ่ืองายตอการพิจารณา 

เสนอคณะกรรมการ

ฝายวิจัย 

1) คณะกรรมการเขารวมการ

ประชุมไมครบองคประชุม อาจเกิด

จากติดภารกิจดานตาง ๆ  

1) จัดทําปฏิทินการประชุมประจําป 

2) แจงกําหนดวันประชุม โดย

ประสานงานคณะกรรมการและ

สอบถามความสะดวกในการเขารวม

การประชุม แลวเสนอรองคณบดีฝาย

วิจัยพิจารณา 

3) เพ่ิมชองทางประชุมออนไลนอีก

ชองทางหนึง่ 

 2) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ 

แลวเสนอเวียนใหคณะกรรมการ

พิจารณา ซึ่งอาจเกิดความเขาใจไม

ตรงกัน 

4) หากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ

ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีก

ครั้งในคราวประชุมครั้งถัดไป 

 3) มีคณะกรรมการไมไดเขารวมการ

พิจารณาหลักเกณฑ แลวในที่ประชุมมี

การแกไข 

 

รวบรวมผลงาน และ

วิเคราะหสังเคราะห

ขอมูลตามประเภท

รางวัล 

1) การสืบคนผลงานในระบบ

ฐานขอมูล ถาสืบคนในชวงระยะเวลา

ที่ตางกันมาก ขอมูลอาจไมเหมือนกัน 

1) ใหระบุวัน/เดือน/ปที่สืบคนขอมูล

ไวในสรุปผลการพิจารณาใหชัดเจน 
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ขั้นตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

 2) ผลงานบางประเภทนําขอมูลมา

จากรายงานประจําปที่เปนรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งอาจยัง

ไมครบถวน 

2) ใหเสนอขอมูลที่รวบรวมไดเสนอ

ใหคณาจารยตรวจสอบ/เพ่ิมเติม หาก

ทานใดมีขอมูลเพ่ิมเติมใหจัดสงเปน

เอกสารยืนยันการเพ่ิมเติมนั้น 

 3) การคาํนวณตัวเลขอาจมีความ

ผิดพลาด เชน อาจใชวิธีการทํา

สําเนาการคํานวณจากของเรื่องที่ 1 

ไปทําในเรื่องที่ 2 แลวมิไดเปลี่ยนคา

น้ําหนักที่ใชตามหลักเกณฑ 

3) เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ควร

มีการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

หรือใหผูอื่นชวยตรวจสอบ เพ่ือไมให

เกิดความผิดพลาดของขอมูล 

เสนอคณะกรรมการ

ฝายวิจัย 

ผลงานที่นํามาพิจารณามีความ              

คาดเคลื่อน เนื่องจากวันที่สืบคน

ไมใชชวงระยะเวลาเดียวกัน อาจ            

ทําใหมีกรรมการทักทวงวาจํานวน  

ไมถูกตองได 

ใหระบุวันที่สืบคนไวทายตาราง 

เนื่องจากเมื่อวันที่เปลี่ยนไป อาจทํา

ใหมีจํานวนผลงานที่นํามาเผยแพรใน

ฐานขอมูลเพ่ิมข้ึน 

ทําประกาศรายชื่อ

ภาควิชาและ

คณาจารยที่ไดรับ

รางวัล 

รายชื่อคณาจารยท่ีไดรับรางวัลบาง

ทานมีการระบุตําแหนงทางวิชาการ

ไมถูกตอง 

เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ควรมี

การตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

หรือใหเจาหนาที่งานบริหารและ

ธุรการชวยตรวจสอบ เพื่อไมใหเกิด

ความผิดพลาดของขอมูล 

พิธีมอบรางวัลแก

ภาควิชาและ

คณาจารย 

หัวหนาภาควิชาหรือคณาจารยที่

ไดรับรางวัลบางทานไมสามารถเขา

รวมรับรางวัลได 

ประสานงานผูไดรับรางวัลขอใหแจง

รายชื่อผูที่จะเขารับรางวัลแทน 

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงาน

คณบดี สามารถแยกไดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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ตารางที่ 11 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

การปฏิบัติงาน  ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

1) การปฏิบัติงานประจํา 

ไดแก 

(1) การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

(2) แผนและการ

ติดตามผลตามแผน 

(3) ดานการวิจัย 

 

 

(1) ผูปฏิบัติงานขาดการ

วิเคราะหงานที่เก่ียวของ  

(2) ไมมีผูปฏิบัติงานแทนกันได  

(3) ไมมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานระดับบุคคลและคณะ  

(4) ไมมีปฏิทินในการปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจน   

(5) ไมมีคูมือปฏิบัติงาน  

(6) การบริหารจัดการความรู

คอนขางนอย  

(7) ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูรวมงาน  

(8) ไมมีการถอดบทเรียนหรือ

องคความรูจากผูมีประสบการณ 

(9) มีการสอนการทํางานในงาน

เดียวกันและมีการทดลอง

ปรับเปลี่ยนภาระการทํางาน 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

(1) ควรมีการจัดโครงการเพ่ือใหความรู

แกบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานใหมี

ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหภาระงาน 

(2) ควรมีระบบการสรางทีมงานที่

เขมแข็งในการวิเคราะหงานตั้งแตเริ่ม

กระบวนงานจนสิ้นสุดกระบวนงาน

และใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

(3) ควรจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ระดับบุคคลและคณะ เพ่ือเปน

หลักการและแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(4) ผูปฏิบัติงานตองมีปฏิทินในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสอดคลองกับ

การไดรับมอบหมายงาน 

(5) ควรจัดทําคูมือปฏิบัติงานให

ครบถวนทุกภาระงาน 

(6) ควรมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระดับงาน เพ่ือมุงการพัฒนา

บุคลากรและสามารถปฏิบัติงานแทน

กันไดเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(7) จัดทําโครงการถอดความรูจากผูมี

ประสบการณทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ดานการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน แผนและการติดตาม

ผลตามแผน และดานการวิจัย 
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การปฏิบัติงาน  ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

(8) ควรมีการระดมสมองในสํานักงาน

คณบดีเพ่ือลดความผิดพลาด ความ

ซ้ําซอน และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือสงผลตอการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและเปน Smart Office 

2) การพัฒนางาน การเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

ไดแก 

(1) การจัดการขอมูล 

(2) ภาษาตางประเทศ 

(3) คอมพิวเตอร 

(4) การคาํนวณ 

(1) ควรมีระบบการเสริมสรางทักษะ

การจัดการขอมูล ภาษาตางประเทศ 

คอมพิวเตอร และการคํานวณ 

(2) โครงการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน 

(3) มีโครงการประเมินกระบวนการที่

มีแนวทางท่ีเปนระบบ มีการถายทอด

เพ่ือนําไปปฏิบัติ มีการเรียนรู มี

การบูรณาการที่ดี 

(4) มีโครงการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการเพ่ือรับทราบความ

คาดหวังจากผูรับริการ พรอมท้ังนํา

ขอเสนอแนะไปพัฒนางาน ลด

ขั้นตอน และการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ในการปฏิบัติงาน สงผลตอการ

ปฏิบัติงานท่ีดี 

(5) มีโครงการพัฒนาบุคลากรให

สามารถปฏิบัติงานแทนทีมงานได

มาตรฐานเดียวกัน 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จากปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขและพัฒนางานขางตน ผูจัดทําคูมือมีขอเสนอแนะ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดังนี ้

1) บุคลากรผูปฏิบัติงาน ควรศกึษา หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะ ความรู 

ความสามารถใหกับตนเอง และเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น จัดการ

ขอมูลไดถูกตองมีคุณภาพ งายตอการดําเนินการในภาพรวม 

2) ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู แนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติที่ดีทีสามารถ

ใชรวมกันได 

3) ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณใน

การจัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ และสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกเวลา 

4) ควรมีโครงการการสรางผลงานเชิงวิเคราะห สังเคราะห และวิจัยใหแกบุคลากรสาย

สนับสนุน สงผลตอการพัฒนาบุคลากรและเกิดประโยชนตอคณะ 

5) ควรมีโครงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
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