
ขั้นตอนการท างาน
เรื่อง การจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

กิจกรรม/ผู้เก่ียวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ

กองทรัพยากรมนุษย์ จัดทำาราางโครงการสางเสริม
การเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ในตาางประเทศ

จัดทำาประกาศกำาดนดการเสนอรอรัาการจัดสรร
ทุนเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ในตาางประเทศ เสนอผู้าริดารพิจารณาลงนาม

ผู้รอรัาทุนฯ ยืนเอกสารรอรัาจัดสรรทุน
ผาานผู้าังคัาาัญชาตามลำาดัาช้ัน

กองทรัพยากรมนุษย์ลงทะเาียนรัาเอกสาร

1. ร่างโครงการส่งเสรมิการเสนอผลงานวิจยัและ
   งานสร้างสรรคใ์นต่างประเทศ
    (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

2. เอกสารตามร้อ 1
3. ร้อมูลการจัดสรรทุนฯ ย้อนดลัง 1 ปีงาประมาณ
    (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

4. เอกสารตามร้อ 2-3
    (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

5. าันทึกรอรัาการจัดสรรทุนเสนอผลงาน
   ทางวิชาการในตาางประเทศ
6. แาาฟอร์มการรอรัาทุนเพ่ือเสนอผลงาน
   ทางวิชาการในตาางประเทศ
7. ดนังสือตอารัาการเร้าเสนอผลงาน
8. รายละเอียดโครงการรองผู้เสนอรอรัาทุนท่ีผาาน
   ความเด็นชอาจากคณะกรรมการประจำาดนาวยงาน
9. ดลักฐานดรือดนังสือรัารองท่ีผาานความเด็นชอา
   จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจำาดนาวยงาน  
   ท่ีแสดงวาาผลงานทางวิชาการท่ีนำาเสนอในคร้ังนี้
   เป็นผลงานท่ีเกิดร้ึนรณะปฏิาัติงานใน  
   มดาวิทยาลัยศิลปากร และไมาเป็นสาวนดนึ่งรองงาน
   วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
10. ดลักฐานการตีพิมพ์เผยแพราผลงาน 
     (ถ้ามี)
11. ประกาศมดาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ดลักเกณฑ์
     การสางเสริมการเสนอผลงานวิจัยและ
     งานสร้างสรรค์ในตาางประเทศ
12. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนฯ เร่ือง
    “กำาดนดการเสนอรอรัาการจัดสรรทุนเสนอ
     ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในตาางประเทศ
  

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตรวจสอาคุณสมาัติและเอกสาร

ท่ีเก่ียวร้อง

เอกสารไมาครา

เอกสารครา

นำาเสนอผู้าริดารเพื่อรออนุมัติ
โครงการและงาประมาณ

ไมาอนุมัติ
อนุมัต ิ

A



ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนฯ เพื่อพิจารณาคุณสมาัติ

และอนุมัติทุน

จัดทำาประกาศอนุมัติจัดสรรทุนเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ในตาางประเทศ จากกองทุน
สนัาสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

มดาวิทยาลัยศิลปากร เสนอผู้าริดารลงนาม

ผู้รอรัาทุนฯ ยืนยันการรัาทุนดรือสละสิทธิ์
การรัาทุนฯ ผาานผู้าังคัาาัญชาตามลำาดัาช้ัน

อนุมัต ิ

ไมาอนุมัติ

กองทรัพยากรมนุษย์ลงทะเาียนรัาเอกสาร

กิจกรรม/ผู้เก่ียวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ

ทำาาันทึกแจ้งคณะวิชา
ต้นสังกัด

เสนอผู้าริดารใด้ความเด็น
เก่ียวกัาการไปเสนอผลงานทางวิชาการ

และเสนอทาานอธิการาดี
อนุมติวงเงิน

อนุมัต ิ

ไมาอนุมัติ

13. เอกสารตามร้อ 5-12
    (ระยะเวลา 0.5 วันท าการ)

14. รายงานการประชุม
15. ประกาศอนุมัติจัดสรรทุนเสนอ
     ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในตาางประเทศ
    (ระยะเวลา 1-2 วันท าการหลังเสร็จส้ินการ 
    ประชุม)

16. าันทึกยืนยันการรัาทุนดรือสละสิทธ์ิการรัาทุน
17. ประกาศอนุมัติจัดสรรทุนเสนอผลงานวิจัย
     และงานสร้างสรรค์ในตาางประเทศ    
     (ระยะเวลาตามที่ประกาศอนุมัติจัดสรรทุนฯ
      ก าหนด)

18. เอกสารตามร้อ 16-17    
     (ระยะเวลา 0.5 วันท าการ)

19. เอกสารตามร้อ 5-10,15-16    
     (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

A

B



แจ้งผลการอนุมัติทุนใด้คณะวิชาต้นสังกัด

ผู้รัาทุนฯ สางรายงานการไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการในตาางประเทศ ผาานผู้าังคัาาัญชา

ตามลำาดัาช้ัน

กิจกรรม/ผู้เก่ียวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ

กองทรัพยากรมนุษย์ลงทะเาียนรัาเอกสาร

เสนอผู้าริดารเพ่ือทราา

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตรวจสอาความถูกต้องคราถ้วนรอง

เอกสาร

ไมาคราถ้วน

คราถ้วน

สำาเนาแจ้งคณะวิชาต้นสังกัด

าันทึกร้อมูลการรัาทุนและสรุปยอดเงินคงเดลือ 
ในไฟล์ Excel

20. เอกสารตามร้อ 19    
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

21. แาารายงานการไปเสนอผลงานวิจัยและ
    งานสร้างสรรค์ในตาางประเทศ    
     (ระยะเวลา 30 วันหลังเสนอผลงานฯเสร็จส้ิน)

22. าันทึกร้อความรายงานผลการไปเสนอผลงาน
     ทางวิชาการในตาางประเทศ
23. แาารายงานการไปเสนอผลงานวิจัยและ
    งานสร้างสรรค์ในตาางประเทศ    
     (ระยะเวลา 0.5 วันท าการ)

24. เอกสารตามร้อ 22 - 23    
     (ระยะเวลา 2 วันท าการ)

25. เอกสารตามร้อ 24    
     (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

26. เอกสารตามร้อ 5    
     (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

B



ข้ันตอนการดําเนินงาน  :  การจัดสรรทุนการสงเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ 
  
ข้ันตอนการดําเนินงาน  

1. บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  จัดทํารางโครงการสงเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคในตางประเทศ พรอมท้ังสรุปยอดคาใชจายในปงบประมาณท่ีผานมา 

2. บุคลากรกองทรัพยากรมนุษย ทําบันทึกขออนุมัติโครงการสงเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงาน 
สรางสรรคในตางประเทศ โดยผานประธานคณะกรรมการฯ พิจารณา หากเห็นชอบจึงเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
โครงการ 

3. บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย จัดทําประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการสงเสริม 
การเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ เรื่อง “กําหนดการเสนอขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงาน 
วิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ เสนอประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม 

4. กองทรัพยากรมนุษย ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครทุน โดยเวียนแจงคณะวิชาตางๆ พรอมท้ัง
ประชาสัมพันธท่ีเว็บไซตกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี 

5. ผูท่ีประสงคขอรับทุนเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ กรอกแบบฟอรมการขอรับทุนเพ่ือ 
เสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ โดยผูขอรับทุนจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม 
2562 พรอมท้ังแนบหลักฐานการพิจาณาจัดสรรทุนฯ ใหครบถวน โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เสนอตอ
คณะวิชาตนสังกัด และทําบันทึกสงมายังงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย  โดยจะตองยืนเอกสาร
การสมัครขอรับการจัดสรรทุนใหสอดคลองตามประกาศฯ ในขอ 3 

6. บุคลากรกองทรัพยากรมนุษย ลงทะเบียนรับเอกสารสงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยดําเนินการ 
7. บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคขอรับทุน พรอมท้ังตรวจสอบ 

ความถูกตองครบถวนของเอกสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงาน 
วิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562   
  - กรณีผูขอรับทุนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด กองทรัพยากรมนุษย ดําเนินการ
ทําบันทึกแจงคณะวิชาตนสังกัดเพ่ือทราบ พรอมท้ังแนบเอกสารตนเรื่องกลับคืนคณะวิชาตนสังกัด 
  - กรณีเอกสารไมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ตองประสานงานไปยังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ประจําคณะ เพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม  

8. บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สอบถามกําหนดการกับประธานกองทุนฯ เพ่ือกําหนดวัน 
จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนฯ  

9. บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําบันทึกเรียนเชิญคณะกรรมการกองทุนเขารวมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด พรอมท้ังแนบวาระการประชุม  

10.  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ โดยพิจารณา 
คุณสมบัติและงบประมาณท่ีจะจัดสรร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสงเสริมการเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 พรอมท้ังจดรายงานการประชุม 
  - กรณีคณะกรรมการฯ มีมติไมจัดสรรทุนใหแกผูประสงคขอรับทุน อาจเนื่องจากคุณสมบัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด งานพัฒนาทรพัยากรมนุษย ดําเนินการทําบันทึกแจงผลการพิจาณา เสนอคณะวิชาตนสังกัด 
เพ่ือทราบ พรอมท้ังแนบเอกสารตนเรื่องกลับคืนคณะวิชาตนสังกัด 



11.  บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย จัดทําประกาศฯ อนุมัติจัดสรรทุนเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคในตางประเทศ จากกองทุนสนับสนุนการวิจยั นวตักรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยระบ ุ
งบประมาณท่ีจัดสรรใหผูรับทุนแตละราย พรอมท้ังสรุปยอดรวมท่ีใชในการจัดสรรทุนฯ เสนอประธานคณะกรรมการฯ 
ลงนาม 

12.  กองทรัพยากรมนุษย เวียนแจงประกาศฯ อนุมัติจัดสรรทุน ไปยังคณะวิชาตนสังกัดของผูไดรับ
จัดสรรทุน พรอมท้ังเผยแพรประกาศฯ อนุมัติจัดสรรทุน ท่ีเว็บไซตกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี 

13.  ผูไดรับทุนดําเนินการยืนยันการรับทุนหรือสละสิทธิ์การรับทุนฯ ท่ีคณะวิชาตนสังกัด ภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไวในประกาศฯ อนุมัติจัดสรรทุน โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และคณะวิชาตนสังกัดทําบันทึกแจง
มหาวิทยาลัยทราบโดยดวน 

14. บุคลากรกองทรัพยากรมนุษย ลงทะเบียนรับเอกสารสงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยดําเนินการ  
15.  บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตรวจสอบความถูกตองของงบประมาณท่ีคณะวิชาตนสังกัด

ระบุ โดยตองสอดคลองตามประกาศฯ อนุมัติจัดสรรทุนเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ จากกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบนั้นๆ 

16.  บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรทุนเสนอผลงานทางวชิาการในตางประเทศ และใหความเห็นเก่ียวกับการไปเสนอผลงานวจิัยและงานสรางสรรค 
ในตางประเทศ พรอมท้ังลงนามในแบบฟอรมการขอรับทุนฯ  

17.  เสนอทานอธิการบดีเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม
และการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    กรณีไมอนุมัติจัดสรรทุน กองทรัพยากรมนุษย ดําเนินการทําบันทึกแจงคณะวิชาตนสังกัดเพ่ือทราบ 
พรอมท้ังแนบเอกสารตนเรื่องกลับคืนคณะวิชาตนสังกัด 

18.  บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย แจงผลการอนุมัติใหคณะวิชาตนสังกัดทราบ พรอมท้ังกําหนด 
ใหผูไดรับการจัดสรรทุนฯ จัดสงรายงานการไปเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศใหแกมหาวิทยาลัย 
ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการไปเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศและจัดสงผลงานฉบับสมบูรณ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรใหแกมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด 

19.  ผูไดรับจัดสรรทุนฯ ดําเนินการกรอกขอมูลตามแบบรายงานการไปเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ในตางประเทศ ภายใน 30 วนั หลังจากสิ้นสุดการไปเสนอผลงานวิจัยฯ โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เสนอ
คณะวิชาตนสังกัดทําบันทึก สงมายังงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย พรอมท้ังแนบหลักฐานยืนยัน
การไปนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ ดังนี้ 

 - ใบลงทะเบียน 
 - กําหนดการ 
 - Poster/Presentation 
 - สําเนาคาลงทะเบียน 

  - ภาพถาย/สูจิบัตร 
20. บุคลากรกองทรัพยากรมนษุย ลงทะเบียนรับเอกสารสงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยดําเนินการ 
21.  บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร และเสนอประธาน 

คณะกรรมการฯ เพ่ือทราบผลการไปเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ 
    - กรณีเอกสารไมครบตามท่ีกําหนดไวในแบบรายงานการไปเสนอผลงานวิจัยฯ ตองประสานงานไป
ยังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําคณะวิชา เพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม 



22.  บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สําเนาเรื่องรายงานการไปเสนอผลงานวิจัยฯ ซ่ึงผานประธาน
คณะกรรมการฯ ทราบแลว แจงคณะวิชาตนสังกัด 

23.  บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย บันทึกขอมูลการจัดสรรทุนและสรุปยอดเงินคงเหลือในไฟล 
Excel เพ่ือเก็บเปนฐานขอมูล  

 
หมายเหตุ   1.  ระยะเวลาดําเนินการ   :  3 รอบ/ปงบประมาณ 
  2.  ผูรับผิดชอบหลัก        :  นางสาวอังคณา ศรีบุญรอด 
  3. ผูรับผิดชอบรอง :  1. นางทัตพิชาภรณ อนันตวิรุฬห 
           2. นางสาวนฤมล ธรรมมานอก 
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