
 
 

ข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดคณะศึกษาศาสตร 

ผูรับผิดชอบ Flowchart ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 
อาจารยและบุคลากร  

 
 

- อาจารยและบุคลากรเขียนขอเสนอโครงการวิจัยตาม
แบบฟอรมและสงตามวัน เวลา ท่ีคณะกําหนด (สามารถ
โหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซตของคณะ) 

ประธานสาขาวิชา/หัวหนาสํานักงาน 
 
 

 -อาจารย / บุคลากรส งข อ เสนอโครงการ วิจัย ไปยั ง
สาขาวิชา/สํานักงานเพ่ือใหประธานสาขาวิชา/หัวหนา
สํานักงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานธุรการ)  
 
 
 

-เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานธุรการ) ลงรับเอกสาร              
 เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย) พิจารณาเสนอความ
คิดเห็น       หัวหนาสํานักงานพิจารณาใหความเห็นชอบ           
      รองคณบดีฝายวิจัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ       
      คณบดีพิจารณาส่ังการ 

คณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัย  
 
 
 

คณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัยพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัยเบ้ืองตนและพิจารณาผูทรงคุณวุฒิในการ
พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยจํานวน 2 คน 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย)  
 
 

- ทาบทามผูทรงคุณวุฒิ จัดทําหนังสือ แบบประเมิน 
ใบ สํ า คัญรั บ เ งิ น  ร ายละ เอี ยดกา ร โอน เ งิ น  ส ง ใ ห
ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา  
 
 
 

- ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการการวิจัยและ
ประเมินตามแบบประเมินท่ีกําหนด  

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย)  
 
 
 

- เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย) ดําเนินการจัดทํา
บันทึกแจง นัก วิจัย ใหปรับแกตามคํานําแนะนําของ
ผูทรง คุณวุฒิ เ ม่ือนัก วิจัยปรับแก เรียบรอยแลว จะ
ดําเนินการนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานการวิจัย 

คณบดี  
 
 

-คณบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายไดของคณะ
(ตามปงบประมาณน้ัน) 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย)  
 
 

-เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย) แจงผลการอนุมัติให
อาจารย/บุคลากรทราบ พรอมท้ังทําสัญญารับทุนสงให
อาจารย/บุคลากร เซ็น  

อาจารย/บุคลากร  
 
 
 

- อาจารย/บุคลากร เซ็นสัญญาและสงกลับมายังสํานักงาน
คณะเพ่ือเสนอรองคณบดีฝายวิจัยฯ และคณบดี เซ็น
สัญญาดังกลาว ในฐานะพยาน และผูใหทุนตามลําดับ  
- อาจารย/บุคลากร สงรายงานวิจัยฉบับมายังคณะ 
จํานวน 2 เลม เพ่ือสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ผูทรงคุณวุฒิ  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 
 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย)  เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย) แจงนักวิจัยปรับแก
ร า ย ง าน วิ จั ย ฉ บับสม บู รณ ต ามข อ เ สนอแนะขอ ง
ผูทรงคุณวุฒิและจัดสงเอกสารกลับมายังคณะ 

อาจารย/บุคลากร  อาจารย/บุคลากรปรับแกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและ
บทความเพ่ือการตีพิมพและนําไปใชประโยชน 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

แจงนักวิจัยปรับแกขอเสนอโครงการวิจัย

ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

พิจารณา 

แจงผลการพิจารณาใหอาจารย/

บุคลากรทราบ 

ลงรับเอกสารและเสนอเอกสาร  

ตามระบบ 

พิจารณา 

พิจารณาอนุมัติ 

พิจารณา 

เซ็นสัญญารับทุน/ดําเนินการวิจัย/

จัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

แจงอาจารย/บุคลากรปรับแกรายงานวิจัย 

นักวิจัยปรับแกรายงานวิจัย 

 

จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 

 



 
 

ข้ันตอนการขอรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 

ผูรับผิดชอบ Flowchart ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 
อาจารยและบุคลากร  

 
 

- อาจารยและบุคลากรกรอกแบบฟอรม(สามารถโหลด
แบบฟอรมไดท่ีเว็บไซตของคณะ) พรอมเอกสาร/
หลักฐานการตีพิมพหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัย ผานสาขาวิชา 

ประธานสาขาวิชา 
 
 

 -อาจารยสงบันทึกขอความไปยังสาขาวิชาเพ่ือให
ประธานสาขาวิชาพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานธุรการ)  
 
 
 

-เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานธุรการ) ลงรับเอกสาร              
 เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย) พิจารณาเสนอ
ความคิดเห็น       หัวหนาสํานักงานพิจารณาใหความ
เห็นชอบ      รองคณบดีฝายวิจัยฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ       คณบดีพิจารณาสั่งการ 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย)  
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน (ตามหลักเกณฑท่ี
ประกาศ) 
*กรณีเปนไปตามหลักเกณฑเสนอคณบดเีพ่ือพิจารณา 
อนุมัติ และนําเรื่องแจงคณะกรรมการดําเนินงานดาน
การวิจัยทราบ 
*กรณีไมเปนไปตามหลักเกณฑ เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการวิจยัระดบัคณะคณบดีอนุมัติ
หรือไมอนุมตัิ พิจารณาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานการวิจัย 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย) 
 

 
กรอกรายละเอียดในใบสําคญัรับเงิน (จํานวนเงินท่ี

กําหนดในประกาศหรือตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ดําเนินงานดานการวิจัยเพ่ือแนบการเบิกจาย 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย) 
 

 รวบเอกสารหลักฐานสงใหฝายการเงินคณะ ดังน้ี 
  1. บันทึกขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได(จัดทํา
กอนการเบิกจาย) 
  2. บันทึกขอความ/หลักฐานการตีพิมพ/เผยแพร
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 
  3. ใบสําคัญรับเงิน 
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราการใหรางวัลการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ/ผลงานวิจัย 

เจาหนาท่ี(การเงิน) 
 

 เจาหนาท่ีการเงิน ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร/
หลักฐานตางๆ พรอมท้ังจัดทําหนางบเบิกจายเงิน โดย
สั่งจายอาจารยเจาของเรื่อง 
 

ผูเสนอขอรับรางวัล 
 

 อาจารยเจาของเรื่อง ตรวจสอบรายการจายเงินจาก
ฝายการเงินและทรัพยสิน และติดตอรับเงินท่ีงาน
การเงินของมหาวิทยาลัย 
 
 

 

กรอกแบบฟอรม           

(บันทึกขอความ) 

 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ลงรับเอกสารและเสนอเอกสาร  

ตามระบบ 

ดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

กรอกรายละเอียดในใบสําคญัรับเงิน 

 

รวบเอกสารหลักฐานสงใหฝายการเงิน

ระดับคณะ 

ทําหนางบเบิกจายเงิน 

 

 รับเงินท่ีการเงิน 

 



 
 

ข้ันตอนการสนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ       

ในตางประเทศ 

ผูรับผิดชอบ Flowchart ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 

อาจารย/บุคลากร(หัวหนา
โครงการวิจัย) 
 

 
 
 

1. เตรียมเอกสาร/หลักฐาน ไดแก หนังสือตอบรับจาก
หนวยงานท่ีจัดประชุมวิชาการและบทความวิจัย 
2. แนบเอกสารแสดงการไดรบัการสนับสนุน
งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือหนวยงาน
อ่ืน(ถามี) 
3. บันทึกขอความขอรับทุนโดยจัดสงขอมูลผาน
ประธานสาขาวิชา  

ประธานสาขาวิชา 
 
 

 -อาจารยสงบันทึกขอความไปยังสาขาวิชาเพ่ือให
ประธานสาขาวิชาพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานธุรการ)  
 
 
 

-เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานธุรการ) ลงรับเอกสาร              
 เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย) พิจารณาเสนอ
ความคิดเห็น       หัวหนาสํานักงานพิจารณาใหความ
เห็นชอบ      รองคณบดีฝายวิจัยฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ       คณบดีพิจารณาสั่งการ 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย)  
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน (ตามหลักเกณฑท่ี

ประกาศ) และเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการวิจัยพิจารณา 

คณะกรรมการพัฒนาการวิจยัระดบั
คณะ 
 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัย 

พิจารณาและใหความเห็นชอบ 

คณบด ี
 

 1. พิจารณาอนุมตัิงบประมาณเงินรายไดคณะตาม 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินงานดานการ

วิจัย 

2. แจงผลใหอาจารย/บุคลากร(หัวหนาโครงการวิจัย)
ทราบ 

หัวหนาโครงการวิจัย 
 

 
 

1. ขออนุญาตไปราชการและสํารองจายหรือทําเรื่อง
ขอยืมเงินทดรอง 
2. กลับจากการนําเสนอผลงานวิจยัใหเคลียรเงินยืม
ตามระเบียบการเบิกจายของมหาวิทยาลัย ภายใน    
15 วัน โดยสงรายละเอียดตางๆมายังสํานักงานคณะ 

เจาหนาท่ี(การเงิน)  ดําเนินการจัดทําหนางบเบิกจาย โดยสั่งจายอาจารย
(หัวหนาโครงการ) กรณีไมยืมเงิน หากยืมเงินจะระบุ
การชดใชเงินยืมของอาจารย(ผูยืมเงิน) 

เจาหนาท่ี(รับผิดชอบดานการวิจัย)  แจงคณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัยทราบ 

 
 
 

 

 

จัดทําบันทึกขอสนับสนุน

งบประมาณ 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ลงรับเอกสารและเสนอเอกสาร  

ตามระบบ 

ดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

ดําเนินการขออนุญาต            

ไปราชการ/นําเสนอผลงานวิจัย 

 

 จัดทําหนางบเบิกจายงบประมาณ 

 

 

พิจารณา 

พิจารณาอนุมัต ิ

แจงคณะกรรมการดําเนินงาน 

ดานการวิจัย 
 


