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ค าน า 

 ฝ่ายวิจัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะดนตรีและการแสดง มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ผลิตผลงานวิจัยออกเผยแพร่ส่งสังคม น าไปใช้
ประโยชน์  และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เป็นฐานในการเตรียมบุคลากรให้เป็นนักวิชาการที่สามารถท างาน
วิจัยอิสระได้ เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
ขอรับทุนวิจัย คณะดนตรีและการแสดง ฉบับนี้ ได้น าประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้านการขอรับ
ทุนวิจัยของคณะฯ และศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง รวบรวมกระบวนการปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท า  

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่จะศึกษา 
เพ่ือบูรณาการความรู้ที่ได้รับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพ หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท าต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานด้านการขอรับทุนวิจัย คณะดนตรีและการแสดง ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

นางสาวชลันดา พันธุ์พานิช  ผู้จัดท า 
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บทที่ 1 
บทน า 

  
1.1  ขอบเขตของงานตามคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ ครอบคลุมกระบวนการขอทุนวิจัยตั้งแต่ข้ันตอนการประกาศทุน
สนับสนุนการท าวิจัย การส่งโครงร่างงานวิจัย การท าสัญญาทุนวิจัย การรายงานความก้าวหน้าของ
การวิจัย การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิจัยของ
ผู้วิจัย ซึ่งคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ คณะดนตรีและ
การแสดง ผู้วิจัย และผู้เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดความสับสนในขึ้นตอนต่าง ๆ ของการขอทุนวิจัย 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
  1.2  เพื่อให้คณาจารย์ผู้ขอรับทุนวิจัยจากคณะดนตรีและการแสดง เข้าใจกระบวนการขอรับ
ทุนวิจัย และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

1.3  ค าจ ากัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทุนวิจัย หมายถึง ทุนวิจัยที่คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การสนับสนุน
คณาจารย์และบุคลากรภายในหน่วยงาน จากเงินรายได้คณะ 
  งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) งานวิจัยทั่วไป  2) งานวิจัยสร้างสรรค์ 
 
1.4  ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และอ านาจ 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่รับทราบการประกาศทุน  ตรวจสอบการ
ให้ทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยจากหน่วยงาน  พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการท าวิจัย  
ตรวจสอบการเบิกจ่ายทุน และพิจารณาการอนุมัติรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  2.  คณบดี มีหน้าที่เป็นประธานพิจารณาโครงร่างงานวิจัยเบื้องต้น ลงนามในสัญญาการขอ
ทุนวิจัย  ลงนามบันทึกข้อความเบิกทุนวิจัยรายงวด  
  3.  รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ลงนามใน
สัญญาทุนวิจัย ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า 
  4.  ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่พิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือประเมินคะแนนและ 
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย 
  5.  ผู้วจิัย มีหน้าที่ ส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง แล้วให้ด าเนินการท าสัญญาทุนวิจัย ด าเนินการวิจัย ส่งรายงานวามก้าวหน้า
ของการวิจัย และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาทุนวิจัย 
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  6.  เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ มีหน้าที่ จัดเตรียมวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย เอกสารการประกาศทุน
วิจัย ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะขอทุนวิจัย พิจารณาโครงร่างงานวิจัยเบื้องต้นและน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย เบิกจ่ายทุนวิจัย
รายงวดผ่านรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ และคณบดีเพ่ือเสนอต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ท าเรื่องเบิกจ่ายทุนให้ฝ่ายการเงิน และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ
ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน พิจารณา 
  7.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารเบิกจ่ายเงินทุน 
แต่ละงวดและน าเอกสารส่งกองคลัง  
  8.  กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับ
ทุนวิจัย การพิจารณาอนุมัติรายงานความก้าวหน้า การส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ติดตามและ
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ E – Research 



 

บทที่ 2 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  
2.1  โครงสร้างหน่วยงานและภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งเป็นส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  มีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา วิจัย บริการวิชาการ  ด้านดนตรีและการแสดง ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยแยกสาขาวิชาดนตรีและการแสดงออกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และยุบรวมส่วนงาน 
“สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ” มาเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของคณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา     

จากสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีปรัชญาเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เป็นนักจัดการสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง และมีโลกทัศน์ทาง
วัฒนธรรมที่กว้างไกล ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖ เริ่มพัฒนาจากหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ดนตรี
ไทยและสากลให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๘ จึงปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อจากสาขาวิชา 
ดุริยางคศาสตร์ เป็นสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ประกอบด้วยวิชาเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล การ
แสดงและการก ากับการแสดง และนาฏศิลป์ไทยและการก ากับลีลา ซึ่งนับเป็นเพียงการเริ่มต้นศึกษา 
ค้นคว้า ทดลองการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพ่ือสามารถรับใช้สังคมได้อย่างแท้จริง มุ่งให้บัณฑิต
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้  

ส าหรับสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้
ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที ่๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข)  ซึ่งได้บัญญัติให้คณะศิลปกรรมศาสตร์  จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้าน ศิลปกรรม ดนตรี และการแสดง ตลอดจน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหน่วยงานภายใน คือ  ๑)  ส านักงานคณบดี  ๒)  ส านักงานการศึกษา 

และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและด าเนินการ ด้านการ
วิจัยทางวัฒนธรรมและศิลปะ ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้  และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ มี
หน่วยงาน ภายใน คือ  ๑)  ส านักงานผู้อ านวยการ  ๒)  ฝ่ายวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ   
๓)  ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ  

จากโครงสร้างองค์กรและภารกิจหลัก  เห็นได้ว่าในส่วนของภารกิจหลักมีส่วนที่สัมพันธ์กัน
มาก โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ วัฒนธรรม  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีแนวนโยบายใน
การด าเนินการจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดงขึ้น โดยยกฐานะสาขาวิชาดนตรีและการแสดง  คณะ



๔ 

ศิลปกรรมศาสตร์  และรวมสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะดนตรีและการแสดง 

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้ภารกิจหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดตั้ง
คณะดนตรีและการแสดง สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการจัดการ และสร้างงานได้ด้วยตนเอง พร้อมมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยโลกทัศน์
ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล  สามารถเพ่ิมรายได้เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้วยจุดประสงค์
ของมหาวิทยาลัยบูรพาต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาด้วยการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ดังนั้นคณะดนตรีและการแสดงจึงน าแนวคิดนี้เพ่ือพัฒนาองค์กรด้วย“ศิลปภิวัฒน์” 
หรือ “การสร้างสรรค์” ที่พัฒนามาจากรากทางวัฒนธรรมไทย (Innovation from Tradition)  ด้วย
เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะมนุษย์ และ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคม จึงมีแนวทางในการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างสรรค์ การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เน้นการท างานเป็นทีมและ
สร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณชน นอกจากนั้นยังสามารถก ากับดูแลการด าเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 

วัฒนธรรม เพ่ือสร้างคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล พร้อมน าพา
สังคมไทยสู่สังคม อุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ปรัชญา  ศิลปภิวัฒน์จากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญา 

วิสัยทัศน์  ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยในระดับสากล 

 คณะดนตรีและการแสดง โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ขึ้นใหม่ ส าหรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า (ระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)   จากวิสัยทัศน์ข้างต้น สามารถอธิบายสาระส าคัญ
ของจุดมุ่งหมายได้ ดังนี้ 

“ดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทย” หมายถึง คณะฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัย
และวิชาการด้านดนตรีและการแสดง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่จากแนวคิด ความเชื่อ ประเพณี  
ขนบนิยม และวัฒนธรรมไทย เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาผู้ชม และ
สังคมด้วยศิลปะ รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของคณะฯ ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้
วัฒนธรรมไทยยังคงอยู่ ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง 

“สู่ระดับสากล” หมายถึง ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และวิชาการในด้านต่างๆ ของคณะฯ 
ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 



๕ 

 พันธกิจ 
  จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ตั้งเป้าหมายไว้คณะฯ  ได้ก าหนดพันธกิจหลักภายใต้ภารกิจที่ต้องด าเนินการทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
(๑) วิชาการและการเรียนการสอน  (๒) การวิจัยและงานสร้างสรรค์  (๓) การบริการวิชาการแก่สังคม  
(๔) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (๕) การพัฒนาคณะ ฯให้เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพสูงและพ่ึงตนเองได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ค่านิยมหลัก 
  คณะฯ ได้ก าหนดค่านิยมหลักเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรของคณะฯ เกิด
ความตระหนักรู้ร่วมกันในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์
ต่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการและวิจัยของคณะฯ ต่อไปในอนาคต โดยค่านิยมหลักของคณะฯ 
ประกอบด้วย ๔ ประการส าคัญ ดังนี้  
  M : Merit 
  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่ด ารงตนอยู่บนพื้นฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาล คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 
  U : Unity 
  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง มีความสามารถในการท างานเป็นทีม   
ยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  P : Professional 
  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ รอบรู้ และเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ด้วยระบบการวางแผน การ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
   A : Artistry 
  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
ของคณะฯ ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

                   โครงสร้างองค์กรคณะดนตรีและการแสดง 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คณะดนตรีและการแสดง 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 
วัฒนธรรมและศิลปะ 

ส านักงานการศึกษา ส านักงานคณบดี 

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรคณะดนตรีและการแสดง 
(ท่ีมา: คณะดนตรีและการแสดง, 2564) 



๗ 

โครงสร้างการบริหารของคณะดนตรีและการแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร รองคณบดฝี่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู ้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและงานบริการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

      ส านักงานคณบดี 
-   งานบริหารทัว่ไป 
-   งานการเงินและพัสด ุ
-   งานวิเทศสัมพันธ ์
-   งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
-   งานบริการธุรกิจและ 
    อุตสาหกรรมบันเทิง 

 

 

 
 

      ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม     
        วัฒนธรรมและศิลปะ 
-  งานผลิตผลงานวิชาการและ 
   งานสร้างสรรค์ 
-  งานบรกิารวิชาการ 
-  งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-  งานบริหารและสร้างสรรค์การแสดง 

 

 

 

 

       ส านักงานการศึกษา 
-  งานสารบรรณด้านวิชาการ 
-  งานขอต าแหน่งทางวิชาการ 
-  งานทะเบยีนนิสิตและงาน   
   หลกัสูตร 
-  งานสถานที่และอปุกรณ์การสอน 
-  งานบริหารจัดการอาจารย์พิเศษ 
-  งานจัดการวารสาร 

 

 

 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและธรุกิจ 

- Buu Performing Art Center 

- งานสื่อสารองค์กรและการตลาด 
- งานบริการวิชาการดนตรีและการแสดง 
ส าหรับบคุคลทั่วไป 
- งานพัฒนานิสิต 

ประธานสาขาวิชาดนตรแีละการแสดง 

ประธานหลักสตูร 
ดนตร ี

ประธานหลักสตูร 
ศิลปะการแสดง 

 

ประธานหลกัสูตรการจัดการ 
ผลิตสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

ประธานหลกัสูตร (ปริญญาโท) 
ดนตรีและการแสดง 

ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารงาน คณะดนตรีและการแสดง 
(ท่ีมา: คณะดนตรีและการแสดง, 2564) 



๘ 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี

รองคณบดฝี่ายวิจัยและนวตักรรม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและธรุกิจ 

ส านักงานการศึกษา 

ประธานสาขาวิชาดนตรแีละการแสดง 

ประธานหลักสตูร 
ดนตร ี

ประธานหลักสตูร 
ศิลปะการแสดง 

 

ประธานหลกัสูตรการจัดการ 
ผลิตสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

ประธานหลกัสูตร (ปริญญาโท) 
ดนตรีและการแสดง 

ภาพที่ 3  โครงสร้างการปฎิบัติงาน 
(ท่ีมา: คณะดนตรีและการแสดง, 2564) 



๙ 

 2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน (Job Description) 

 ลักษณะงานที่ปฎิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ของศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ มีดังนี้ 
 งานสนับสนุนการวิจัย 
  1. การให้ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยคณะดนตรีและ
การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
   1.1  การท าร่างประกาศทุน 
   1.2  น าร่างประกาศทุนให้คณะกรรมการวิชาการและวิจัยพิจารณา 
   1.3  น าประกาศทุนเสนอคณะกรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดง 
   1.4  น าประกาศทุนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะดนตรีและการแสดง 
 2. ประสานงานและด าเนินการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย 
   2.1  การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 หลังจากท าสัญญาเสร็จสิ้น 
  2.2  การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 หลังจากผ่านการอนุมัติการส่งรายงานความก้าวหน้า 
  2.3  การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 หลังจากผ่านการอนุมัติการส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 3. ประสานงานในการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
   3.1  ท าบันทึกข้อความเรื่อง การขอส่งเอกสารเพื่อขอใบรับรองจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ เสนอคณบดีเพ่ือลงนาม 
  3.2  ส่งบันทึกข้อความการขอส่งเอกสารเพื่อขอใบรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ให้
กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
 4. ด าเนินการเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ E – Research 
   4.1  บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการรับทุนวิจัย 

4.2  บันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้า 
4.3  บันทึกข้อมูลการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

5.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 
5.1  เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 – 3 
5.2  ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน 

  6. การก ากับและติดตามผู้ที่ได้รับทุนวิจัย 
   6.1  ติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้า โดยแจ้งให้ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยน าเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อหน้าคณะกรรมการ 
  6.2  ท าปฎิทิน Google Calendar แจ้งเตือนผู้รับทุนวิจัย เป็นระยะดังนี้ 
      - ระยะที่ 1  หลังจากท าสัญญาแล้ว 4 เดือน  
   - ระยะที่ 2  หลังจากท าสัญญาแล้ว 6 เดือน 
    - ระยะที่ 3  ก่อนหมดสัญญา 2 เดือน 
 
 



๑๐ 

  7.  การส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   7.1  ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย 
  7.2  ตรวจสอบเอกสารแนบให้ครบถ้วน 
  7.3  น างานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมฯ 
  7.4  น างานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติ 
  
  
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

บทที่ ๓ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

  
3.1  ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)   
 สัญลักษณ์ต่าง ๆ และความหมายของ Work Flow ตามท่ีแสดงในภาพที่ 4 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ  
การอนุญาต/อนุมัติ และการเห็นชอบ เป็นต้น 

 
 
 

แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน เช่น กรณี 
การเขียนกระบวนการ ไม่สามารถจบได้  
ภายในหนึ่งหน้า 
 

 
 

การส่งกลับ/แก้ไข 

 
  

ภาพที่ 4 สัญลักษณ์ของ Work Flow 
 
 



๑๒ 

  3.1.1  ชื่อผังกระบวนการ ระบบการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
   โดยมีผังกระบวนการการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตามท่ีแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาโครงร่างงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  การพิจารณาโครงร่างงานวิจัย 
 (ท่ีมา : ชลันดา พันธุ์พานิช) 

 
 

ผู้วิจัยเขียนใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิการวิจัย 
และแบบฟอรม์เสนอโครงการวิจยั 

ผู้วิจัยส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
และแบบเสนอโครงการวิจัย 

ผ่าน 

ผู้วิจัยปรับแก ้
โครงร่างวิจัย 

 

ผู้วิจัยน าส่ง 

1. ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุน
การผลิตงานวิชาการ 

2. แบบเสนอโครงการวจิัย 

3. ไฟล์โครงร่างงานวิจัย 

4. โครงร่างงานวิจัย 6 ชุด 
 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมฯ 
ประกาศให้ทุนผลิตผลงานทางวิชาการ 

และวิจัย 

คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย 
พิจารณาร่างโครงการวิจัย 

ไม่ผ่าน/ 
ผ่านแบบมีเงื่อนไข 

ผู้วิจัยจัดท าโครงรา่งงานวจิัยฉบับสมบูรณ ์
เพื่อด าเนินการท าสัญญาทุนวิจัย 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองอนุมัติทุนวิจัย 

 



๑๓ 

ขั้นตอนที่ 2 การท าสัญญาทุนวิจัย เบิกเงิน งวดที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติทุนวิจัย งวดที่ 1 

เจ้าหน้าที่วิจัย ส่งเอกสารแนบท้ังหมดให้งานการเงิน 
เพื่อเบิกเงิน งวดที่ 1 

เอกสารแนบเพื่อเบกิเงิน งวดที่ 1 
1..บันทึกข้อความถึงหัวหนา้ส่วนงาน 
2. ใบส าคัญรับเงิน (จากระบบ 
E-Research) 
3. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 
(จากระบบE-Research) 
4. ส าเนาสัญญา 1 ชุด 
5. ส าเนาประกาศทุน 1 ชุด 
 

ปรับแก้ 

ผ่าน 

ผู้วิจัยท าสญัญา 
ทุนวิจัย 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยกรอกข้อมูลใน 
ระบบ E - Research 

งานการเงินแจ้งผู้วิจัยมารับเช็คเงินสด 

 

ภาพที่ 6  การท าสัญญาทุนวิจัย 
(ท่ีมา : ชลันดา พันธุ์พานิช) 

 

ศูนย์วิจัยฯ ตรวจสอบสัญญาวิจัย 
 และแบบเสนอร่างโครงการวิจัย 

ให้ครบถ้วน 



๑๔ 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย และเบิกเงินงวดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยฯ ตรวจสอบรายงาน
ความก้าวหน้า 

ปรับแก้ 

ภาพที่ 7  การรายงานความก้าวหน้าการวิจัยและเบิกเงินงวดที่ 2 
(ท่ีมา : ชลันดา พันธุ์พานิช) 

 

อนุมัติทุนวิจัย งวดที่ 2 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยส่งบันทึกข้อความให้งานการเงิน เพื่อเบิกงวดที่ 2 

คณบดีพิจารณารายงานความก้าวหน้า 

การเงินแจ้งผู้วิจัยรับเช็ค
เงินสด 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยกรอกข้อมูลใน 
ระบบ E - Research 

เอกสารแนบเพื่อเบกิเงิน งวดที่ 2 
1..บันทึกข้อความถึงหัวหนา้ส่วนงาน 
2. ใบส าคัญรับเงิน (จากระบบE-
Research) 
3. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 
(จากระบบE-Research) 
4. ส าเนาสัญญา 1 ชุด 
5. ส าเนาประกาศทุน 1 ชุด 
 

ผ่าน 

รองคณบดฝี่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ 
พิจารณา รายงานความก้าวหน้า 

ผ่าน 

ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า 
งานวิจัย (บทที่ 1 – 3) 

ผ่าน 



๑๕ 

ขั้นตอนที่ 4 การส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินงวดที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้วิจัยส่งร่างรายงานวิจัย 
ฉบับสมบรูณ ์

 
 

ผ่าน ปรับแก้ 

ส่งเล่มวจิัยฉบับสมบูรณ ์
เสนอรองอธิการบดฝี่ายวิจยัและนวัตกรรม  

ผู้วิจัยปรับแกร้ายงานการวิจัยตามค าแนะน าของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณบดี, รองคณบดฝี่ายนวตักรรมและจัดการเรียนรู้ 
พิจารณารายงานรา่งวิจัยฉบับสมบูรณ ์

ศูนย์วิจัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคณุภาพงานวิจัย 
 Peer Review จ านวน 3 ท่าน 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยตรวจสอบงานวิจัยท่ีผู้วิจัย 
ปรับแก้ตามผู้ทรงคณุวุฒิ 

ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจยัฉบับสมบรูณ ์

ผ่าน 



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลในระบบ 
 E – Research 

 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยส่งบันทึกข้อความเบกิเงิน 
งวดที่ 3 ให้งานการเงิน 

อนุมัติทุนวิจัย งวดที่ 3 

งานการเงินแจ้งผู้วิจัย 
มารับเช็ค 

ภาพที่ 8  การส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่ 3 
(ท่ีมา : ชลันดา พันธุ์พานิช) 

 



๑๗ 

ผังกระบวนการ/งาน (Work flow) 
ชื่อกระบวนการ       กระบวนการขอรับทุนวิจัยของคณะดนตรีและการแสดง 

ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ  ผู้วิจัยสามารถด าเนินการขอทุนวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  
              และงานวิจัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ    ร้อยละของคณาจารย์ที่วางแผนขอรับทุนวิจัยสามารถขอทุนวิจัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาโครงรา่งงานวิจัย 

1  
 
 
 
 

ก่อนปีงบประมาณ
ใหม่ (ช่วงเดือน

กันยายน) 

1. ศูนย์วิจยัท าประกาศให้ทุนผลิต
ผลงานทางวิชาการและวจิัย 
2. ก าหนดวันรับสมัคร และวันสิ้นสุด
การรับสมัคร 
3. ส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
วิจัยพิจารณา 
4. แจ้งและเผยแพร่ประกาศทุนวิจยั
ให้อาจารย์และบุคลากรในคณะ
ทราบ 
5. ส่งประกาศทุนให้กองส่งเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรม 

1. ระยะเวลาในการแจ้งประกาศ
ทุนให้อยู๋ในช่วงต้นปีงบประมาณ 
2. ประกาศทุนมีความชัดเจนใน
เร่ืองของคุณสมบัติของผู้รับทุน 
งบประมาณ 

1.ประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพาเร่ืองการบริหาร
งานวิจัย 
2. ประกาศทุนคณะ
ดนตรีและการแสดง 
3. ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้วยการบริหารงานวจิัย 

1. คณะกรรมการ
บริหารวิจยั 
2. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 

2.  
 
 
 
 
 
 

ภายใน 1 เดือน 1. ผู้วิจัยเขยีนใบสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
2. ผู้วิจัยส่งแบบฟอร์มเสนอ
โครงการวิจัย 
 
 
 
 
 

1.เขียนใบสมัครขอรับทุนวิจัย
ถูกต้องครบถ้วน 
2.โครงร่างวิจัยถูกต้อง ตามแบบ
เสนอโครงร่างาการวิจัยและ
ถูกต้องตามระเบียบวิธกีารวจิัย 

1.ใบสมัครขอรับทุนวิจัย 
2. แบบฟอร์มเสนอ
โครงการวิจัย 

1. ผู้วิจัย 

 

 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมฯ 
ประกาศให้ทุนผลิตผลงานวิชาการ 

และวิจยั 

ผู้วิจัยเขยีนใบสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบฟอร์ม

เสนอโครงการวิจัย 



๑๙ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะเวลาที่
ก าหนดใน

ประกาศทุนวจิัย 

1. ผู้วิจัยส่งใบสมัครขอรับทุนและ
แบบฟอร์มเสนอโครงการวจิัยภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยและแบบฟอร์มเสนอ
โครงการวิจัยในระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. ใบสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
2. แบบเสนอโครงร่าง
การวิจยั 

ผู้วิจัย 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 1 สัปดาห ์ 1. พิจารณากลั่นกรองโครงร่างการวิจยั 
2. สรุปข้อเสนอแนะโครงร่างวิจยัจากมติ
ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรอง 
 

1. พิจารณางานวิจัยให้ถูกต้อง
ตามแบบฟอร์ม และถกูต้องตาม
ระเบียบวธิีวิจยัของมหาวิทยาลยั 
2. สรุปข้อเสนอแนะจากมติที่
ประชุมเพื่อแจ้งผู้วิจยัให้เข้าใจ
และสามารถปรับแก้โครงร่าง
งานวิจัยเพือ่ส่งให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการวจิัยพิจารณาอกี
ครั้ง เพื่อท าสัญญาทุนวิจยั 

1. แบบฟอร์มประเมิน
โครงร่างวิจัย 
2. บันทึกข้อความแจ้ง
ผลการพิจารณาโครง
ร่างวิจัย 
3. โครงร่างวิจัยที่
ปรับแก้แลว้ 

1. คณะกรรมการ
กลั่นกรองงานวิจยั 
2. ผู้วิจัย 
3. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 

 

 

 

 

ผู้วิจัยส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุน
การวิจยัและแบบฟอร์มเสนอ

โครงการวิจัย 

คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจยั
พิจารณา โครงการวิจยั 



๒๐ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 2 วัน อนุมัติทุนวิจัยตามที่คณะกรรมการ
พิจารณา และตามประกาศคณะดนตรี
และการแสดง เร่ือง การประกาศ
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการและ
วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

โครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ
ทุนวิจัย ต้องถูกต้องตามการ
ประกาศทุนอุดหนุนการผลิต
ผลงานวิชาการและวจิัย 

1. แบบเสนอโครงร่าง
การวิจยั 
2. ประกาศทุนอุดหนุน
การผลิตผลงานวิชาการ
และวิจยั 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองการวจิัย 

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย และเบิกเงิน งวดที่ 1 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
 
 
 

 
ไม่เกิน 1 สัปดาห ์

 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้วิจัยกรอกข้อมูลในสัญญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 2 ฉบบั 
 

ผู้วิจัยกรอกขอ้มูลสัญญา
ทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน 2 
ฉบับ ให้ถกูต้อง และครบถว้น 
 

1. สัญญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
จ านวน 2 ฉบับ 
2. แบบเสนอโครง
ร่างวิจัย 
 

1. ผู้วิจัย 
2. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 

 

 

คณะกรรมการกลั่นกรอง 
อนุมัติทุนวิจัย 

ผู้วิจัยท าสัญญาทุนวิจัย 



๒๑ 

 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

7   1. เจ้าหน้าทีว่ิจยัตรวจสอบความ 
ถูกต้อง 
2. เจ้าหน้าทีว่ิจยัเสนอรองคณบดี
ฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู ้
แจ้งเพื่อทราบ 
3. เจ้าหน้าทีว่ิจยัเสนอคณบดี เพื่อลง
นามสัญญาทุนอุดหนุนการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าทีว่ิจยัตรวจสอบ
สัญญาให้ถูกต้อง ครบถว้น 
2. ผู้เกี่ยวขอ้งลงนามให้ครบถ้วน 

1. สัญญาทุนอุดหนุน
การวิจยั จ านวน 2 
ฉบับ 
2. แบบเสนอโครงร่าง
การวิจยั 

1. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 3 วัน 1. เจ้าหน้าทีว่ิจยักรอกข้อมูลของ
สัญญาในระบบ E – Research 
2. พิมพ์บันทึกข้อความที่อยู่ในระบบ 
E – Research เพื่อขออนุมัติเบิก
เงินงวดที่ 1  
3. พิมพ์ใบส าคัญรับเงินที่อยู่ในระบบ 
E – Research เพื่อเป็นเอกสาร 
เบิกเงิน งวดที่ 1  
4. ผู้วิจัยลงนามในใบส าคัญรับเงิน 
 

กรอกข้อมูลสัญญาวจิัยในระบบ 
E – Research ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

1. สัญญาทุนอุดหนุน
การวิจยั 
2. ระบบ 
 E – Research  
ในเว็บไซต์  
e-research.buu.ac.th 

1. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 
2. ผู้วิจัย 

 

 

เจ้าหน้าทีว่ิจัยตรวจสอบสัญญา  
และเอกสารให้ครบถ้วนเพือ่การ 

เบิกเงิน งวดที่ 1 

เจ้าหน้าทีว่ิจัยกรอกขอ้มูล 
ในระบบ E - Research 



๒๒ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
9  

 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 2 สัปดาห ์ 1. เจ้าหน้าทีว่ิจยัท าบันทกึข้อความ
เร่ือง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุน
วิจัย งวดที่ 1 
2. เจ้าหน้าทีว่ิจยัเสนอเรื่องให้รอง
คณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อทราบ 
3. เจ้าหน้าทีว่ิจยัเสนอเรื่องให้คณบดี
ลงนามอนุมัติเบิกเงิน งวดที่ 1 
 

1. เจ้าหน้าทีว่ิจยัท าบันทกึ
ข้อความเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน 
งวดที่ 1 ให้ถกูต้องตามหมวดเงิน 
2. เจ้าหน้าทีว่ิจยัตรวจสอบขื่อ ที่
อยู่ชื่อวิจัย เลขที่สัญญา จ านวน
เงินวิจัย ในใบส าคัญรับเงินให้
ถูกต้อง 
 

1. ส าเนาสัญญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย  
1 ชุด 
2. ส าเนาประกาศผล
การให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย 1 ชุด 
3. บันทึกข้อความเบิก
เงิน งวดที่ 1 
4. ใบส าคัญรับเงิน 
 

1. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 
2. รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมและการ
จัดการเรียนรู ้
3. คณบดี 
4. เจ้าหน้าที่
การเงิน 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 15 วัน 1. เจ้าหน้าทีว่ิจยัตรวจสอบชื่อ – 
สกุลผู้วิจัย ชื่องานวิจัย เลขที่สัญญา
วิจัย ปีงบประมาณ จ านวน
งบประมาณ หมวดเงินที่ใช้ในการ
เบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าทีว่ิจยัตรวจสอบเอกสาร
แนบถูกต้องครบถ้วน 
3. งานการเงินออกเช็คให้ผู้วิจยั 

1. งานการเงินออกเช็คถูกต้องทั้ง
ชื่อผู้วิจัยและจ านวนเงิน 
2. ออกเช็คภายใน 15 วัน  

1. ส าเนาสัญญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย  
1 ชุด 
2. ส าเนาประกาศผล
การให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย 1 ชุด 
3. บันทึกข้อความเบิก
เงิน งวดที่ 1 
4. ใบส าคัญรับเงิน 
 

1. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 
2. เจ้าหน้าที่
การเงิน 
 

11  
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 15 วัน เจ้าหน้าที่การเงินน าเช็คให้ผู้วิจัย การเงินออกเช็ค ถูกต้องทั้งชื่อ
ผู้วิจัยและจ านวนเงิน 
 

เช็คเงินสด 1. ผู้วิจัย 
3. เจ้าหน้าที่
การเงินคณะ 
 

 

อนุมัติทุนวิจัย งวดที่ 1 

เจ้าหน้าทีว่ิจัยส่งเอกสารให้ 
งานการเงินเพื่อออกเช็ค งวดที่ 1 

งานการเงินแจ้งผู้วิจัย 
มารับเช็คเงินสด 



๒๓ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 2 การรายงานความก้าวหน้า และเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่ 2 
12  

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 4 เดือน 
หลังท าสัญญา 

ทุนวิจัย 

1. ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า
การวิจยั 
2. ผู้วิจัยส่งแบบฟอร์มรายงาน
ความก้าวหนา้การวิจัย 
 
 

1. ผู้วิจัยส่งรายงาน
ความก้าวหนา้การวิจัย บทที่  
1 – 3 ไม่เกิน 5 เดือน หลังท า
สัญญาทุนวิจยั 
2. ผู้วิจัยกรอกข้อมูล 
แบบรายงานความกา้วหน้า 
การวิจยัถูกตอ้ง และครบถว้น
ตามรูปแบบของกองบริหาร
งานวิจัย 

1. แบบรายงาน
ความก้าวหนา้การวิจัย 
2. รายงานการวิจยับท
ที่ 1 - 3  
3. คู่มือการท าวิจยัของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ผู้วิจัย 
2. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 

13  
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. เจ้าหน้าทีว่ิจยัตรวจสอบแบบ
รายงานความก้าวหน้ากรอกขอ้มูล
ถูกต้องและครบถ้วน  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงาน
ความก้าวหนา้ บทที ่1 - 3 
 

1. กรอกแบบรายงาน
ความก้าวหนา้ถูกต้อง ครบถว้น
ทุกข้อ 
2. รายงานความก้าวหนา้ มี
เนื้อหาครบ ทั้ง 3 บท 

1. แบบรายงาน
ความก้าวหนา้การวิจัย 
2. รายงาน
ความก้าวหนา้ 

เจ้าหน้าทีว่ิจัย 
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1 วัน  ผู้วิจยัท าบันทกึข้อความส่งรายงาน
ความก้าวหนา้การวิจัย และ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
การวิจยั เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม (หากมกีารปรับแก้
ส่งคืนผู้วิจัยภายในไม่เกิน 2 วัน) 
 
 
 

1. รายงานความก้าวหนา้มีข้อมูล
เนื้อหาที่แสดงถึงการท าวิจัยที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. แบบรายงานความก้าวหน้ามี
ข้อมูลที่แสดงถึงการด าเนิน
งานวิจัยทีจ่ะท าในอนาคต 
 

1. แบบรายงาน
ความก้าวหนา้การวิจัย 
2. รายงาน
ความก้าวหนา้ 

1. ผู้วิจัย 
2. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 

 

ผู้วิจัยส่งรายงาน 
ความก้าวหนา้ 

การวิจยั 
 

เจ้าหน้าทีว่ิจัยตรวจสอบ 
รายงานความก้าวหน้าการวจิัย 

ส่งรายงานความกา้วหนา้ 
เสนอรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมฯ 



๒๔ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

15  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าทีว่ิจัยท าบันทึกข้อความขอ
ส่งรายงานความกา้วหนา้ เสนอ
คณบดี  
 
 
 
 
 
 

1. ผู้วิจัยส่งรายงาน
ความก้าวหนา้การวิจัย บทที่  
1 – 3 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้วิจัยกรอกข้อมูล 
แบบรายงานความกา้วหน้า 
การวิจยัถูกตอ้ง และครบถว้น
ตามรูปแบบของกองบริหาร
งานวิจัย 

1. แบบรายงาน
ความก้าวหนา้การวิจัย 
2. รายงานการวิจยับท
ที่ 1 - 3  
3. คู่มือการท าวิจยัของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ผู้วิจัย 
2. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 
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ไม่เกิน 3 วัน เจ้าหน้าที่ท าบันทึกขอ้ความ เร่ืองขอ
ส่งรายงานความกา้วหนา้ เสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจยัและนวัตกรรม 

บันทึกข้อความ เร่ืองขอส่ง
รายงานความก้าวหน้างานวิจยั 
พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน 

1. แบบรายงาย
ความก้าวหนา้งานวิจยั 
2. รายงาน
ความก้าวหนา้ บทที ่ 
1 - 3 

1. เจ้าหน้าทีว่ิจยั 
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ไม่เกิน 5 วัน กองบริหารงานวจิัยและนวัตกรรม 
พิจารณาอนุมัติการรายงาน
ความก้าวหนา้ โดยส่งเร่ืองตอบ
กลับมาทาง E – Document  

รายงานความก้าวหน้าและแบบ
รายงานความก้าวหน้ามีขอ้มูลที่
ครบถ้วน 

บันทึกข้อความอนุมัติ
การรายงาน
ความก้าวหนา้งานวิจยั 

เจ้าหน้าที่กอง
บริหารงานวิจยั
และนวัตกรรม 

 

ส่งรายงานความกา้วหนา้ 
เสนอคณบดี 

กองบริหารงานวจิัยส่งบันทึก
ข้อความตอบกลับทางระบบ  

E - Document 

ส่งรายงานความกา้วหนา้ 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 



๒๕ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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1 วัน 1. กรอกข้อมูล ในระบบ E – 
Research  
2. พิมพ์บันทึกข้อความขอเบิก
เงินงวดที่ 2 จากในระบบ 
3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จากใน
ระบบ 

 

กรอกข ้อมูลในส่วนของการ
เบิกเงิน งวดที่ 2 พร้อมแนบ
บันทึกข้อความตอบกลับ
เรื่องการอนุมัติการรายงาน
ความก้าวหน้า ลงในระบบ 
E – Research 

บันทึกข้อความ
อนุมัติการรายงาน
ความก้าวหน้า 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
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ไม่เกิน 2 วัน 
หลังจากผู้วิจยั

ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า 

1. เจ้าหน้าที่วิจยัท าเบิกทุนวิจัย
งวดที่ 2 เสนอเรื่องผ่านรอง
คณบดฝี่ายนวัตกรรมฯ เพื่อ
รับทราบ 
2. เสนอคณบดเีพื่อลงนามใน
บันทึกข้อความอนุมัต ิ

1. เจ้าหน้าที่วิจยัท าบันทึก
ข้อความเพื่อขออนุมัติเบิก
เงิน งวดที่ 2 ให้ถูกต้องตาม
หมวดเงิน 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบ
ขื่อ ท่ีอยู่ช่ือวิจัย เลขท่ี
สัญญา จ านวนเงินวิจัย ใน
ใบส าคัญรับเงินให้ถูกต้อง 
3. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอเรื่อง
ให้รองคณบดฝี่ายนวัตกรรม
และการจัดการเรยีนรู้ เพื่อ
ทราบ 
4. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอเรื่อง
ให้คณบดลีงนามอนุมัตเิบิก
เงิน งวดที่ 1 
 

1. ส าเนาสญัญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย  
1 ชุด 
2. ส าเนาประกาศ
ผลการให้ทุน 
อุดหนุนการวิจัย  
1 ชุด 
3. บันทึกข้อความ
เบิกเงิน งวดที่ 2 
4. ใบส าคญัรับเงิน 
 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

เจ้าหน้าทีว่ิจัยกรอกขอ้มูล 

ในระบบ E - Research 

อนุมัติทุนวิจัย งวดที่ 2 



๒๖ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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ไม่เกิน 15 วัน 1. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบช่ือ 
– สกุลผู้วิจยั ช่ืองานวิจัย เลขท่ี
สัญญาวิจัย ปีงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ หมวดเงินท่ี
ใช้ในการเบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบ
เอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน 
 

1. งานการเงินออกเช็ค
ถูกต้องทั้งช่ือผู้วิจัยและ
จ านวนเงิน 
2. ออกเช็คภายใน 15 วัน  
 

1. ส าเนาสญัญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย  
1 ชุด 
2. ส าเนาประกาศ
ผลการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
1 ชุด 
3. บันทึกข้อความ
เบิกเงิน งวดที่ 2 
4. ใบส าคญัรับเงิน 
5. ทะเบียนการส่ง
เอกสารท าเช็คสั่ง
จ่าย 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ี
วิจัย 
2. เจ้าหน้าที่
การเงิน 
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ไม่เกิน 15 วัน เจ้าหน้าที่การเงินน าเช็คให้ผู้วิจัย งานการเงินออกเช็ค ถูกต้องทั้ง
ชื่อผู้วิจัยและจ านวนเงิน 
 

เช็คเงินสด 1. ผู้วิจัย 
3. เจ้าหน้าที่
การเงินคณะ 
 

 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยส่งบันทึก
ข้อความให้งานการเงิน 

เพื่อเบิกงวดที่ 2 

งานการเงินแจ้งผู้วิจัย 
มารับเช็คเงินสด 



๒๗ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนที่ 4 การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงิน งวดที่ 3 

22  
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 1 ปี 
หลังท าสัญญา

ทุนวิจัย 

ผู้วิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบบั
สมบูรณ ์

ผู้วิจัยส่งร่างรายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ ท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยั จ านวน 2 
เล่ม (หนีบคลิปด า) 

ร่างรายงานการวจิัย
ฉบับสมบรูณ์ 
จ านวน 2 เลม่ 

ผู้วิจัย 
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ไม่เกิน 3 วัน เจ้าหน้าท่ีวิจัยเสนอร่างรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์ ผ่านรอง
คณบดฝี่ายนวัตกรรมฯ และ
เสนอต่อคณบดี เพื่อพิจารณา 

ผู้วิจัยส่งร่างรายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ ท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยั จ านวน 2 
เล่ม (หนีบคลิปด า) 

ผู้วิจัยส่งร่างรายงาน
การวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ท่ีถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย 
จ านวน 2 เลม่ 
(หนีบคลิปด า) 

1. ผู้วิจัย 
2. รองคณบดี
ฝ่ายนวัตกรรมฯ 
3. คณบด ี
4. เจ้าหน้าที่
วิจัย 
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 ภายใน 2 วัน
หลังจากผู้วิจยั

ส่งร่าง 
 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่วิจยัฯ ท าค าสั่ง
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินงานวิจยั จ านวน 2 
ท่าน 
2. ท าหนังสือเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย 
3. ส่งร่างรายงานการวิจยัให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน  
พร้อมแบบประเมินคณุภาพ
งานวิจัย 

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินงานวิจยั โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) ที่
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 
จ านวน 2 ท่าน 

1. หนังสือเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินงานวิจยั 
2. แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัย 

1. ผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 2 
ท่าน 
2. เจ้าหน้าที่
วิจัย 

 

ผู้วิจัยส่งร่างรายงานวิจัย 
ฉบับสมบรูณ ์

ศูนย์วิจัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินคุณภาพงานวิจัย 

Peer Review  จ านวน 2 ท่าน 

คณบดี  
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมฯ  
พิจารณาร่างรายงานวิจยั 

ฉบับสมบูรณ ์



๒๘ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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ไม่เกิน 1 เดือน 
หลังจากได้รับ
ผลการประเมิน

จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ครบ 2 ท่าน 

1. เจ้าหน้าทีว่ิจยัรับผลการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิครบ 2 ท่าน และ
ท าบันทึกข้อความแจ้งผลการ
ประเมินส่งให้ผู้วิจยัเพื่อปรับแก ้

ผู้วิจัยปรับแกร้ายงานการ
วิจัยฉบับสมบรูณ์ ตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ
ทั้ง 2 ท่าน 

1. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ ที่
ปรับแก้แล้ว จ านวน 
2 เลม่ 
2. แบบประเมิน
คุณภาพการวิจัย 

ผู้วิจัย 
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ไม่เกิน 1 
สัปดาห์ หลัง
ได้รับผลการ
ประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวฒิุ
ครบ 2 ท่าน 

 
 
 

1. ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ เอกสารแนบดังนี้ 
   1) รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่แก้ไขตาม
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 2 เล่ม 
   2) ซีดีไฟลร์ายงานวิจัย  
(ไฟล ์PDF และ WORD) 
จ านวน 2 แผ่น  

ผู้วิจัยแก้ไขรายงานการวจิัย
ฉบับสมบรูณต์าม
ผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วนทุก
ประเด็น 

1. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ที่แกไ้ข
ตามผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว 2 เล่ม 
2. ซีดไีฟล์รายงาน
วิจัย (ไฟล ์PDF และ 
WORD) 
จ านวน 2 แผ่น 

1. ผู้วิจัย 
2. เจ้าหน้าที่
วิจัย 
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ภายใน 2 วัน เจ้าหน้าท่ีวิจัยตรวจสอบการ
แก้ไข แล้วส่งให้รองคณบดฝี่าย
นวัตกรรมฯ และคณบด ี
 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยตรวจสอบการ
แก้ไขรายงานการวิจัยตาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

1. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ที่แกไ้ข
ตามผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว 2 เล่ม 
2. ซีดไีฟล์รายงาน
วิจัย (ไฟล ์PDF และ 
WORD) 
จ านวน 2 แผ่น 

1. ผู้วิจัย 
2. เจ้าหน้าที่
วิจัย 

 

ผู้วิจัยปรับแกร้ายงานการวิจัย
ตามค าแนะน าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจยั 
ฉบับสมบรูณ ์

เจ้าหน้าท่ีวิจัยตรวจสอบ
งานวิจัยท่ีผู้วิจัยแก้ตาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



๒๙ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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หลังจากท่ีผ่าน
คณบดีอนุมตัิ

แล้ว 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย ท าบันทึก
ข้อความขอส่งงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอรองอธิการบดฝี่าย
วิจัยและนวตักรรม 
 
 
 
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
ถูกต้องตามแบบฟอร์มของ
ระเบียบวิธีวิจยั 

รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
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 1. กรอกข ้อมูลในส่วนของการ
เบิกเงิน งวดที่ 3 พร้อมแนบ
บันทึกข้อความตอบกลับเรื่อง
การอนุมัติการรายงาน
ความก้าวหน้า ลงในระบบ 
E – Research 
2. พิมพ์บันทึกข้อความขอ
อนุมัติเบิก งวดที่ 3 จากใน
ระบบ 
3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากใน
ระบบ 

กรอกข ้อมูลในส่วนของการ
เบิกเงิน งวดที่ 3 พร้อมแนบ
บันทึกข้อความตอบกลับ
เรื่องการอนุมัติการรายงาน
ความก้าวหน้า ลงในระบบ 
E – Research 

บันทึกข้อความ
อนุมัติการรายงาน
ความก้าวหน้า 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

 

 

 

ส่งเล่มวจิัยฉบับสมบูรณ ์
เสนอรองอธิการบดฝี่ายวิจยั 

และนวัตกรรม 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
กรอกข้อมูลในระบบ 

E - Research 



๓๐ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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ไม่เกิน 2 วัน 
หลังจากผู้วิจยั

ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า 

1. ผู้วิจัยท าบันทึกข้อความเรื่อง
ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
เสนอคณบด ี
3. เจ้าหน้าที่วิจยัท าบันทึก
ข้อความ เรื่องขอส่งรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 
4. เจ้าหน้าที่วิจยัท าบันทึก
ข้อความ เรื่องขออนุมัติเบิก
เงินงวดที่ 3 และพร้อมใบ
ใบส าคัญรับเงิน 
 

1. ท าบันทึกข้อความเพื่อขอ
อนุมัติเบิกเงิน งวดที่ 3 ให้
ถูกต้องตามหมวดเงิน 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบ
ขือ่ ที่อยู่ชื่อวิจัย เลขท่ี
สัญญา จ านวนเงินวิจัย ใน
ใบส าคัญรับเงินให้ถูกต้อง 
3. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอเรื่อง
ให้รองคณบดฝี่ายนวัตกรรม
และการจัดการเรยีนรู้ เพื่อ
ทราบ 
4. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอเรื่อง
ให้คณบดลีงนามอนุมัตเิบิก
เงิน งวดที่ 3 
 

1. ส าเนาสญัญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย  
1 ชุด 
2. ส าเนาประกาศ
ผลการให้ทุน 
อุดหนุนการวิจัย  
1 ชุด 
3. บันทึกข้อความ
เบิกเงิน งวดที่ 2 
4. ใบส าคญัรับเงิน 
5. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 2 เล่ม 
6. แผ่นซดีี 1 แผ่น
ไฟล์งานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (PDFและ
WORD) 
 

1. รอง
อธิการบดีฝ่าย
วิจัยและ
นวัตกรรม 
2. คณบด ี
3. รองคณบดี
ฝ่ายนวัตกรรมฯ 
4.เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

 

 

 

 

อนุมัติทุนวิจัย งวดที่ 3 



๓๑ 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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ไม่เกิน 15 วัน 1. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบช่ือ 
– สกุลผู้วิจยั ช่ืองานวิจัย เลขท่ี
สัญญาวิจัย ปีงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ หมวดเงินท่ี
ใช้ในการเบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบ
เอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน 
3. เจ้าหน้าท่ีวิจัยส่งเอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีการเงินเพื่อท าเรื่อง
เบิกเงิน งวดที่ 3 
 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยตรวจสอบ
เอกสารแนบให้ครบถ้วน 

1. ส าเนาสญัญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย  
1 ชุด  
2. ส าเนาประกาศ
ผลการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
1 ชุด 
3. บันทึกข้อความ
เบิกเงิน งวดที่ 2 
4. ใบส าคญัรับเงิน 
 
 

1. เจ้าหน้าที่
วิจัย 
2. เจ้าหน้าที่
การเงิน 
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ไม่เกิน 15 วัน เจ้าหน้าท่ีการเงินน าเช็คให้
ผู้วิจัย 

งานการเงินออกเช็ค ถูกต้อง
ทั้งช่ือผู้วิจัยและจ านวนเงิน 
 

เช็คเงินสด 1. ผู้วิจัย 
3. เจ้าหน้าที่
การเงิน 
 

 

 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยส่งบันทึก
ข้อความให้งานการเงิน 

งานการเงินแจ้ง 
ผู้วิจัยมารับเช็ค 



 

3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  จากผังกระกวนการขอรับทุนวิจัยของคณะดนตรีและการแสดง สามารถแสดงเป็นขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1  ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยของคณะดนตรีและการแสดง 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาโครงรา่งงานวิจัย 
1. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมฯ ประกาศให้ทุน
ผลิตผลงานทางวิชาการและวิจยั 

1. ศูนย์วิจัยท าประกาศให้ทุนผลติผลงานทางวิชาการและวิจัย 
2. ส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองวิจัยของคณะพิจารณา ก าหนด
วัน รับสมัคร และวันสิ้นสดุการรับสมัคร 
3. แจ้งประกาศทุนวิจัย ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ า 
4. แจ้งและเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยให้อาจารย์และบุคลากรใน
คณะทราบ โดยก าหนดระยะพอสมควรให้ผูส้นใจสามารถส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยได ้
5. เจ้าที่วิจัยส่งส าเนาประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย และประกาศ
ผลการให้ทุนอุดหนุนการวิจยั ให้กองส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

2. ผู้วิจัยเขียนใบสมัครขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยและแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 

1. ผู้วิจัยดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนอุดหนุน 
การวิจัย ได้แก ่
        1.1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
        1.2 แบบเสนอโครงการวิจยั 
จากเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและนวตักรรมวัฒนธรรมและศลิปะ 
https://www.mupabuu.com/research 
2. ผู้วิจัยกรอกข้อมูลในใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้
ครบถ้วน 
3. ผู้วิจัยจัดท าโครงร่างการวิจยัตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 
โดยให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

3. ผู้วิจัยส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุน 
การวิจัยและแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 

1. ผู้วิจัยส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และแบบเสนอ
โครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด  
2. เจ้าหน้าที่วิจยัท าส าเนาใบสมคัรขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย และ
แบบเสนอโครงการวิจัย จ านวน 7 ชุด ส าหรับคณะกรรมการ
กลั่นกรองงานวิจัย 

 

 

 

 

https://www.mupabuu.com/research


๓๓ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาโครงรา่งงานวิจัย 
4. คณะกรรมการกลั่นกรองงานวจิัย 
พิจารณาร่างโครงการวิจัย 

1. เลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย ช้ีแจง
เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนผู้เสนอขอทุนวิจัย และชี้แจงจ านวน
งบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตัิทุนวิจัย 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองงานวจิัย ประชุมหารือเบื้องต้นถึง
ข้อก าหนด เกณฑ์ในการคัดเลือก พิจารณาคุณสมบัตจิากใบสมคัร
ต้องเป็นผู้ที่ไม่ติดเงื่อนไขตามประกาศท่ีแจ้งไว้ 
3. ผู้วิจัยน าเสนอร่างโครงการวิจัย ใช้เวลาคนละ 15 นาที 
น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องวิจัยที่จะท าให้คณะกรรมการพิจารณา 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. คณะกรรมการกลั่นกรองอนุมัตทิุนวิจัย 1. คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาอนุมตัิทุนวิจัยโดยพิจารณา

ถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยั และยุทธศาสตร์
ของคณะ ความเหมาะสมของช่ืองานวิจัย วัตถุประสงค์การวิจยั 
ระเบียบวิธีวิจยั และพิจารณางบประมาณตามกรอบทุนวิจัยใน
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจยัของคณะ 
2. เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย สรุปผลการ
พิจารณา ส่งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย ภายใน 
2 วัน 
3. เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย แจ้งผลการ
พิจารณาทุนวิจยัให้ผู้ขอรับทุนทราบ ภายใน 5 วัน 
4. หากผลการพิจารณา “ผ่าน” ให้ผู้ที่ไดร้ับทุนมาท าสัญญาที่
ศูนย์วิจัยฯ 
5. หากผลการพิจารณา “ผ่านแบบมีเง่ือนไข” ให้ผู้ที่ได้รับทุนน า
ร่างโครงการวจิัยไปปรับแก้ตามทีค่ณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองแนะน า และส่งร่างโครงการวิจัยมาที่เจ้าหน้าที่วิจัย 
ภายในไมเ่กิน 10 วัน (นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับบันทึกข้อความแจ้งผล
การพิจารณาทุนวิจัย) 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

ขั้นตอนที่ 2 การท าสัญญาทุนวิจัย และเบิกเงิน งวดที่ 1 
6. ผู้วิจัยท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้วิจัยดาวนโ์หลดสญัญาทุนวิจยั จ านวน 2 ชุด ที่เว็บไซต์ 

https://www.mupabuu.com/research กรอกข้อมูลในสัญญา
วิจัยให้ครบถ้วนและทุกต้อง พร้อมเอกสารแนบ ได้แก่ แบบเสนอ
โครงการวิจัย จ านวน 2 ชุด 

7. เจ้าหน้าท่ีวิจยัตรวจสอบสัญญาวิจัยและ
แบบเสนอร่างโครงการวิจยัให้ครบถ้วน 

1. ผู้วิจัยน าส่งสญัญาวิจยัให้เจ้าหน้าท่ีวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง
ของสัญญาทุนวิจัยทั้งเนื้อหาและผูว้ิจัยลงนามในสญัญา 2 ฉบับ 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอรองคณบดฝี่ายนวัตกรรมและการจัดการ
เรียนรู้ เพือ่ลงนามในสญัญาในส่วนของพยาน 
3. เจ้าหน้าที่วิจยัลงนามในส่วนของพยาน 
4. เจ้าหน้าที่วิจยัน าสญัญาทีล่งนามทั้ง 3 ท่านแล้ว เสนอคณบดี 
เพื่อลงนามสญัญาทุนอุดหนุนการวิจัย 
5. เจ้าหน้าที่วิจยัส าเนาสญัญาทุนวิจัย 1 ชุด ส่งกองบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม 

8. เจ้าหน้าที่วิจยักรอกข้อมูลในระบบ 
E - Research 

1. เจ้าหน้าที่วิจยักรอกข้อมูลของสัญญาในระบบ E – Research 
2. พิมพ์บันทึกข้อความที่อยู่ในระบบ E – Research เพื่อขอ
อนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1  
3. พิมพ์ใบส าคญัรับเงินที่อยู่ในระบบ E – Research เพื่อเป็น
เอกสารเบิกเงิน งวดที่ 1  
4. ผู้วิจัยลงนามในบันทึกข้อความและใบส าคัญรบัเงิน 
 

9. อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1 1. เจ้าหน้าที่วิจยัท าบันทึกข้อความ (ที่พิมพ์ออกมาจากระบบ)  
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่ 1 แล้วให้ผู้วิจัยลง
นาม 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอเรื่องให้รองคณบดฝี่ายนวัตกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อทราบ 
3. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอเรื่องให้คณบดีลงนามอนุมตัิเบิกเงิน  
งวดที่ 1 

10. เจ้าหน้าที่วิจัยส่งเอกสารให้งานการเงิน
เพื่อออกเช็ค งวดที่ 1 

1. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบช่ือ – สกุลผู้วิจัย ช่ืองานวิจัย เลขท่ี
สัญญาวิจัย ปีงบประมาณ จ านวนงบประมาณ หมวดเงินท่ีใช้ใน
การเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบเอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน ดังนี ้
    2.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเงินงวดที่ 1 
    2.2 ใบส าคัญรับเงิน 
    2.3 ส าเนาประกาศการให้ทุน 1 ชุด (ส าเนาถูกต้อง) 
    2.4 ส าเนาสัญญาวิจัย 1 ชุด (ส าเนาถูกต้อ) 
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๓๕ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
11. งานการเงินแจ้งผู้วิจัยมารับเช็คเงินสด งานการเงินแจ้งผู้วิจัยมารับเช็คเงินสด (เช็คเงินสดจะออกหลังจาก

เจ้าหน้าท่ีวิจัยส่งเรื่องให้งานการเงนิท าเรื่องเบิก ไมเ่กิน 15 วัน) 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานความก้าวหน้า และเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่ 2 
12. ผู้วิจัยส่งรายงานความกา้วหน้า 1. ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย บทที่ 1 – 3 ไม่เกิน  

4 เดือน หลังท าสัญญาทุนวิจัย 
2. ผู้วิจัยส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัยให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ตามรูปแบบของกองบริหารงานวิจัย ท่ีลงนามเรียบร้อย
แล้ว  
    โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้าได้จาก
อินทราเน็ตกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบรูพา 
http://research.buu.ac.th/web2019/?page_id=612 

13. เจ้าหน้าที่วิจัยตรวจสอบรายงาน
ความก้าวหน้า 

1. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า โดยมี
รายละเอียดของบทที่ 1 – 3 และรูปแบบการจดัพิมพ์ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย 
2. กรอกข้อมูลแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิัยครบถ้วน 

14. เจ้าหน้าที่วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า
เสนอรองคณบดีฝา่ยนวัตกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพิจารณา 

1. เจ้าหน้าท่ีวิจยัส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยทีผ่่านการ
ตรวจสอบสอบจากเจ้าหน้าที่วิจัยแล้วให้รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม
และการจัดการเรยีนรู้พิจารณารายละเอยีด เนื้อหา วัตถุประสงค์
การวิจัย ขอบเขตการวิจัย เพื่อพิจารณา หากมีการแกไ้ขส่งกลบัไป
ผู้วิจัยปรับแก ้
2. เจ้าหน้าที่วิจยัส่งแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ให้
รองคณบดีพิจารณา 

15. เจ้าหน้าที่วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า
เสนอคณบด ี

1. เจ้าหน้าท่ีวิจยัท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายงาน
ความก้าวหน้า ลงนามโดยผู้วิจัย 
2. เจ้าหน้าท่ีวิจยัส่งรายงานความก้าวหน้าเสนอคณบดี เพื่อ
พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

16. ส่งรายงานความก้าวหน้าเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

1. เจ้าหน้าที่วิจยัท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายงาน
ความก้าวหน้า ถึงรองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม โดยมี
เอกสารแนบดังนี ้
    1) รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย บทที่ 1 – 3  1 ชุด 
    2) แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 1 ชุด 

17. กองบริหารงานวิจัยส่งบันทึกข้อความ
ตอบกลับทางระบบ E- Document 

กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรมพิจารณาอนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้า โดยส่งเรื่องตอบกลบัมาทางระบบ E- Document 

 

 

 

 

 



๓๖ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
18. เจ้าหน้าที่วิจัยกรอกข้อมูลในระบบ 
E - Research 

 

1. กรอกข้อมูล ในระบบ E – Research  
2. พิมพ์บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดที่ 2 โดยใช้บันทึกข้อความ
จากในระบบตรวจสอบช่ือ – สกุล ผู้วิจัย ช่ือเรื่องวิจัย จ านวน
งบประมาณ ปีงบประมาณ และหมวดเงินท่ีใช้เบิกให้ถูกต้อง 
3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จากในระบบโดยกรอกข้อมลู ช่ือ ที่อยู่
ผู้วิจัย รายละเอียดที่ต้องการเบิก จ านวนเงิน ให้ถูกต้อง 

19. อนุมัติทุนวิจัย งวดที่ 2 1. เจ้าหน้าที่วิจยัท าบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน งวดที่ 2 
ให้ถูกต้องตามหมวดเงิน 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบขื่อ-สกุล ที่อยู่ ช่ือวิจัย เลขท่ีสัญญา 
จ านวนเงินวิจัย ในใบส าคัญรับเงินให้ถูกต้อง 
3. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอเรื่องให้รองคณบดฝี่ายนวัตกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อทราบ 
4. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอเรื่องให้คณบดีลงนามอนุมตัิเบิกเงิน  
งวดที่ 1  

20. เจ้าหน้าที่วิจัยส่งบันทึกข้อความให้งาน
การเงินเพื่อเบิกเงิน งวดที่ 2 

1. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบช่ือ – สกุลผู้วิจัย ช่ืองานวิจัย เลขท่ี
สัญญาวิจัย ปีงบประมาณ จ านวนงบประมาณ หมวดเงินท่ีใช้ใน
การเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบเอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน ดังนี ้
     1) บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน งวดที่ 2 
     2) ใบส าคัญรับเงิน 
     3) ส าเนาสัญญาทุนวิจัย (พรอ้มส าเนาถูกต้อง) 1 ชุด 
     4) ส าเนาประกาศให้ทุน (พรอ้มส าเนาถูกต้อง) 1 ชุด 

21. งานการเงินแจ้งผู้วิจัยมารับเช็คเงินสด เจ้าหน้าท่ีการเงินแจ้งผู้วิจัยมารับเช็คเงินสด และเซ็นชื่อเพื่อแสดง
ว่ารับเช็คไปแล้ว 

การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินงวดที่ 3 
22. ผู้วิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ท่ีถูกต้องตามระเบยีบวิธี

วิจัย จ านวน 2 เลม่ (ใช้คลิปด า) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
หลังจากท าสญัญาทุนวิจัย 

23. คณบดี และรองคณบดฝี่ายนวัตกรรมฯ  
พิจารณาร่างรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ ์

 

1. เจ้าหน้าที่ท าบันทึกข้อความ เรือ่งขอส่งร่างรายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์
2. เจ้าหน้าที่วิจยัเสนอร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้รอง
คณบดฝี่ายนวัตกรรมฯ และคณบดีพิจารณา 
3. เมื่อรองคณบดฝี่ายนวัตกรรมฯ และคณบดีพิจารณาเสร็จแล้ว 
หากมีแก้ไข ส่งกลับคืนผู้วิจยัเพื่อแก้ไขตามค าแนะน า 

 

 

 



๓๗ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4. ผู้วิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ตามค าแนะน า

แล้ว มาที่เจ้าหนา้ที่วิจัยภายในไม่เกิน 5 วัน 
24. ศูนย์วิจัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิประเมิน
คุณภาพงานวิจัย (Peer Review)  
จ านวน 2  ท่าน 

1. เจ้าหน้าที่วิจยัฯ ท าค าสั่งแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
งานวิจัย (บุคคลภายนอก) จ านวน 2 ท่าน 
2. ท าหนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคณุวฒุิประเมินงานวิจยั โดยก าหนด
วันให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยกลับมาที่
ศูนย์วิจัยฯ ภายในไมเ่กิน 1 เดือน โดยมีเอกสารแนบดังนี้ 
   1) ร่างรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์  
   2) แบบประเมินคณุภาพงานวิจัย 

25. ผู้วิจัยปรับแก้รายงานการวัยตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 

1. เจ้าหน้าที่วิจยัรับผลการประเมนิคุณภาพงานวิจัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิครบ 2 ท่าน และท าบันทึกข้อความแจ้งผลการ
ประเมินส่งให้ผู้วิจยัเพื่อปรับแก ้
2. ผู้วิจัยปรับแก้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณต์ามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

26. ผู้วิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์ 1. ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ 
หลังจากได้รับบันทึกข้อความแจ้งผลการประเมิน  
โดยมเีอกสารแนบดังนี ้
   1) รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  
จ านวน 2 เลม่ 
   2) ซีดีไฟลร์ายงานวิจัย (ไฟล ์PDF และ WORD)  
จ านวน 2 แผ่น 

27. เจ้าหนา้ที่วิจัยตรวจสอบงานวิจัยท่ี
ผู้วิจัยปรับแกต้ามผู้ทรงคณุวุฒิแนะน า 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยตรวจสอบการไขรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
รวมทั้งรูปแบบรายงานการวิจัยอยา่งละเอียด 

28. ผู้วิจัยส่งเล่มวจิัยฉบับสมบูรณ์เสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยท าบันทึกข้อความขอส่งงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ เสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

29. เจ้าหน้าที่วิจัยกรอกข้อมูลในระบบ 
E - Research 

1. กรอกข ้อมูลในส่วนของการเบิกเงิน งวดที่ 3 พร้อมแนบบันทึก
ข้อความตอบกลับเรื่องการอนุมตักิารรายงานความก้าวหน้า ลงใน
ระบบ E – Research 
2. พิมพ์บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก งวดที่ 3 จากในระบบ 
3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จากในระบบ 

30. อนุมตัิทุนวิจัย งวดที่ 3 1. ผู้วิจัยท าบันทึกข้อความเรื่องขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ
คณบด ี
3. เจ้าหน้าที่วิจยัท าบันทึกข้อความ เรื่องขอส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ เสนอรองอธิการบดฝี่ายวิจัยและนวัตกรรม 
4. เจ้าหน้าที่วิจยัท าบันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 
และพร้อมใบส าคัญรับเงิน 

 



๓๘ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
31. เจ้าหน้าที่วิจัยส่งบันทึกข้อความเพื่อขอ
อนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 ให้งานการเงิน 

1. เจ้าหน้าที่วิจยัท าบันทึกข้อความ เพื่อขอเบิกเงินงวดที่ 3
ตรวจสอบช่ือ – สกุลผู้วิจัย ช่ืองานวิจัย เลขท่ีสญัญาวิจยั 
ปีงบประมาณ จ านวนงบประมาณ หมวดเงินท่ีใช้ในการเบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าที่วิจยัตรวจสอบเอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน ได้แก ่
3. เจ้าหน้าท่ีวิจัยส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีการเงินเพื่อท าเรื่องเบิก
เงิน งวดที่ 3 พร้อมเอกสารแนบ ดังนี ้
     1) ส าเนาสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย (พร้อมส าเนาถูกต้อง) 
         1 ชุด  
     2) ส าเนาประกาศผลการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (พร้อมส าเนา               
         ถูกต้อง)  1 ชุด 
     3) บันทึกข้อความเบิกเงิน งวดที่ 2 
     4) ใบส าคัญรับเงิน 

32. งานการเงินแจ้งผู้วิจัยมารับเช็คเงินสด เจ้าหน้าท่ีการเงินน าเช็คเงินสดให้ผู้วิจัย ไมเกิน 15 วัน หลังจาก
การส่งเรื่องเพื่อขอเบิกเงินงวดที่ 3 

  
ตารางที่ 1  ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยของคณะดนตรีและการแสดง 

(ท่ีมา : นางสาวชลันดา พันธุ์พานิช) 
 
3.3  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน 
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการขอรับทุนวิจัย มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.3.1  หลักเกณฑ์การขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
   3.1.1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน 

   1)  ผู้ขอทุนอุดหนุนต้องเป็นบุคลากร สังกัดคณะดนตรีและการแสดง  
และปฏิบัติงานในคณะฯ มาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี  

   2)  ผู้ขอทุนอุดหนุน ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  
           3)  ผู้ขอทุนอุดหนุน ต้องเป็นหัวหน้าโครงการ 

   4)  ผู้ขอรับทุนสามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โครงการ 

 3.3.2  ลักษณะของทุน 
   ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับผู้วิจัยที่เป็นอาจารย์
หรือบุคลากรสายสนับสนุนของคณะดนตรีและการแสดง งบประมาณไม่เกิน 100,000บาท 
 
 



๓๙ 

 3.3.3  การขอรับสนับสนุน 
   ให้ผู้มีสิทธิขอรับทุนสนับสนุน ยื่นความจ านงต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชา 

 3.3.4  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนเบื้องต้น 
   1)  ผู้สมัครขอทุนต้องเขียนโครงการวิจัยที่ชัดเจน ตามหลักการของการเขียนเค้า
โครงวิจัย และมีแผนการด าเนินงานที่แน่นอน และแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้เกิดขึ้นและเป็น
ก่อเกิดประโยชน์กับคณะ 
   2)  ผู้สมัครขอทุนต้องไม่มีงานวิจัยติดค้าง 
   3)  ผู้ที่ได้รับทุนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และมีสามารถน าผลงานไปเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติได้ 

 3.4.5  เงื่อนไขการรับทุน 
   1)  ผู้ที่ได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายในเดือนที่ 5 หลังจาก
วันที่ท าสัญญา 
   2)  ในการปิดโครงการวิจัย ผู้ที่ได้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยที่ผ่านการ Peer Review 
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 ท่าน 

 3.4.6  การเบิกจ่ายทุน 
   1)  การจ่ายเงิน งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีได้รับ หลังจากท าสัญญารับ
ทุนแล้ว 
   2)  การจ่ายเงิน งวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของงบประมาณท่ีได้รับ หลังจากส่งรายงาน
ความก้าวหน้า แล้ว 
   3)  การจ่ายเงิน งวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของงบประมาณท่ีได้รับ หลังจากปิดโครงการ
และส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว 
 
3.4  แนวทางในการปฏิบัติงาน 
  แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่องกระบวนการขอรับทุนวิจัย เพ่ือให้บรรลุตาม
สมรรถนะด้านการให้บริการในฝ่ายวิจัยของคณะดนตรีและการแสดง ดังนั้นเจ้าหน้าที่วิจัยจึงต้อง
ทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยนั้น เจ้าหน้าที่วิจัยควรความมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ค าสั่ง และข้อบังคับ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0557/2563 เรื่อง หลกัเกณฑ์และแนวปฎิบัติในการ
บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 
   
 



๔๐ 

  2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1065/2563 เรื่อง การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงาน
ปฎิบัติการแทน ในการลงนามสัญญารับทุนจากเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน 
  3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1584/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัย
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562   
  5. ประกาศทุนวิจัยเงินรายได้ส่วนงานคณะดนตรีและการแสดง 
   
3.5  มาตรฐานคุณภาพงาน 
  การปฏิบัติงานกระบวนการขอรับทุนวิจัยเงินรายได้คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา มีมาตรฐานโดยรวมของการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาในสัญญาวิจัย
และปฎิทินการปฏิบัติงานวิจัย  ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0557/2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  โดยมีการก ากับและ
ติดตามการท างานกระบวนการขอรับทุนวิจัย ตามแนวคิดของวงจรการบริหารคุณภาพ Deming 
Cycle (Deming, 1995) มีข้ันตอน ดังนี้  
 P (Plan)  คือ ขั้นตอนการวางแผน หรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยวางแผนทั้งขั้นตอน วิธีการ
ด าเนินการ เวลาที่ใช้  
  D (Do)  คือ ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
  C (Check) คือ ขั้นตอนการก ากับ และติดตามตรวจสอบ 
  A (Act)  คือ การปรับปรุงแก้ไขด าเนินการให้เหมาะสมกับงาน 

 จากแนวคิดดังกล่าว น ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านกระบวนการขอรับทุนวิจัยได้
ดังนี้ 
 

ขั้นตอน มาตรฐานคุณภาพงาน 
1. การวางแผนก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงานวิจัยตามรอบ
ปีงบประมาณ 

1. การจัดท าประกาศการให้ทุนควรจัดท าภายใน
ต้นปีงบประมาณใหม่ 
2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานวิจัยให้ชัดเจน 
3. ควบคุมการส่งโครงร่างงานวิจัยให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การปฏิบัติงานตามแผน 1. ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่ได้ก าหนดไว้  
2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแต่งวดให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาในสัญญา 
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ขั้นตอน มาตรฐานคุณภาพงาน 
3. การก ากับและติดตาม 1. ก ากับและติดตามการส่งรายงาน

ความก้าวหน้าเพ่ือเบิกเงินงวดที่ 2 และติดตาม
การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2. ติดตามโดยท า Google calendar ของผู้
ได้รับทุนวิจัยแต่ละคน  

4. การปรับปรุงทบทวนแผนงาน ทบทวนแผนการปฏิบัติงานทุกสิ้นปีงบประมาณ
เพ่ือตรวจสอบว่ามีข้อที่ต้องปรับแก้ตรงไหน 
อย่างไรบ้าง หาข้อบกพร่องที่ท าให้งานล่าช้าเพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ที่จะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ตารางที่ 2 มาตรฐานคุณภาพงาน 

(ท่ีมา : นางสาวชลันดา พันธุ์พานิช) 
 

 เพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยสามารถด าเนินการขอทุนอุดหนุนการวิจัยที่
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของคณะดนตรีและการแสดง บุคลากรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
วัฒนธรรมและศิลปะ ต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. ต้องประกาศทุนให้อยู่ให้ระยะเวลาที่ก าหนด คือไม่เกิน 1 เดือนของต้นปีงบประมาณใหม่
เพ่ือให้ผู้วิจัยมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยได้เหมาะสม 
  2. เอกสารที่ใช้แนบในการเบิกต้องท าอย่างถูกต้อง รัดกุม และครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องของ
หมวดเงินต้องให้ถูกต้อง 
  3. การติดตามให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นระยะ 
   4. ให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย และในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แหล่งเผยแพร่งานวิจัย แหล่งทุน ฯลฯ เป็นต้น 
 
3.6  ระบบติดตามและประเมินผล 
  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ มีการก ากับและติดตามงานวิจัยของผู้วิจัยโดยมี
วิธีการดังนี้ 
  1. ก ากับและติดตามในระบบ Google Calenda โดยตั้งการแจ้งเดือน 2 ระยะ  
   ระยะที่ 1 ช่วงการรายงานความก้าวหน้า เพ่ือเบิกเงิน งวดที่ 2  
   ระยะที่ 2 ช่วงสิ้นสุดสัญญา และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ 
      โดยเป็นการเตือนล่วงหน้าก่อน 2 เดือน 
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  2. ก ากับและติดตามโดยการบอกในออนไลน์ในข้อความทาง Face book 
   3. ก ากับและติดตามโดยการบอกโดยตรง 
   4. ก ากับและติดตามโดยท าบันทึกข้อความแจ้งเตือน 
   5. เนื่องจากการปฏิบัติการขอรับทุนวิจัยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ กรอบระยะเวลา  
และเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน การปฏิบัติงานจึงต้องยึดหลักกฎระเบียบและกรอบ
ระยะเวลาเป็นส าคัญ



 

บทที่ 4 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

  
  จากการที่ผู้เขียนได้รวบรวมและอธิบายถึงลักษณะของงานที่ปฎิบัติ ผังกระบวนการ
ปฎิบัติงาน ขั้นตอนการปฎิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงาน ไปแล้วนั้น ผู้เขียนจึงได้
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงาน เรื่อง “กระบวนการขอรับทุนวิจัย” 
จากเงินรายได้คณะดนตรีและการแสดง ตามประเด็นต่อไปนี้ 
 
4.1  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข   
  4.1.1 การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย   
           ปัญหาที่พบคือ ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ขอทุนวิ จัยไม่ทราบว่าสามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และแบบเสนอโครงร่างวิจัยได้จากไหน   
            แนวทางแก้ไข ฝ่ายวิจัยควรท าประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ทราบ หรือส่งลิงค์เว็บไซต์ของ
ใบสมัครให้ผู้ขอทุนวิจัย 

 4.1.2 การส่งเอกสารขอรับทุน 
          การส่งเอกสารขอรับทุนวิจัย ผู้ขอรับทุนวิจัยต้องส่งเอกสารการขอรับทุน คือ ใบ
สมัครขอรับทุนวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย ตามระยะเวลาที่ฝ่ายวิจัยก าหนด เพ่ือส่งให้
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา หากส่งล่าช้าหรือส่งหลังระยะเวลาที่ก าหนด อาจท าให้
คณะกรรมการการกลั่นกรองมีเวลาในการอ่านไม่เพียงพอ 
           แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์แจ้งก าหนดระยะเวลาการส่งใบสมัครและแบบเสนอ
โครงการวิจัยให้ชัดเจน และก าหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารในปฏิทินด าเนินงานวิจัยให้ชัดเจน 

 4.1.3 การกรอกข้อมูลและอัพเดตข้อมูลโครงการวิจัยใน E – Research 
           การกรอกข้อกรอกข้อมูลใน E – Research ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลหลังจาก 
ผู้ขอรับทุนวิจัยด าเนินการท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นผู้ขอรับทุนวิจัย
ต้องคอยติดตามและอัพเดตข้อมูลในขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า และการส่งเล่มวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ในระบบจนกว่าการด าเนินการวิจัยจะสิ้นสุดลง ปัญหาที่พบคือ ผู้วิจัยไม่เข้าไปอัพเดตข้อมูล
ระบบ E – Research  
          แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยตรวจสอบและประสานงานแจ้งให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยด าเนินการอัพเดตข้อมูลใน E – Research เพ่ือให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน 
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 4.1.4 การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
           ในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ว่ามีความคืบหน้าระดับใด ปัญหาที่พบ คือ ผู้วิจัยเขียนรายละเอียดน้อยเกินไปหรือ
ข้อมูลในการด าเนินการวิจัยยังไม่ค่อยมีความคืบหน้า  
            แนวทางแก้ไข ฝ่ายวิจัยแจ้งให้ผู้วิจัยทราบว่าการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ควรต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง หรือมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงด้านวิจัยคอยให้ค าแนะน า   
            
4.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  จากการด าเนินงานของกระบวนการขอรับทุนวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศทุน การจัดท า
เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนวิจัย การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน การ
น าเสนอข้อมูลเพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการประจ า คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา การแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้
ได้รับทุน พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนการจัดท าเอกสารและการด าเนินการหลังจากได้รับอนุมัติทุน การเบิก
จ่ายเงิน การจัดเก็บข้อมูล อันเป็นผลจากการจัดท าคู่มือฉบับนี้ ผู้จัดท าจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านกระบวนการขอรับทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการขอทุนวิจัย ดังนี้ 
  1)  ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรค์จากอาจารย์และบุคลากรในคณะ หรือถาม – ตอบ 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงและหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
  2)  ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้วิจัย ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการขอรับทุนวิจัย เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  3)  จัดท าแบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการขอรับทุนวิจัย 
พร้อมค าอธิบาย ในรูปแบบของ Flow Chart ไว้บนเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย โดยแสดงวิธีการเขียนที่
ชัดเจน อ่านง่าย เพื่อให้ผู้วิจัย ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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บรรณานุกรม 

 
การเขียนคู่มือการปฎิบัติงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนน. กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  Power point บรรยายโดย ดร.สุณี หงษ์วิเศษ 
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สถานที่ท างาน   ศูนยว์ิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ 
     คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู่ปัจจุบัน   51 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 

ประวัติการศึกษา   วุฒิที่บรรจุ ปริญญาโท 
    วุฒิที่เพิ่มขึ้น ปริญญาเอก 
     ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันเริ่มปฏิบัติงาน   16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2546 – 2555  นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 
                สังกัดสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ 
    พ.ศ. 2556 – 2561  นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 
                คณะดนตรีและการแสดง 
     พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่วิจัย คณะดนตรีและการแสดง 

E-Mail    chalunda4@gmail.com 

mailto:chalunda4@gmail.com


๔๗ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 



















alrur

!:vnrfi yri r u 1a-uu:l,'Jr

fi o€€o),tau.
6ol ya-nrnrusi'uav uurr.Jfr lTlunr:r..l3yr:6'onr:lruid'u[acu1-mn::!

V'{.6. ledbsn

In ufr rflunr:al nr?:rJ:nrJ:l rJ:c nr 6tlu1iy ul du! iyr r riol ya-nrnruqi'i6rJfrl-fi ruav

ttutyrrnr:riu::nrl?o-u Lrasuiotniil.l

o1d'uii'ru.rna1lrn11lludo d x::flflfi{ ruavdo x (a) tolrior.t-ln-ulyrilrura'u!:flr .irdru

nr i!3v1rnr:i 6'u uauuin ni:1.J fl.fi, tedbb rJ:v nou rYll6o ruc n::rl nr:!3ur:n r:i6'u uasuim n::l
!,)'Lunr:rJtvrlrn:".rfi oolbeub ufioiuy'*o glalnr.t yt.rr. baub uay:LFnruvn::lnr:l3yr:nr:riu

rracyriildiu lunr:rl:vtlni.rfi enlbdbsn iufi oe.rr fiurnl 1,{.6. ledbm 6.loonrj:vnrnl{ d'lriohid

do. rj:snrofirian'jr " :vnrrryriy ara'ar:yrr yl'odA", /bdb.n Go{ yd'nrnruq4

uavurrrJfr l-61unr:lByr:6'onr:lruio-rluacuifl nr:! v,J.fi . bdb6n"

&tq.- - b ,- -t0 le !lun16u 11, LfllJ{fi!ri lrtfriutl0r{1niu!:u n1a "!u6 L

10 sn L1,lUnLan

(o) tJ:snrruurirl u"a-ulifl^fi o,bdoltedbo Gol va-,runrus{ i6rJfrrjfi rrarrrurvr^'r"r:

!i r:nr:io'uuavuirrn:i! v'r.fi. bdbo

(to) rJ:vnrailuriyula-B!:yl1fr bd6',c(/bdbo 16or yd'nunrus4 i6rJfru-G uavuurvrrlnr:

rivr:nr:ii'uuaeuimn::l (au1fi t ) .fl. Ledbo

r::orU:sn^a r.,fi raioudnrnruq{to1 6.rriouftfiurJ:r"',uffLr.ild,Jrrn',r,dr,r,

qio < lurj:ynrnd

"r.rimi11u'ra'u" y:LranIrt.L'ir ly'tiyluia-u!5a1

"d'lulru" ruo'rrujr drulrumrllrm:r .r uvilu:y:rqtdry ry]Flr,trivror dal:u r

1'r.fi. bddo

"nfuvn::t.Lfl 1i " urrun':u'ir aruvn::rnt:u3yr:nt:?q-fl ltavut-nn::tJ



-te-

"o6uvn::!nli Sssirdrulru" yt.lluo?1tJ'i1 ofusflt:11fl1:!5ulildx!.i1u

"n6usnifl.Jntiiiurj:ydrdrulru" 1.4 iunx1 'i1 a 6us frilrl n1ifi Fr[us n::l n r:d:yo".r

") - --a'tu.t1utj0u1rx]'ru [14y]0 ''r: fu 1fl a ! n l0.i fl't u':0 u 110.i a? u {'t u

"(rJfrrifrrrululrariyurdu " yl'rrJnrrl'jr yrflnIruuyriyuIa-a rir:rtnr:vrauiou
'[uanrriuoolfinur 

a"l fioiluriy ar6'u uay a n {rrt oleirl:rtn r:61rJfi rifr rrululyrilrur6'u uravqn6'rl

t o.r aL vri lr u r a'u

"rir yrir d': u r r u " urL r a n r r l'ir rir rarir dr u l r u n M rl i l * tril r vl : v :r triru nifi

lvrivura'utr:vrr yr.fi. tqddo "

"nr:i6'e.i" lnLrunrudr rruio'u .iruairra::r{ dqj:s6uri uasuimn:rl

"rui{u " urruFrrtlir zuarruirrnr:fi l{JulrufinurdJui.rurnrrri nmloirodrru{lu
-- iz, .1 , ri.i , 4 aqr 4

5su1jfilu1vrul n1:?0uvrtlluv uol]:1-i[uttr)avn^ afl:fl tn uxt 0.1 "lto L1i LotJ^{ i0{nF11Li Lutl 145010nufl!

lvri yiauu':yrrr.lfrlGlrari 'firflu,f,o4ad^noryioriaa:r.J:ufosrirhldr,lrirry{ryrrirrnr: u:'o rdo
i-i'.,o

rlon'nurr.Ja{''ruvrrnntu tl tt tu rriorl:vTutrisiot}rtu a-rnr uuavtirarfirfinn'lrlaur:o'[unr:urilt-uto.r

r.J:vuyn

" lruairra::ri " vurflnrrrLir zualrufiatJsfiinr:finur6'ue{rotirrrflu:vulfiryrruarflu

n{litrnr:lrrfia v ouoiuavnr:uaor loufiruarrufiuraorroonfiluuryr.inr:11flao{ yiovigrurornuu?60
) a.-nliair{a::ritn ufio ri]uduruulvSonrrratrt:n1un r:un ut nrranivirrfra!s uasurr onrrr:':rfi.r

L - . id s rd, -iai!5vfru6[au{'1u00rt[!uml11.l4111fia!et0Tl'']uyt't{yl}tn[uFr1[aun !5v Luljur!u?lu0L]51J Lu't.i n ll1tJ'rt1r

"f,.rrJ:v6u6" urrunrrl'ir l..rdmn1ruq{ r,lton::riBnr:r.rimfirfioorn nr:6odu y3o6olirfiu

luri :':rnaonfirnr:oonurr.r'[uririryiudlrJ:vfi qirirr 1

'ul-srl::r" raurun':rlir orr:.60 nr:rJfrri6 r,liod,r!:vdu$ u6orruair.ra::rityrifiri.rlri

rnul'rrrior vtorflunr:uinrurn'ourJawrorntor16lfifiotiudr rr'olri'viual-auaal{ri:vTutritdrua60rdu fi

:vByBrrvruav :gf,yrB,.Jaalni"rdl rrayriohiufioruan:yyrrrfilurnrioe nlyrfiier ivtrn: #lnu
l,a{[']na0 u:0tfl:u5n0

" vun r ulu " urranrruir riuonuuunr:i 6'a riu:r u16'dru.rru riuoovuunr:ii'ri

wtJ:v rruutu:ru'[dorniorra riuonyuunr:iduriu:r ut6'!r,lrilrEJrfiu [aviiuonyuunr:iiuarnno.wru

'teu ttauflr!!'t

"vunluuon " v rearu'ir uiuoouuunr:io'oarnuvdrrunruuonuvrifl ura'u

"lruirr" vrran':rrir riuoouurnr:io'sfi rfioorn nr:iruru:sv'irr riuonuuunr:i6'u

ltasul-fln:: :stnyyunru'lu uiayunruuon

" ilrivtu" yurunrr:l'ir ffLrivrunruluySo,Tlfryunruuon

" ilir,nu" u r unrrir u'':yrirlo:rnr:io-ufi :nvrun rutu y6oyunruuon vtolruirr



"ritl:yrfiu" urLrunrrujr rilr: r o ul o!1uar rr fi rfl arrlordrvrjrfifio r:rur ua vr]:s rfi u

{o laua[zuulruio-tjvioTn:lnr:i{u uio:r ulrunrrrfirryfir yio:r ulruarirarr:niro.ruzuurruio'uvio

Loi{n1:'riu

" riraror:ryrJInnr" yrLrun':u'jr rtufiuzuu.r'ruio-uyiolnxnr:io-ufildi!yrunrulu!:y myr

tiuqnuuunr:?o-uwrl:u.nruriu:rfltdornirrrau3olt-tn.tuuofl r,t'n rfior{luniraror:rurJInn uav/ uionr:
1-4--e! . - & ! ; d, ,

LlJvlivr u 1r 5to.t:.r14'11y ura u y.:u r14 0ruuFt^0::tJt1.JUl.lf '15i0u1J0 iu141ay u1a=u

do a '[#oBrr:rdfnrg"nr:hiu{Jukjnr:-r.]:vnred uaylr.ifidrurqoonrir#r rJ:vnrn
i.- i

14artn fl [avrLullJl1.Jnal{ "l 1l,{oft'ttuunl: LuLlJu [!9r'T !:ef161.J

lun:fi fi nrrilurJ:snrndfitd:suli ra6ofi ur,rnzuanrr qr'rrfl uodrr0rfihiatLr:nrJfr l?n^:-
, i d dq i - lqUiun1fi 14: otJ1lfll111Ln tllnlln15Ul1lFra1:.r!:enlfiU Ltorus nt::L nr:uUur.rfr or:rut uayrauonttl triurio
- - o -- -" qva d,, a

05n1:1Jf[yr0?u0au ttas Lufl 0rlJuyaf]

-m

1,1:.1'tn o

n'l:u:u15n 1t?0 u Ltauu? n n:1!u Lfi5!yruool,il.Jun'r:anutaut'tu Loaxu.ilu

ria u nr:lriyuonyuunlii{uriui1ulfr;irulru 'tri'frnr:sirrfiunr:rl:sdrfl qi.rfl

(r) lti'ri':ur rui'nrir ururn r: i'oa:i.r1J :yl lrua#! auudrui,t'u fil'rrtrraonodorn-r

ltzuuuyooranira{r.ry1iyu1a-ur[ayin:ol.llrJ:slrru:orfl dr dr n or riur: n r ri o-u *a y u.]-rl n:: l.J

,- 3 -,nluLu 6(o'lul]u.Lfi'luau!,:1]!:ytJ'ttu L1'{ o Lun fus n55! fl1551 ryrs'r1 I

uruunt:ona::.rrrJ:sr.J i6un1 (o) atlr:nr.J:-u u.JF ul16'1il rfiu to nil Ioul#drulruuil
n ruv n:::.r n 1511J yl:11J

(tr) lri'drurru6'ovirua-n un ruc{rlaviBnr:lu nr:tofly u uay nr:fior:rurlrr fil'rdor.rr

Fr:o! nal.rfi{ir u n v td andr urultu rJ:v tnyt oruuuas':.r riut olyr FrruairfA tta sn fua'nuru u fio{#1r.J
.d-Jva,ju

torzul-dyEarln:roilyu n: vllunt:i! dfn: [ay Eur]orauo uzuulruio-uyiodo iauoln:l nr:ii'u
uanrfl fl [aBfl iy! tunr:u or:rur doa::yu nr:!:vnrazuar]fiavrdli:-r yu n1rlilfr'6x[ulrrasnri[fitt

,-i , -- J Ir.!auut[!a{aQ6!]'r n^: a{t'tu.i'tun?1:J.t'r'tyt'rIas:'ru{1u an^51{u t{ou Lt n15tzuutt1!in":a{u 51uf{n1t
.j .jJ

nfl:.rl,\lfl4{''ru'lnfl n^5t!n01ur{l.Jyrl.J 14:001.J 6l ytLnu1fl0.i rJ'ruFl?'t:J tul.JlJ 01J 0^ nnfl.Jy t:5!n1:!: v11A'tU

truuaso an rflul:v rrr'?i1ur^u rzuu urihivr:rl ra'rniuo rir l.tluyr I n r: ln udolfi:c uv.r arvroa:.,nr.::1fi

riauloarrLr:odrclotauo*2u{ruio'uvio{oiauo1n:tnr:i6'ut6' finr:riruunriunounr:rirdruasirionar:

ft't:.t : v1l1J d't :1J:: [u



-d-

n1ioofl!ie n1fid?ulrufi ufiardo'r riu nr:d'na::vruerrr.r (ro) Ioulririrfirfilua-n unrusinarr

to.roruvn::rnr:6'ru uaclfiirusrrrauonowiyr:nr:iduuavuinn::r url'ouldrnruvn::lnr:lr:rlnrslu
,- .j

6no 1U U! LLn':UYIOo fllji u nl rl

(*) l#drulru:rulruanruvnr:rirrf,utruro.lvruioufit6':-lnr:i'oa:r:rulrunr:rtniiru

wrl:vlrru uauonoruiyr:nrrid'uttayur-nn:: rfi a[{rnr cn::!nt:y:rurn u r6ou

t0 6', FIrUAl.]! n [a v n n UrU e 0l O{ U'l tJ 110.l r] 51J 11U

(r) rfluvlrinrrurLr,triy ara'u ern uiu{1dil n r: urir #.r or n! n nanr flu on uSodr:rrnr:

na tiouluanrl-uonrfinurdtn'olyriuura-u uas#r n'odrurruril 6rtrio d:yy'irlnr:ar6nur rio urlrl 16r

[']41

' . 4, d' -;-(b) L:r,!1.trl11n1ia{51u{^u11luet'tL6itu6u'rr05!vru0Ftl.tuunltaduL{ut'tuIoa']u.t1u
..j q !"

1410u.r1Jfl!ar]'1 r.r0u Llr11n1y!o Luaryfu'r n1:5!yu0fluuunliiduu0{r.ly'ta u1au
oi;(*) {Yrluriou[Ju{finrtLf nxlrlliruieluriorfrtoluid'u uavrflu{o'rrfiunriya"n'[unr:

--o .i -J
0 fil11 n 1 i1a fl Lu t: 0.i 111 0:11 11u

, *j(a) qruart-66u 1 nufr nruvn::rnr: :vdr;irulruriryuo

.] - -ifla d taLauaLtr.Ju{'l1.r10uv:010t4u0 LFlt.rnlt?0u11tau010t!r/lu 0un0{:.ranu6uefi.tu

(") fr'orr{luhnulrd'nrnruq{[ur]:snrfi dxrir!
, . \,"" - s -- i o , .i(te) 9r0{ Ltl{'l{0UnU10 tAU0 LtzuU{1U1{Uul01J0tAU0 Lnl xn'l:11Uv0U LU:v14'l-{ n1:U1.JtAUO

tovl'or:rurfuvuuiokiirlruornry'riyura-uuavdru{1ulnIdx uioornuudtlru6u n:fififinrrl
x-

sir.tJudo.iEir{ougxot "rdrl{llirio rou.rasfi u,or rynzuanrrrrir riju

(en)

(d)

na i LttfrS to:lJ11u louunl0 u v: 0 r.J 5't t.]'t 0 u 0l.t 1.r'ln 0 1-J

6orriolr.i'rfionr:airryiofi'ruurotriFrxr ;ytoriouooo{rifl?rrlf ruruzua uiodrh
ufrfl ryr,rrto.rnrodrurir.r 1 #lnruuavrpLtu r,tior]r{nr:vlie!!rrolfi ramfluarrrflr'l

(a)

(b)

.;<
g'.0.1 !Lt!ualuvu{fl o.ln1:6nblt0n0.J:uyluttasutlL'l0u
JJ
0u 1 0l^ lle fuu n5il] n ll! le i1a'tu{lu n luufi

6lyo q 
-:t0 c( n 15 t 0 51.J yll.l Lu a l tUU n 1: fi.iU

(r) lfi'frrr,trir ur.rurruio-uy6oTn:lnr:io-u airdorauounu{ruid'uyio{o rauoln:rnr:io-rl
" - &".- - . , v,:a-d. "r.irufil-r riuirurr r u;ir ril riuhju-r rai':r,nl^ rirul^ u ri'1fl "Lr.irtluhl r,^:tya'n rnruvilurl: v nr n.L oleitu.lr u

(b) nrifi{1:'rl-nai:vr.Joo14u1ln1iio'uIavuinn::tlrord':urrulr.l'o"rriunr:munaln

rol;iru{ru 1nuodr':fias6'orr.irunr:fior:rurornorucn:::Lnr:rJ:vrirrirurruu6onrucn:: nr:io'ur.J:vlir

d'tu'1'r1.r



-d-
q d;-'lu n: nf firiouauo uzuurruio-ura:'orio rauoln:l nr:id'uriu firruiu llrl: yrr ru:rllr nn.ir

moo,ooo rrvr 'l#fi":yfir ei'lnrrurrril ot&.1nruv n::l nr: na'un:ol drurukiriosn'ir en nu lourusi{diorn
e aq - -l; vi vfrv:lnrurolluartritrfr rfrur{0.:lirvirfrnd'un:or.Lorauouo.rurruid'uySorlo iauoln:l " r:io"u riou rauo1fr

flruvflii ni:fl''tr.Jr::nuf,rfror:rur'hirr':rr rfiutol lnan rus n::l nr:or ofi or:ru1lflu:ruIn:lnl:y3otn

In:{n1:n Lo

lun:dfrri'rrarir;irulrur{Juoitairnr:o'oa::lruonyrun r:io-u uavuinn::rtoreiruvru
e' -,2

1r50 t1Ju,.i:?L''ln uyt 0 rluyr1Jt.u1Ltzuu.l1ux,iuy50 Ln:{n1:adu lrn vnS: n15rtluN [n.i9]-.tn et5tLlfl.D

"i"faunt0i o']u'tu L1]u0un1'l 6n FuLLl4u

;,,nfuvn::lnt:na'un:oltoldrulru nrucntir.lnt: :sdrd':ulru nruvn:: nr:io-utl:clir

a1rt,r^u [a1.rnfllru no r t:.:"ja':u16'dru rf, urYudorauo uoiul^ui6'uvi o{o rauoTn:.r n^:i6'ufifior:rurvil

vr.ln:luavlttldor lu n:nififi n:::- n^: utjur.irauotoirvruyio rtluriiui ouy:'o rflufirJTnul ui.Ju{1tlio'u
v

v5olnrtnr:i,i'u Lr.in:::L 'rr:fiulo n r:fi or:rur i'o a::lr ulu "uzuurrui o-rll.ri oIn:.1n r ti o-rl rl-r ndrr

(,n) nr: u6'rNanr:fi r r: rurlrii'n lir lflurj:s nrat orrirulru uac [6'lnrus fl::r.] nlilts 1t'.1

,"i
eirurrurl-olr:rr ulavaila'r rutj:snral#norriur:nr:io'u[acuisrn::]r uvl'a u6'l o ru s n::l nr:lr:rl

i.t0 oo a15sA1nful]0laQ 1:U11U tYtllU L! nlrl [!Ufln rUv fl551,]n15n1UUo t?U[rln:fu
)- qy - ;
11rl0.x LtttlJlJd[u[xt11ttfl nnt{ L! Lyt0nxl!t1,iut0ua1fl a6uuntt ntinou

oBnr:l6or orLartirurohi'r,l'':ydr airurr u u{Ju#a luuiud'qryrfuluorn uiuonyuunr:

it'uqll:srruriu:ru'lridrurru Inuf,'rururfiarurrudrl#u61l{fiairu{iu d1rlxu o ro riirvru rirurui!

o to [asd{;iltu{#norliyr:nr:io-uuavul-nn::l nrulu eno iuriluri{ufi arur:Llud'qryr
q d-i u , 

' - d;4 y-
,un: m11y?r.{u''ralulrurfl urifulru tri'o3nr:l6r,l3o:o {oEn1i!6filliYurorurr urilu

fraruulud'omYlyuornriuonuuunr:io'uwiltyrrruuiu:ra'[6'drulruuvru

- -310 oo n:UU'lUfl15trl0n1 ttayn15!5y1:aflfl''l51l11ULyfi'ltU!n1: O{U

a -.j(6)) 11461:!vul.J14u1vruaun'r'r;.r51J zufrtJouo''rtuun1511i'rflrtrlnrrriO raUO rrzuu.r'ruio-uu3o

to laualn:l n r ri i'rlhiudr uaio mr!:s us rrarfidryuolo un n 6'o.rn:l6ru ni:d{i1u.r1unrr:Lflrrurir

:ru.irun1:ia'ua!-udr.r!:n: ya-nf,1t-tflr:frfir1{rzuuuvr i ya'norunr:drrualrltrlldrl:gIuui nr:rincirariu
d.i .iuio6u 1'lfi{fu1un"rrfiunr:orrL.ioulttora"rgrg^.Lofllufreixu.liurilyuo 1oul#drulruu,,i'11r.{

nowiyr:nr:i6'urlasuianitrl:-!r:rurolu .< iu rfun'ruriiufltd':-r:ronar:or nffid'uvioiufiou!-a

(b ) n r :fi q r : ru r oufF : r ur ru nr r I i'r'l u #r ua v ii u { 1 u n 1 :i 6'uarit al l: ni 1ri1n

Fr6ue n::r.rrr'l5i i-u !: v dr;irulr urauo nr rrL uri u'hiri'r yrir drulrurfl urifi or:rur ouf6
q --l -lufl: yy'r14u'ra1!.i1ur!ur.J5u1u Lrto.to5n15!oyI 105!x.J0!ur.t1uL1_hr.J1,{1't56U1ourId

Lenovo
Sticky Note
Marked set by Lenovo

Lenovo
Sticky Note
Marked set by Lenovo

Lenovo
Sticky Note
Marked set by Lenovo

Lenovo
Sticky Note
Accepted set by Lenovo

Lenovo
Sticky Note
Marked set by Lenovo

Lenovo
Sticky Note
Completed set by Lenovo

Lenovo
Highlight



-b-

(m) nr:ul6uuLrilarrtoultlu#rgrgr 6.loron:oloarfirijo (fl1u {irrLii'a :uasL1a.r

rrl:srrru "r:uu r.:roriu y:*oriouh6ulo 1#rrruv n::lnr:,flurir,r qr:rur}inrrr.riutolnr:rirrfiunr:

o.ifla'l'l

(<) nr:t uru:v uv trart o r# rurto:-rvru n:fifioiilvrutrjarlr:n rir rfiunr:l#urdr raSo
a -;. oei

nru'lutvuartarfrriruro"Lr,i0uronar:oionorlSyr:nr:io'uuuavuimn:::r niruri":yrirdrrxrl rfiororu.lri
:-

:guc utarrirtiunr:id'uriouBuand'qryrotjrniou uo iu Ioutor urutfirrirnstilriunBlyfilro,l:sas lrar
- - jq --Lua'r!rur uav"Lr,i:or oBnr:l6fririilro!1r r urfluri$al:ruroun-F vr"rfl6'olh'rfiu t, nir nr:ourj61ri'rurfl"", za .""' *r;-"":-:"" "-'";'

:vuvrrarlurrirfr Er uau d '[r'F 6usn:::- nr: r[]ufifior: rurou:i6 vtifl nr:ld:-lor1ffi1r.it uru.rnrslo lrfluhJ
w :.j " Y6

nr:lua'nrnruqrfrryrilrurd'uriryuo'[ouriryunriru':unri{Lunr:rlururraralaosi.tutu < n:-rryirflu

rio rt, lri(ilyudl:" ol n: n-ru{ rniarfiouavorjn:n.i drldriuoor,tuu ^ r:i o-uor n.iu1i

r4uqouqunr:io-uriu:rutddrulrulunr:i'nyr.rayo'0fi'olil{Lunr:io-uriu lr.irYrri.:urruril#vru n^alu co
- - Z ,- ae-
rn ril6't ruririufr {:-!lrul6'dl:r u{runr:io-flaf!alJ!:ojurdr uavh.i'airuruo'r rfiunr:rlrlnflurll uir eixu

- -i!
n I tv'{aavtLn Eilfl a.i o o L1l

u 6tu o .4 q i-tA o6n 1tr41411'{ UAUll'l iUfU [-l]'l11Lnfi 01n n1:vl'l'l0 Ut11tJ A fU tu1101UvlUgl r rllUllO{lJ14'l':ylU^ a U

:.vrivurasaur:e rj^zuarruio''u'[tfldr]:sTut{ r,r3oar1ryrml#qnna6urirlr,(drJ:vIatil6'ud':uria:nj
q d.jaLun: yr.trJali:uLulJuLnollny:1,[uauy1.l1]6u[u1 Lyzu5Liyrur.J6iyDIn5!n1i{odt5rJn

r.l:v1ot{ornvr:h ti3urrrflrururodr.r ryrLrsarLornryrivrura'u lr'rfi hi'u{Jut!0rrL:srfiu! uri11u1a-url:vr'l- --n
ql-

?1fllUvllv,JUdul1''l{!ryql1tO.itll,i'l1yU'ldU .ft. bdbo [4s11.tfl Lttyil]Ln

141]',t0 le

nr:l3vr :nr :i{u uavuim n::rfil6':-r yuoo14r.Junr:i 6'u:s 6'ulyriy ura-u

rio r< nr:1#yruooyuunr:i6's rtuiyoillyr?uu1a-u t6'uri riuooylunrrid'u riu:r uIfr

orniorra riuooyuunr:?iuuiu:Tuldluriyrura'u riuo oyu!n r:i o-uor n na{yt1.ti i'u uacflie!!r *as
- -- .j -riua ouur nr:5 o'ufr tRn nl n n 1:ix r.Jyr1.ti yi4i1.l ti uo nuuu nr:i 6'a rras uim n::rLlr'l rn rJ:vrnydrldu

1#oruvn::rLnr:o-nlirva'nrnrus4t[avi6nr:1unr:toitnruuaynr:fior:ruryu In uo dxrio udorrirr,tun'[r.l
yd-d,_n-

nio!naLr0{01Lt1uyliJ 1.tr.tura{yr ntua}J!rlzu dyr0a! Ft:1051111u n:s!1un1:5!aIn ittayEut0 t6uo

ttzuu{ruio-ur.rSocioraloln:rnT:ii'a ya'n rnruc{r[av n:vlrunr:fior:ruro'oai5Iu n1:liynlo na(fi?vrd

1d':-l1u n":lira'rynLr nr:uf niiruriulru vio6u 1frufiurdor Tou oo'rrt,ur.J: v nrnlyriyurf,'u uruuurvri
:,-lfilr:rur,r"'rriuodrrr[]uyrlnr: rra yfi:v u s r'r allnroarln r:'h.i'riau'[oa1!.rifl ai{{o raro rrzuul.ruio-uyio

{olauoln:tnr:iiutd n'nr:rit,tun,frunounr:dreir unv:-rrofld1:nl lu!ua1:!i:6u

Lenovo
Highlight

Lenovo
Highlight



-sJ-

.t4
LUn: n1: t 0lUYu0oYU1lnl:'l0UL,ll.Ji'l U [Ol'']nin!1A LUrIUt!Fll yaf tn[IJvl[ay']6n1t

lunr:toiulruorniorra

t0 od nfUA Ur]ttayanUfUvrlO{U'l1l1O.irJ51Jyl1.l

- ir, ,(o) t!1.JN!tlU9|{^l-J LUtl14'l1VlUlAU q{ L!0Ulyy11{n1ta1F nUlst0tLlJU tsl rlA't
, q 

' a, u)v(to) 1rirflu{fr6r r dr:r urru?o-u nrra-6Ur!rra;!Wq qyuun 15ia'u:u o'!xrl,1'riy ur a-uy n

!:smyrfiu b lru
oJi(6n) tl:!ylUF0.it!U2t.]n'l''ltl: n?1 lJ'lU1flJ [UL:0.t11lJ011U?AU ttAUtl.]UrJfi't tUUn-tUan LUn''t:n -o --- -- i_-- -- --' ---ri '

--o J .j -0fivl1n1:'t0u Lu tt 0{y 110t1r yru

(<) qruall'fi6u 1 ar lJ fi Fr[u u n:: r.]n 1: ri114u o

10 c)b t0tAU0tLr.lU{'1Ul0U14:010LAU0 Lnl{n'r:?0U11.AUOt051JIU QUfl0.i arU yo.ll-J

d,'r,(o) Fl0.i,!U l!9"T uA'l.nfllfl LU!iyn^fi r.lY'llylfl ''lA U

. . ,^,Y - < -- i o , ;(te) n0.i Ll.lfl1{0UnUt0.AU0tt,.JU{1U']0U1450110t4U0 LP:{n15'l0uyl0U LUI Y1,l'11{r.,l UU.AU0

tr d.jd
t0y'tn156u'ttuytu1450Loluylu0lnr.lu''t'tytulAuttaya?u{1ut]1tta1 u500'tnttua{yudu ni6nrt.]-nx1!

3- ! " a,
0'lr1JuF0i{^{01-Jr]o.r Lt0.l L't LulJotauttaufl t[0.tLunr]an1.l 'rt!u

(* ) fr o rhi rn ukirn vr uI n a rini {a y:' o r.ii rrl i o'u 6 url r ri o u

(<) fr0.:riaL.i'rfiqnrrail{y6ofisrurorrinrr:Lira3osiouono{rin?r!i rurrir,Ja fiiod1lil

*ri'flryrartorn r ndxurir.i .l d{n}lunuq}rru fiio{{dni:lYnrurcrararanfluarflrliu ,l uiud ,iu tauru^rl',,
v,i r'l0u 14501J0t4u0 Ln:.r n11't0u'lo{ttao.i0.tr.JaaflDrravn']'r!q!n-yne to0^ r n1:x0utras n15I1LU Lfl!:v LulJu

(a) doltriufl lri':uufi .ltornr:fi nryr:vnlluirufi ndnvrtolrii!vruuasfiirrlidfl
,l.j"(b) 0u 'l o^x.rllP un::lJn15n1vu0

"[o os'l nr:r ailyruiu o'lrly'liy ur a-u lri'rir ufi unt : n-1fi

(r) l#ri'rvrir uur.ru.i11.Jin-uvialn:{n1:io'er dl{orauorulu{rueo-uu;odorduoln:rnr:io'rl
- Z,ia-a. q -flluv1uu1alu.t'tuF ua{ na L! u.i n0{!:141t n1:'tllu.Layuian:t L.iu l tluL!rl'lLuantn vtLu synlnt0,1

,.r1rlivu16'u

(to) 1#: o roE n^:16fi1fi:-urLorrarra.rrir#rnrus n::l nrl "a'unto{ o'ruruhjrjofln'jr * nu

Iouurirr,'rornriv:.rFr6u?eilua1t1itrfrun-ur{orfratrr:nrflun:o.irLgru{ruio-rlyio1n:rnr:iiali'uay1#
4 a,-

.to{tJan1:14olrfulLvnruvn::rnr:Lf'n?1 rfiuroll.ou rfi okiilnrru.riurou r.tan1rl#yuttdd#q"o1ir,flu

l:s n roruriy ur da rzu u rrvl io ri1{ rfluflr{ n iirioh
1un:driuooyuunl:io-uriu:ru16o1nin!1a o 1o n'i rfiu n 1i rr 1l.r1i i Fru fil yi olri6Li



d

n 6uv ni:!n1:n #unio.r LLasa6usns:ilnr: fio{lilfiai1!16;irurfiarYrriorauouzuurruiq-u
s -- i- Z . a d-idv5o{oLauoln: { nrti o"uy-fr or:rury{1r't{f i{ L[avy''t.too run: vi n::L r 1r ruuri.auot ofurur,r3o.flu

d d. i.- & -zu:'tlJ10Uy:0tuu11u5AUlUzuU{',rUaiiU1450Ln5,ln15adULrntt:Jn1:l_JU{On1ifrO1:rUldAA::yUh4d'U

L[r]uiluio-ul.riolni{n1lii-ufl-{ ndlx Ioan ruv n::l rr: or ofi a r: rur rflu:r ulnl i n't:yiotolni{ n1r fi^tri

(r) 1#rl:v nrazuanrro"qamyluio'uo dr,ru{luvr^r nr: Inu}inowEyr:n^:io"rr.rasuinn:::.1

ru6'r1r.i'nruvn::rnriirlyn'r! fnulu sno iu riuuriiufi oontj:vnrn

rjo oa ar:v cir n-fufloid'6U[U'ri1J1rrlr.i'rfluh]nu uulfinrus n::l nr:riryun ri1.lueinifi
;' "t- - i c! t

fln0.i LlLtliua[urulyttflnr]'t.i LlJ 114 iJ 0 Fr11x] t, u1,0 ! n 1n n 6u u n55r.Jfl']5fl01.1

1#oB nr:r 6raio: or o6n r:u6fiLi:-rr.ro1l14r 1u rflufialurrlua-ryryl n1:!onren nr:

ru.Jf,uuur.lal uav nr r u nui narururi!vru01n Liuoofi!un1:io-u Ltuil utdor nirura riuoouuunr:io-uriu

:ru'[6'].rvriyula-fl ,irrrrrrn.rio'e,r',rnnrurrio'r,,uri'orur [ac riuofil4rJn.rarirfi,nra,tnnr:irrllru

:sv'irlriuoouuuni:io-uIavu{nn5:ryYr * rJ:v mlr{rl6ulprud'rururfiatuu udrlrid'o r6llifin owir,tr:

nll?iUttAvu'lrlfl::1.] 01U1U o lJO i.lilJYll-10'lulU o 11O

^- lq ''-rlo ox uzuurruio-uyioln:l nr:ia'ufr16'itvuorn riuqouuunliio-uw rvlJ'r[uriu:1slfr

arnfi!14 h.lra-n rir ar or:rurJln nvio rirl3r,lr:lninnr5 ry.t'a afi!auun 1it{yiv,t u ''tn:r o.lr.l1.41iylsidu

lauas oo 1Jo.lt.tuofi14uun15xoufrt6:-!'[#urilurivrard'u uacl#iryriyura-u urill riud'lndtlfidrulru

iouav ao [av1#no.rvruio-t] ruavvlielu.r iouas ao

- -3r0 bo ntv!'un1:fifinl rraufl 1:ul1.r'ridfu6u15uyuLl4n'trtun15 o-.!t
a -i(6,) t14t'l:!vlULlvl.J'l11ttAen'11:.J:1J0,Jfit0UO1tUUn 15114 t!u !! rllLt 0 tAU0 [tlU{',]1.J']0 UylO

rio lauoln:r nr:i i'slfitLdla5o nrul vue rxnrfi riruunToan nfroln:udru nlid{t1u{1unx1!fr1xv11i1
- aJ

51U,i1Un1:1nfl4!!a Uifu UanilUn1:nV{!1"lLzuUttv,l5 n15t!n01UL{U U500u 6'l L14tJlUl1uo'l tlJun1:0l1!
Jui
uioulttolaru ru rt o:"lv ufr n ruv n:: n1rri^14u0 1oul#rirur ru rrdrlrin o ruiv r: nr:i o-u *asuim r:: l

--{,v;\vah-d-.j.^tuyn''tufl ''tuLu ord 11.J u!s\iLtgtluy lfnl.JL0na1tl'rtry?0uy:0'tuy0u:]frl

(b) nr:fi or:ruroul-Ai1u{lunxrtlrirryrir lri:oroBnr:16fl16'irrarr,llrurfl unifi or:rur

oun
(en) nr:fior:rurou:]"fi:ru{runr:io-uar.rnarl:ni'lr.i'y-ryrireirulrurauo:rudonir.l:yifiu

o \,t tv t ;.ty - cih,- - , l.,
olu?u t uou n't't d Fu r1,! 011450.io0 nlluflvt [qt1]l.l 0uytr't u1'{ Q't:6u1um.l F 1r.]!:3 trualuxu L t0unx't

6n nu rl'ofin1i6u'r:1u.i1unriio-uaflldtl!54: rlas[6'{r]anr:vl-oT :rurl#nrusn55r.tn1trflurilioi:il.l0!il6



-Gi-

(<) nr:uj6u!ula.utoult'[u6'ruatr 6loron:oloarfi.rdo riilvru fririlit'u :euvr.]a.r

wrJ:v:Lrru nr:uti.rmoriu yiorloultduln h.i'#n::r.,nr:rflu,lnorr*r1ri.r.u,riroarn,rr".,,trn.,,

o{na1'l

(a) nr:rur u:y uv lrartol#oQlrroiuvru n:nifiri:-lyuhiarlr: orir uiun r:'l#uA'r raio

nra'[uru uvurarfiriryuo lr.[fiuronar:rionow?yr:nr:io-uuasuinn::l riruri'ryrirdrurru rfiororEJra

:vuvurarrir tflunr:io-uriordu4o#rgryrodrlriou uo iu Iourorur uldn*lastrirfiunS.lyfiwo.l:srrsrrar
- djq,v *&-?/.,- z *"_tudrury1 t[au Lu:0.1o5,r^:lJF]yrLflilj 0!14:.t't utlurJr^a1i6u1our]n y.iunoiL t-u b fri{ n1:ou'61y?u1u

:suvrrar'lunirfi sn Jau d 'Lfi'n6uu^::lnr:.flurifi or: ru^ouffi ra'ld nr:16':-uoufGlr.itarur.rarfr'o rrfluhl
y tA " lq . Z ' Irlr uan tflfuflyluul':yulaunluuft L0unlyuonlu'tuFt: i Lxnl:t u''tut,tala.iafi0,tulu d n5{tll,'tuu

a d;D-'Lun: njfrri:nyutddl:r urruio-flaflall:njudr uasod:su.jrrnr::ozua!:vrfiurrn!n

firJ:vufiu oifr'lruarr r:nt or ur ui s u s rlair ord'ru rurroYrnutd6 n " n:i vr'rd1ri':o.r oBn r:r 6fr16'ir

110L114l.t1utllutJ1,!ir: 10ulrgl

(<)'[#e{rurrudrd'r floro.rni:nyrururunr:riurius]tlfl6uflrrtorriilvru

tio Lr. tr.iri:-r vru d.:rl o r; n:niruc4 ro6o.r:r'o rua vol n: ni fil'l{riu oor,luu n r:io-u'lu:v6'l

lvriyur6'u"[unr:i'nur.raso-n;folflffLu"r:ii'uriu h.i'u{]uhjnuya-"urruEiuac.iou'trfi yriyflra-u
ri,-r-i-n'trun unriuildfr^^:ri^uuovd'nunrusiravuiouhfr.rnr{rr 1#{irr,luaiuolnlnhd rn6orfiouravotJn:aj

i.,tu- , & ,- a--
u-u Lri{rdru.rrudua"rn"ororri':"unu n'trJLu bo iu ultF{Lln1ullrul!yu'[6'dr:rurrunr:ii'ua!'!a!!:0ir[#')

n

ruavl#d':u lruo'r rf, un^:n^l n6ulr uirdrunr:r-aqfi rfi urrjorriohJ

do ur" lrftriuri3uvrrfl rururfi .fi oorn.rr:li"ii'uF ru#rxrurtoiurumnr{lurouyriyura-u

r14'riyrula-salrniarirzualruio'uhl,fl:rtut,: yiooururmhirnnudr*t,fl,fl,lrrIotrildu,drurin:fi
o d.l-
Lur5fl.tvLi.ra!:uIu1,utnoi1rvt1,\]uauvlilJryQ1 114 r.J:lJvru].ld 115 Lft:lJ r 1:0 045: ti a

ti t,r nrr r v arL o r n r u ri y u r a-a r'0 fi 1fi'rfl ,hj r',t r t v ru' u u ry ri u r a'u ! : fl r
n

- -j q i -l'lfilU11:1'! UdLl1'l l! fUfl ']fl 0 lr.lyl'll1Ul ff u 1\.fi. tqrdbo [Asylttfl LlJUJL.frl.r

Y!'lFl 6n

- .!4 --
n 1:u:1415 n ',',t5',t n u[auu']9tnttl..]11tfi51tyuofiy1.run15?aui1flttya.iyun181,loflu1,l't1yru1au

, ai,,a va
10 lo6n n:6Uvl0.l!n!n{1UtUr.l1r'llylUlaULOSUylUl0U0lnttyalylUnTUU0r U'l'lYUlaU

l#riitruu6'rnr:16:-uvruio-un-rn6irr mur.r6'n rnrud'fi rirr,luolfl urarLrnd



-@)o-

do bd n1:toi!vtunluuofl lrirfluhjmrr{oriryuo rac/yioljo lauonr:6'rrfitlinurnr:

?i'a (Term of Reference : ToR) uo{ttyri.iyltnlfluo n hi'oitoiuyurauotanrrl triutrouornv-.:yfirdru
I - ) cu-.i'lUttaU05fl1i1JF] nOUUUll0LaU0LtzuU.i'lUln8115At0tau0 tn:{n1:'raUfl1J.Lyai11l.J tL0Lfr5![n{,.]an1l,i-0fl::

1u1#u6'tnowiurinl:i6'u [ayuinn:t:]rfi oyilu[av isaltr{1uriolil

{o tre nr:lir#ryrgr:-urunrauon }i'rfl utrJmrrL6'rpryruracrloutrro.irrvrirlunrauon

ar:viirrYqtor#ry6Urn1!?:;oyfilfidrzualurfilulu!ru riol#rfiofi6#r:r-urj6u eirrual#

lurivura-ufrorarvr uiuwrJ:vrrru uiaviuornrunna raiofizuazunrt'u:vuvu1xr.r1nn'i1 . tJ uiaeilr.ral#
,d 4 J ; "q, , .J d

l.Jlfll'lvlu'rautauLuSuu u:oou 6l yr010yn Llr tn fin'tlu tauy't u Ft0r'1.y,{;inb[u [aulo tafl.lto{Ly1ay u,)a-u

1i'tonrru tfi utouor n n ruvn::r n r:rioudra'ruruT

Lir.i":yrir rirurrur-rlfifi n',lrrrroorrt irayllln'lu u7u'[uar:v;ird'rytord'rgryrirLluriou

a{u1xflua'6UrUldxu

hi'o3nr:rdyio:o.roBnr:udd1d:nroryrru rflufialurdudrgryrilr,luloua'rprgrfiarurr
v,tv,. avA - L!

bta't Lfitn! L'tllfflu.l'tu [aual tu1t[0.1no{u:u1t n15']lluuaeuifln:: n1uLu 6no,Juudratu1ilaiQry1 yiI
oEnr:u6orq:.outirur olrir.iirvnrrfl ufia lur:L1ua'omki

rio tou nr:rfln sir u riuool.ruun r:io-oot n tuyrityun r uuo nr.tu'tiyluldu nlid{i'tu,i1u

Fr1',ll.r fl'l'lvu'r fl154{5'ru{lunl:1nufl!!a !itu fl1ta.iyan61ufl'r5ny{1.t1,! ttJUtLl,!5 n1518'tu5uuyt'ta11ti0
i qy-- :i ,i
6u1'Lri'{irlurirrfiunr:nrruf,'nrnruqirravriouhro{e'ry6U1ro.rrr1r;i.rIunluuon louLiq]:-rvru'r,ir

- -z ,- -hy" - a -aq-- .A.i
flo.lli:1,{1: n151tf rrLayu'r&..t:5:.rr^tJ lu od ?u uLis).itLrl'tull Lftfl'trl]tn1it0na15ui0aull L05u0u1r9rt ott0.1

_J -n6uunit!n1iy:11J ( tyll.Jt9tlJ)

[2u{rulorJy:oTn:,rnr:i,i'sfr16'f!y]uo1n riuo n14uun 15i i'u o1n Ird{yunr uuo n

i.r1i'rirura-u lr.i'#n riraror:rurlln oyto rirtiyr:ln: I nr I rfio arilauu n151{y:-y,{ u1n:ralturifl rn6'u
-- .jq v- ov ,

50u6v oo 1ro.r ti1.roor4uun1i?d't fr1diu'Lr.iurilyriyurau rrayl#lyriy arfi'u ruilr tiuo-lnrirrlri'drulru

ioaas do [aclfino.iyruio-u uavfrorur iouau do

ni{fiLtud{uunluuon riruuoniro:iilrflurn1ii6'urrrlnriliornxiiFraar }iriluhjmrl
td

t0nna{:u141't.tt[7a.i7lur]'tuu0nn! u'tlyu1au [outJlun']'t:.ttyulJou10.infuyn:: fl'15

rio tool l#riiuyudrilolo:flruci' rn3olfi ouauo!'r:ni fir'ldriuonyuurr:ia-uorn[ydlru

nruuon vrivura'u lunr:o-ovr uaco-ndotfltlunrrio,uriu lriu{Jutrj rrr!ya-n rnruqiLrav Llou'hto.luyti.r

Iunlsuon u n t;u[v6i.rvun1uuonfi16'rirrauorti tri'riirvruei'rrorn: rirus{ roiorfio ua v orj n: njrjuh.i'fli

drulrrfiua-rriotor(:nll nralu uo'liu riun\uriiufrniiutrl6'ei.r:ru.rrunr:io-uafilatr:njufir uaylri'
- -j.ja?u{'ruo'rLuufl T :o1!nlyr.r'ru?^oxun15 d0tyt[nu.t1J0{a0 LU



-oo-

{o ua l#vrivrrjf;rvrrrflqrxrfiufioornnr:riri6'umu#ruryrtaiulu rilu'lr]rlrrya-nrnruq{
jq

uavtioulttol.tvd tvun^uuon EJnL'ruJva{ unluuorr., tnn^yuoli l#y fr ri3uvrr rfl rurur o n rflu.L or

l,urivora-u vriv u ra-uarr.,r:edrzua lruio"u'hjl{rl: c1urd ySoourur rr'hil na a6urirhj'ldrl:ylsmi'ld

[a? [nfl:6u
6 -!-"Lun 

: nifr fi zuarJ: ylutdrfi oor nfl ffl rifi uyrlrlrurur i#fiirylfi SyStdit n r:{oa::rua

r.l:cTutdornvi-fl rifiulrrrflrgryrodrrrylirvalqrnlurirr'r;o uur^;rurriurlrn'.lrrun r',ld 1ri,flrl,Jr',t,
- i* tr -5stUu1.J1.Jv1'lvlUlaUUll'!'l 1'l Fl1U11:1^l UAUyI'l iUfU nJ T 110.1!.J14''l?11EJ1a U y'l.f1. bdbo ttAU11ttfl LllL1'!:.tLsl:.1

vl.J1fi d

1.11rl: n ''t5rl a n1! fl't flu

do Lr.i 1ri'n o r l3y r : n r :i i'u ua v uirr n ::l ula v d r u r r t-t o-n't#fi n : c ! r u n r : 6 o sr r :L

nrufirrufir r.J:vrfiunruairrSo :voilnruntr nrudrriruavnr:rirna ruio-ulUldrj:vlutni

h.lr.{ryilrairulrufiyrirfi6nnrrlririflvrulud'rrio rirrflunr:1ri'udrraiisll :vuvrrar
i" . - ."*,1
11n11{Ufl Lfiu01an17ufil5n1:L nl:rlnn1}Jr1'1lLrsl!n1ufl to

da sno n:nioiir-rvunr ulufioa'rururilyr! yiolil.iruii'utiludrraSonudru 6x'r l,rionliii-u

riuovdlorarion':rrlrf,uururo{ryrirura'u {[#r1ufi?vBlonrfin#ryryr{:-u1u {:-rluovritflunr:flo{io.r
,rtvvunl nrvlr'ruLo1 x.rtn uavri:-uru0uaoltnldriulru vr-rvror6u1#urifrl#yrunr alu uo iu rirfri uri

- Aq --
?uv Lorul,ruiao rrn{uon ra na6u6u'r urnoiilvruhirir:vn rflltlril unr'ra1 fiirvru6o rtnhinon.fiufrrfirl,

dn:riouav or.e dofl

do mo n: firiilvrunr uuonfina'rurur ilvruhin'r ufiunr:r{lutrjrtrudonnarlud'ru ruryio
,&

t0n1vuorlj0{ [va{runl uu0nuu dl

-i- -'fl0,,t, {ir1ufi fi odryryrir1u r.riorirrrui6'uhirudrraSomu#ryrgr lonornfiortolciriu
-z6utTrvronuio bd u5o{o tEu hXrr,lrivrura-uudr't#eirulrufiu6'rn-onirh}j:vnornr: :vufiuzuanr:

-tr-.irJfrufrlrunr:rior:rurr6ourturdaur.J:cdrtlyionr:!3y1i,r1u1rnna6tlflo.roiilyrrrir u

{o e,',,n n:nifrfi:-l urnGu6uolunlrli116.rru yiokiirouffilfioutlrahld'rti'oy rurru
r a - 3 -adu v5oaroonornrvriv ura'u raiofiuqn#ryryr,ir lnr: lflulrfinlrururilrura-u lr.{{ilpn"r rfilnr: r;r-.rn

(.) (irvpov6otduriurlu fi16'o"rrfiunr:rindrErtilurrri'luuiofr{r.rrnl#urirurinurau

ruav/viofft#1unr ulon nluh rro iu riouiufirnGuruorunr:rJfrtt-firru yto riouiufilyriyflra-uouflfi

lfi ouri'ru raioaroonurdruurin:ai yio



-ole-

(t ) {il1uoafro.ro-nurfryfiruzuu.lrui6'uySo1n:rnr:i,i'uvtofirJinurnr:i{auyru yryld

e 1tu 4 a - J . -910.1tfl5uFl1'llJt14ufl01101n u11vlU'lauv:0ff1u{1unud{flfr 50rJ Luflun^ uuontLdxrtFinl nl u1^-orir,frunr:

tlllrLttru.i'tuiiu145o1n:lnr:id'u'lfiudxtd5o Iaudirlu{run-rio-ua1i1.Jarlr.l:ailr.{.rririh.i'vruli lorulriurtl
-;no.rriyr:nr:id'u[avuinn:::lr:rlnru"Lu eno iu rioriufrrnriuruorunr:rJfru'frlrl y6oriouiufr

vrryardu oul=6'Llilouri^ u yiaaroon uioBuqn#ryryli'^lnr:rfluvlfinlrulurilrura"u uudrurin:fi

t \ t\u6reafl0 6nd nl6uzu:l.Jytur]'tuuon Ltal!1lflfl1n1:1liuFl0[u[a Lrl,xl,ltl tlrJu {.]ua duus o
r -- < j,< q - - Z ,- j
Lni{n'ril0 u14:011!in191n1:10u t't u.t'tu9]0rlyu1a?u.!lunl]a=.i n-on 1u Lu c,d iu rllm-l ttmiuvt-vt:,rl tym

, jr.r , , q,qy j - ",tty{n1ifr[ ar 1:oriruiunr:riohjki'ufrafror:rura"lnr:LLay:turrulr.i' rarinura-uy:1ulfruL5't

rr'orJ:sarurrurYlttyd{yun1fl uonlunr:rirrfi unr:riohj

t0 6nd n:6Ut']5!vlUvl'lLvtnfln11lJtaUv1UY500'0{LAUnI!5!y50910{10tlJuFlltAUy'tU
'LrLiT n:illo r "Lr.iri:"uyurtjur]itfiotolritliuyionirrnl{unrrtrf,uyruo'.rnrim

rio *u lun:fififiriui,i'unrlrv6o lrieiirvru:ru.rrurioilr,lriyrur6'u uavdrriudu
q u s o Y d - --,ru.jL 'r'tyulau Lou Lu tn!uanf,1un'm1{ u L'l rv,{ 050fl15m:'t 040! 01n y1i11u1a-uys0a-1un{1un 1l ntlo tIu

urludu flid n ufi n6uv n5t!n15 ri1yuel

do *o,r hi'lvrivrul6'8r[ayaixi.J.tiui'nlir:rarruzuanr:1#ruoor.rlunr:io-ur]:v,itfl

uavirunlu,.Janl:o'oa::vlu*aszuanr:rirriurruio-umrrrJ:snrod ryl'o:r uflrrioanrryriy ur6'unr ulu
,- 3ao iu riruriiufi uanfl llr.J: glrru lnur.irunowByr:nr:io'urunvuion::l

. !""a. "{o sna nr:rrjndruttuyuii'uorxr!rynrflf,'tt,i'tflillarlua'nrnrudtolnrrusfl55xlnti

nr:rirrfiunr:o-n6ot'n{r.rnurJ:snrofr hirflutilnuya'nunrudto.llyrilrurd'uyiour,rr{.:

l.'lu uaxrrrlns6u

rrm lm uJ 
6' t-fr m rrl o : : a r t : : rufi ni o-u

v 4i,[o snci {:nlruno.t Eflliun1r] aiiuru::rur olfinio-rtn rrL uuttrlrJfrl-frfl1tloii u.tu:5ru
.jJ -i -uf llo u1lo.td1ufl {'run ''t5't i u tty.tlJ1rl tta ut:5 u't!l:[u1,4 tn ux10.l n-u n1:- {u Fl,lrLirLyriyl Sra'g riryufl

y qs a I -- i-flo do Lri.ru{'tu?0u1410 Lnl.in1i.!{uyt}Jn1:yt1.:1iu Lur.llug 1450 Lla-nifloaal y5oriurdol

ri'unrrrrjaooflulrr16rntvl ocdoll6funr:f!io.iainfl6usniitnr:ta'or:ruro3uo:: nr:ii'E ror
1.114',]',]vl u'ra u fl ou fi't Lu u n 15? e El

vt.]?fr d



-o6n-

, q ;\e. q - ) :--- - "." -r0 do nl5Lflt4LnfilrutnrthJoouflurvr!:vnrnuLtrJlo]-lj'Lfrirriun^:mo'Llnu :ynrrt

fit{'r.ir6'ro{ rFrinao{ar

!:vnrn ru iufi 0d qunlnl 1,1.F]. Ledb6n

(arf,o) itSuvri nraa'n

(:ororasr:ror:dit3uyri nraa-n )

ry5nu1n1:t[ytuo6n15!ot]111?]1u1au!51\1

a1 t!'t fl fl 910 n

q$rr
(ulnn:nt [:0ufi 5vi.i19)

NuflU 0r.i1ulJ:111I




















	คู๋มือปฎิบัติงานวิจัย-ล่าสุด
	4สัญญา...
	5ประกาศการบริหารจัดการงานวิจัย2563
	6คำสั่งการมอบอำนาจ1065-2563
	7คำสั่งแต่งตั้งกก.บริหารงานวิจัย1584-2562
	8ข้อบังคับการบริหารงานวิจัย2562



