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มหาวิทยฟ้าหลวง 

ค าน า 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ ได้จัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำร รับทรำบขั้นตอนกำรให้บริกำร 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ หวังเป็นอย่ำงยิ ่งว ่ำคู ่มือมำตรฐำนกำรให้บริกำรนี ้ จะเป็นประโยชน์  

ต่อผู้ใช้บริกำร เพื่อให้ได้รับกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพเป็นมำตรฐำนเดียวกันตำมวัตถุประสงค์หน่วยงำน  

ที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ทุกประกำร 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
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1. บทน า 

1.1 ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปณิธาน 

 สืบสำนพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนีในกำร “ปลูกป่ำ สร้ำงคน”                

โดยมุ่ง “สร้ำงคน สร้ำงควำมรู้ สร้ำงคุณภำพ สร้ำงคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชำติ” 

วิสัยทัศน์ 

 สถำบันกำรศึกษำชั้นน ำแห่งอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ำโขง 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงเป็นสถำบันอุดมศึกษำในก ำกับของรัฐตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำ

หลวง พ.ศ. 2541 มีฐำนะเป็นนิติบุคคลที่มีภำรกิจหลักที่ส ำคัญของควำมเป็นสถำบันอุดมศึกษำ 6 ประกำร คือ  

1.  จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีจำกมำวิทยำลัยสู่สังคม 

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นสำกล 

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

สิ่งแวดล้อม 

6.  พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน 
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1.2 ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของหน่วยงาน 

ปณิธาน 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำมีควำมมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนก ำกับติดตำมกำรจัด

กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรของ

มหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ  

วิสัยทัศน์  

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำเป็นหน่วยงำนกลำงที่กำรด ำเนินงำนเพื ่อสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ให้เป็นตำมมำฐำนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ส่งเสริม และ

สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ ให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของสังคม และองค์กรทั้งในระดับชำติ

และนำนำชำติ 

พันธกิจ 

1. ก ำกับและดูแลมำตรฐำนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

2. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตราก าลัง  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

รองอธิการบดี 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ 

 

อธิการบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 
 

หัวหน้าส านักงานบัณฑิตศึกษา 

นายศรัณยู โกเมนต์ (รักษาการแทน) 

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

ฝ่ายบริหารกลาง 

อัตราครอง  1  อัตรา 

 

ฝ่ายระเบียนและสนับสนุนการศึกษา 

อัตราครอง  4  อัตรา 

 

ฝ่ายวิชาการ 

อัตราครอง  2  อัตรา 

 1. นำยพงษ์วสันต์ วรรณจินดำ 
    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
2. นำงสำวจิณณ์ณณัช ปัญญำอำวุธ 
    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 

 
 

อัตราว่าง  0  อัตรา 

 

1. นำงสำวรัชนีวรรณ สุวรรณเรืองศรี 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝำ่ยวิชำกำร 

2. นำงคชำภรณ์ จันทำพูน 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

3. นำงสำวทวีพร สนธิโพธิ์ 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

4. นำงสำวอรอนงค์ แก้วมณี 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 
อัตราว่าง  0  อัตรา 

 

1. นำงสำวธัญญภัสร์ พิทักษ์ศิริกูล 
    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 

อัตราว่าง  0  อัตรา 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ 
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กรอบอัตราก าลัง 

อัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน :  ส านักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

         
ท่ี ชื่อต าแหน่ง อัตราก าลังปัจจุบนั แผนความต้องการอัตราก าลัง หมาย

เหต ุปี 2564 ปี 2565 

กรอบ
อัตรา 

(ท้ังหมด) 

อัตรา
ครอง 

อัตรา
ว่าง 

จ านวน
อัตราที่คาด
ว่าจะขอเพิ่ม 

วุฒิ
การศึก

ษา 

เหตุผล
ความ
จ าเป็น 

  รวมทั้งสิ้น               

สายวิชาการ    -   -   -   -   -   -    

สายปฏิบตัิการวชิาชีพและบริหารทั่วไป                 

1 
หัวหน้ำ
ส ำนักงำน 

1 1 0  -  -  -   

2 เจ้ำหน้ำที่บริหำร 7 7 0  -  -  -   

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน    -   -   -   -   -   -    

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน    -   -   -   -   -   -    

1.4 การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน 

1. ฝ่ายระเบียนสนับสนุนการศึกษา 

มีภำรกิจหลักในงำนด้ำนกำรส ่งเสร ิมกำรผลิตบัณฑิตเพื ่อให ้น ักศ ึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนที่สนับสนุน กำรบริหำร
จัดกำรของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ 

1) งานสารสนเทศ 

1.1) งำนพัฒนำ/ดูแล/ประสำนงำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน 

- ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (GRAD MIS) 
- ระบบจองห้องเรียนและห้องประชุม 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงำนวิจัยของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
- ระบบบทเรียนออนไลน์ “จริยธรรมในงำนวิจัย” 
- ระบบสืบค้นทุนอุดหนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ 
- ระบบคลังวิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ETA) 
- ระบบสำรสนเทศอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัณฑิตศึกษำ 
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1.2) งำนพัฒนำ/ดูแล เว็บไซต์ของส ำนักงำน 

- ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
- ลงประกำศ ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ 
- ออกแบบเว็บไซต์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

2) งานตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

งำนประสำนงำนกำรตรวจสอบรูปแบบกำรพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ ให้แก่
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

2.1) ให้ค ำแนะน ำกำรจัดรูปแบบกำรพิมพ์ และขั้นตอนกำรส่งเล่ม 

2.2) ร ับเล ่มส ่งตรวจร ูปแบบกำรพิมพ ์ ตรวจสอบควำมเร ียบร ้อยและควำมถ ูกต ้อง  

ก่อนรับเข้ำระบบกำรส่งตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ 

2.3) ประสำนงำนกำรร ับ-ส ่งเล ่ม ระหว ่ำงน ักศึกษำและคณะกรรมกำรตรวจร ูปแบบ 
กำรพิมพ์ 

2.4) ปรับปรุงคู่มือกำรเขียนดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ  

3) งานด้านกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 

งำนกิจกรรมส่งเสริมวิชำกำรและสนับสนุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
3.1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ 

3.2) กิจกรรมอบรมจริยธรรมงำนวิจัย 

3.3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดรูปแบบกำรพิมพ์ 

3.4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลและกำร
อ้ำงอิงในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 

3.5) กิจกรรมอบรมกำรเขียนบทควำมเพ่ือกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

3.6) กิจกรรมอบรมกำรเลือกหัวข้อและกำรออกแบบงำนวิจัย 

4) งานประชาสัมพันธ์ 
4.1) จดหมำยข่ำวส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ (Newsletter) 
4.2) ออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ 
4.3) ประชำสัมพันธ์ข ้อมูลข่ำวสำร กิจกรรม ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศต่ำง ๆ   

ผ่ำนเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค ของส ำนักงำน 

4.4) ประชำสัมพันธ์ข้อมูลทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ผ่ำนเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของ
ส ำนักงำน 
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2. ฝ่ายวิชาการ 
มีภำรกิจหลักในงำนด้ำนกำรจัดระบบในกำรก ำกับดูแล วำงแผน และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

บัณฑิตศึกษำของส ำนักวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำม
นโยบำยและข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 และเป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตำ พ.ศ. 2558 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

1.1) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

1.2) รวบรวมวำระกำรประชุมจำกทุกส ำนักวิชำและศึกษำข้อมูล /ตรวจสอบ/ค้นหำข้อมูล  
ตำมข้อบังคับหรือประกำศมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ในประเด็นต่ำง ๆเพื่อจัดท ำวำระ       
กำรประชุม 

1.3) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 

1.4) นัดหมำยกำรประชุม/จัดเตรียมห้องประชุม/จัดเตรียมอำหำรว่ำง 

1.5) จัดท ำมติ/รำยงำนกำรประชุม และแจ้งเวียน 

1.6) ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมติกำรประชุม 

1.7) จัดท ำวำระเสนอต่อสภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 
1.8) เสนอเรื่องต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (ถ้ำมี) 
1.9) ด ำเนินงำนเรื ่องอื ่น ๆ ตำมที ่ที ่ประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ/สภำวิชำกำร/ 

สภำมหำวิทยำลัย/หรือกำรประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมอบหมำย  

2) งานตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 

2.1) จัดท ำและปรับปร ุงระเบ ียบ ข ้อบังค ับ ประกำศและเอกสำรอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง                 
ให้เป็นปัจจุบัน 

2.2) ประสำนงำนกำรแปลเอกสำรเป็นภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เช่น ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกำศ เป็นต้น 

2.3) ประชำส ัมพ ันธ ์ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ และประกำศ แก ่ผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องร ับทรำบ  
และถือปฏิบัติ 

2.4) จัดท ำคู่มือข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกำศที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษำ 

2.5) ให ้ค  ำปร ึกษำเกณฑ์กำรศ ึกษำระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษำแก ่อำจำรย ์  และน ักศ ึกษำ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

2.6) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

2.7) ตรวจสอบคุณสมบัติกำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษำ  
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2.8) จัดท ำและปรับปรุงค ำสั ่งแต่งตั ้งอำจำรย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษำ และประกำศบน  
หน้ำเว็บไซต์ของส ำนักงำน  

3) งานจัดการศึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

3.1) งำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ 

- ประสำนงำนกำรเดินทำงและที่พักกรรมกำรสอบภำยนอก/สถำนที่สอบ/อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์/อำหำรและเครื่องดื่ม 

- จัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอบ 
- แจ้งผลกำรสอบ/บันทึกผลกำรสอบ และกำรเปลี ่ยนแปลงประว ัต ิกำรจ ัดท  ำ 

ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระในระบบ GRAD MIS 
- สรุปรำยละเอียดค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เกี ่ยวกับกำรสอบและกำรจัดท ำ 

ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
3.2) งำนเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ 

- จัดท ำบันทึกอนุมัติค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรท ำงำนวิจัยของนักศึกษำ  
- เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรสอบ/อำจำรย์ที่ปรึกษำ/กรรมกำรตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ 
- รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรคืนเงินทดรอง/รำยงำนค่ำใช้จ่ำย 
- บันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำย/กำรยืม-คืนเงินทดรองจ่ำย 

3.3) งำนสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลควำมรู้  

- จัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอบ 
- ประสำนงำนด้ำนสถำนที่/อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/อำหำรและเครื่องดื่ม 
- จัดท ำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัติ 
- ติดตำมผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลควำมรู้ 
- ตรวจสอบกำรบันท ึกผลในระบบ Grad MIS และตรวจสอบกำรโอนข้อมูลไปยัง          

ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
- บันทึกข้อมูลผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ และสอบประมวลควำมรู้ 

3.4) งำนเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลควำมรู้ 
- จัดท ำบันทึกอนุมัติค่ำตอบแทนกำรสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลควำมรู้ 
- จัดท ำเอกสำรชุดโอนเงินค่ำตอบแทนกำรสอบส ำหรับคณะกรรมกำรฯ 
- รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรคืนเงินทดรอง/รำยงำนค่ำใช้จ่ำย 
- บันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำย/กำรยืม-คืนเงินทดรองจ่ำย 

3.5) งำนตรวจสอบกำรเทียบผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

- ตรวจสอบกำรยื่นผลกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมประกำศมหำวิทยำลัย 
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- จัดเก็บข้อมูลกำรยื่นผลกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
- ติดตำมกำรยื่นผลกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
- บันทึกข้อมูลกำรเทียบผลคะแนนภำษำอังกฤษ 

3.6) งำนข้อมูลนักศึกษำและตรวจสอบคุณสมบัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

- งำนจัดเก็บข้อมูลประวัติและกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยวิชำดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำอิสระ ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

- ตรวจสอบมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
- ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษำที่ขอขยำยระยะเวลำ ลำพักกำรศึกษำและส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ตรวจสอบกำรบันทึกผลกำรเผยแพร่งำนวิจัยของนักศึกษำ และกำรโอนข้อมูล 

ไปยังส่วนทะเบียนและประมวลผล 
- ประสำนงำนส่งผลกำรศึกษำรำยวิชำดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ  

แก่ส ำนักวิชำ 
- ประสำนงำนกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และรำยชื ่อผ ู ้ส  ำเร ็จกำรศึกษำให้แก่  

ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
3.7) งำนตรวจสอบกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

- ตรวจสอบกำรเผยแพร่งำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำตำมประกำศมหำวิทยำลัย 
- ติดตำมเอกสำรกำรเผยแพร่ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- บันทึกผลกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำในระบบ GRAD MIS 

3.8) งำนมำตรฐำนดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ 

- งำนจัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ 
- งำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำก่อนกำรเข้ำเล่มฉบับสมบูรณ์ 
- งำนน ำส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ให้แก่ ส ำนักวิชำ/อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก/ 

ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
- งำนปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
- งำนออกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำวิจัยของนักศึกษำ  

เช่น หนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูล 

4) งานทุนสนับสนุนการวิจัย/ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4.1) ทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

- โครงกำรทุนสถำบันบัณฑิตวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไทย (ทุน TGIST) 
- ทุนสนับสนุนงำนวิจัยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (ทุน วช.) 
- ทุนอุดหนุนกำรวิจัยโครงกำรพัฒนำนักวิจัยและงำนวิจัยเพ่ืออุตสำหกรรม (พวอ.) 
- ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.) 
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4.2) ทุนภำยในมหำวิทยำลัย 

- ทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอหรือเผยแพร่ผลงำนวิจัยของนักศึกษำ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

- ทุนสนับสนุนเพื่อท ำวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษำ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

- ทุนสนับสนุนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ 
4.3)  งำนโครงกำรประกวดดุษฎีนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษำ 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนดเงื่อนไข คุณลักษณะดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ดีเด่น 
และพิจำรณำคัดเลือกและตัดสินดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ดีเด่น 

- วำงแผนกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์โครงกำรและจัดท ำงบประมำณกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

- ประชุมคัดเลือกและตัดสินดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ดีเด่น 
- ประกำศผลกำรตัดสินและประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำนดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ที่

ได้รับรำงวัล บนเว็บไซต์ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
- จัดกิจกรรมมอบรำงวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรำงวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์

ดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
- ประสำนงำนกำรจัดส่งผลงำนเข้ำประกวดในระดับชำติ 

4.4) งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

- จัดท ำรำยงำนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง 
- จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
- จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

4.5) งำนประสำนงำนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรพิเศษ 

- ประสำนงำนข้อมูลตำรำงเรียนกับส ำนักวิชำ และปรับปรุงข้อมูลตำรำงเรียนบนเว็บไซต์
ส ำนักงำนให้เป็นปัจจุบัน 

- ประสำนงำนกำรเดินทำง ที่พัก และรถรับ-ส่งส ำหรับอำจำรย์พิเศษ 
- ประสำนงำนกำรจองห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ อำหำรและเครื่องดื่ม 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ใบเซ็นชื่อเข้ำห้องเรียนส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
- เวียนแจ้งเอกสำรกำรรับรองอำจำรย์ผู้สอนประจ ำสัปดำห์ ผ่ำนทำงระบบสำรบรรณ

ออนไลน์ และทำงอีเมลของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ประสำนงำนเรื่องข้อสอบ/จองห้องสอบ และจัดเตรียมสมุดค ำตอบ 
- จัดส่งข้อสอบให้แก่อำจำรย์ผู้สอน เพ่ือด ำเนินกำรตรวจข้อสอบ 
- ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยกำรเรียนกำรสอน  
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- จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท ำเอกสำรชุดโอนเงินค่ำตอบแทนกำรสอนประจ ำสัปดำห์ 
- แจ้งกำรโอนเงินค่ำตอบแทนกำรสอนแก่อำจำรย์ผู้สอนทำงอีเมล 
- รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรคืนเงินทดรอง/รำยงำนค่ำใช้จ่ำย 
- บันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำย/กำรยืม-คืนเงินทดรองจ่ำย 

3 ฝ่ายบริหารกลาง 
มีภำรกิจหลักในงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ซึ่งเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรและบริกำร 

โดยมีบทบำทหน้ำที่ในกำรประสำนงำน ส่งเสริมสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกรใน
หน่วยงำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) งานแผนและงบประมาณ 
1.1) จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน 
1.2) จัดท ำบันทึกอนุมัติกำรขอใช้งบประมำณเพิ่มเติม และกำรขอโอนเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน

งบประมำณ 
1.3) ตรวจสอบและบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนในระบบ MFU-ERP 
1.4) เร ่งร ัดและติดตำมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงบประมำณ 

ที่ก ำหนด 
1.5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส และประจ ำปีงบประมำณ 

2) งานบริหารทั่วไป 
2.1) งำนสำรบรรณ 

- บันทึกรับ-ส่งเอกสำรของหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอก  
- แจ้งเวียนเอกสำรผ่ำนระบบสำรบรรณออนไลน์ให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
- บันทึกทะเบียนรับค ำร้อง และแบบฟอร์มต่ำง ๆ  

2.2) งำนพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
- งำนเบิกจ่ำยวัสดุส ำนักงำน 
- งำนตรวจนับ และรำยงำนผลกำรตรวจนับ วัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ ำปี 
- งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

2.3) งำนบุคลำกร 
- จัดเตรียมเอกสำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนประจ ำปี 
- ประสำนงำนกำรสรรหำบุคลำกร 
- วำงแผนและประสำนงำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
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2.4) งำนค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ (OT) 
- จัดท ำบันทึกอนุมัติค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 
- จัดท ำรำยงำนค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 
- ตรวจสอบกำรลงเวลำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

2.5) งำนเข้ำร่วมกำรประชุมผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยของรัฐและมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ (ทคบร.) และกำรประชุมสภำคณะผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำแห่งประเทศไทย 
(สคบท.) 
- จัดท ำบันทึกอนุมัติเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนสมำชิกรำยปี 
- ประสำนงำนกำรตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุม 
- จัดท ำอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมประชุม 
- จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
- รวบรวมเอกสำรเพื่อกำรจัดท ำชุดคืนเงินทดรองจ่ำย 
- จัดเก็บข้อมูลกำรยืมเงินทดรองจ่ำย และกำรคืนเงินทดรองจ่ำย 

3) งานนักศึกษาช่วยงาน (Part Time) 
3.1) ประสำนงำนกำรจัดจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน 
3.2) จัดท ำบันทึกอนุมัติเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนนักศึกษำช่วยงำน 
3.3) จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนนักศึกษำช่วยงำน 
3.4) รวบรวมเอกสำรเพ่ือกำรจัดท ำชุดคืนเงินทดรองจ่ำย 
3.5) จัดเก็บข้อมูลกำรยืมเงินทดรองจ่ำย และกำรคืนเงินทดรองจ่ำย 
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2. ขั้นตอนการให้บริการ 

2.1 ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจรูปแบบการพิมพ์ 
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2.2 ขั้นตอนการให้บริการงานสอบโครงร่าง และสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 

นักศึกษำยื่นขอสอบในระบบ GRAD MIS และส่งเอกสำรแบบค ำร้องขอสอบ DGC07/ DGC09 และ
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ พร้อมผลกำรตรวจกำรคัดลอกผลงำนวิจัย (เฉพำะกำรสอบป้องกัน) ต่อส ำนักวิชำ
เพื่อผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำ

ส ำนักวิชำ และคณบดี

ส ำนักวิชำส่งค ำร้องขอสอบพร้อมค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบของนักศึกษำต่อส ำนักงำนบณัฑิตศึกษำ 
[แบบค ำร้องขอสอบ DGC07/ DGC09 และค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ 

พร้อมผลกำรตรวจกำรคัดลอกผลงำนวิจัย (เฉพำะกำรสอบป้องกัน)]
ระยะเวลำก่อนวันสอบ 7 วันท ำกำร

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร 
และประสำนงำนกำรจัดสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ

ระยะเวลำ 5 วันท ำกำร

นักศึกษำสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด

ส ำนักวิชำด ำเนินกำรส่งผลสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ ต่อส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
(แบบรำยงำนผลสอบ DGC08/DGC10)

ระยะเวลำภำยในภำคกำรศึกษำที่ด ำเนนิกำรจัดสอบ

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรและบันทึกผลสอบ
ในระบบ GRAD MIS

ระยะเวลำ 3 วันท ำกำรหลังได้รับรำยงำนผลกำรสอบ
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2.3 ขั้นตอนการให้บริการงานสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ 

 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำโอนข้อมูลผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลควำมรู ้ไปยังระบบบริกำรกำรศึกษำ (REG)
ระยะเวลำ 1 วันท ำกำร

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรและบันทึกผลสอบในระบบ GRAD MIS
ระยะเวลำ 3 วันท ำกำร

ส ำนักวิชำด ำเนินกำรส่งผลสอบวัดคุณสมบตัิ/สอบประมวลควำมรู้ ต่อส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
ระยะเวลำภำยในภำคกำรศึกษำท่ีด ำเนินกำรจัดสอบ

นักศึกษำสอบวัดคุณสมบัติ และสอบประมวลควำมรู ้ตำมวัน เวลำ และสถำนท่ีที่ก ำหนด

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำด ำเนินกำรประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบฯ บนเว็บไซต์ และ Facebook Fan page ของหน่วยงำน
และประสำนงำนจัดสอบวัดคุณสมบัต ิและสอบประมวลควำมรู้

ระยะเวลำ 5 วันท ำกำร

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร
ระยะเวลำ 1 วันท ำกำร

ส ำนักวิชำด ำเนินกำรส่งค ำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลควำมรู้ตอ่ส ำนักงำนบัณฑิตศกึษำ
[DGC05 และใบเสร็จค่ำธรรมเนียมกำรสอบ (ถ้ำมี)]

ระยะเวลำก่อนวันสอบ 7 วันท ำกำร

นักศึกษำยื่นค ำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลควำมรู ้(DGC05) ต่อส ำนักวิชำ
เพื่อผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำส ำนักวิชำ และคณบดี

คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำพิจำรณำกำรสอบวัดคุณสมบัติ และกำรสอบประมวลควำมรู้
ระยะเวลำ 1 วันท ำกำรตำมก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร 
ระยะเวลำ 3 วันท ำกำร

ส ำนักวิชำส่งแบบเสนอรำยชื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวัดคณุสมบัติ/สอบประมวลควำมรู้
ระยะเวลำตำมก ำหนดกำรสง่ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
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2.4 ขั้นตอนการให้บริการงานทุนสนับสนุน 

 2.4.1 ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

นักศึกษำกรอกข้อมูลในแบบค ำร้อง DGC03 ผ่ำนระบบ Grad MIS ที่ https://mfugradmis.mfu.ac.th/ 

พิมพ์แบบค ำร้อง DGC03 พร้อมท้ังแนบรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขอรบัทุนสนับสนุนและส่งใหส้ ำนักวิชำเพื่อผ่ำนควำม

เห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ วิทยำนิพนธ์ หรือดษุฎีนิพนธ์/ประธำนหลักสูตร/คณบดี ก่อนส่ง

แบบฟอร์มกำรสมัคร นักศึกษำสำมำรถ Download แบบฟอร์มรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขอรับทุนสนับสนุนไดจ้ำก 

http://postgrads.mfu.ac.th/current-students/scholarship 

ส่งแบบฟอร์มค ำร้อง DGC 03 ได้ที ่ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ ห้อง 106 อำคำรเรียนรวม 1 

โทรศัพท์ 053-916138 

นักศึกษาจะต้องน าส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนนุพร้อมแบบฟอร์ม DGC 03 ดังนี้ 

1. ข้อตกลงในกำรขอรับทุน จ ำนวน 3 ฉบับ 

    1.1 ต้นฉบับส ำหรับส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 

    1.2 ส ำเนำส ำหรับนักศึกษำ 1 ฉบับ 

    1.3 ส ำเนำส ำหรับอำจำรย์ที่ปรกึษำ 1 ฉบับ 

2. ใบส ำคัญรับเงิน 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

4. ใบแสดงควำมจ ำนงให้โอนเงิน 

5. ส ำเนำหน้ำแรกสมดุบัญชีธนำคำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

นักศึกษำสำมำรถ Download เอกสำรขำ้งต้นได้จำก http://postgrads.mfu.ac.th/ 

A 

http://postgrads.mfu.ac.th/
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หมายเหตุ นักศึกษำจะต้องด ำเนินกำรยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้แล้ว

เสร็จ ก่อน กำรส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์

 

 

 

นักศึกษำยื่นแบบค ำร้อง DGC 03 ภำยในวันที่ 15 ของทุกเดือน 

กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับทุนจะด ำเนินกำรประกำศผลกำรพิจำรณำภำยใน 2 วันท ำกำร หลังกำร

ปิดรับแบบฟอร์มกำรขอรับทุนผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ  

http://postgrads.mfu.ac.th/ หัวข้อ ข่ำวทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย 

 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำจะด ำเนินกำรโอนเงินทุนเข้ำบัญชีของนักศึกษำ 

พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษำทรำบทำง E-mailภำยใน 30 วันท ำกำร 

**โดยนักศึกษำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนยีมในกำรจ่ำยเงินผำ่นระบบบริกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผูร้ับเงิน (ถ้ำมี)** 

นักศึกษำท่ีได้รับเงินทุนไปแล้ว จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรเบิกจ่ำยทุน 

และเก็บรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยพร้อมหลักฐำนทำงกำรเงิน เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำนส ำหรับกำรตรวจสอบ 

หำกมีกำรร้องขอจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จนกว่ำนักศึกษำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 

**โดยไม่ต้องน ำส่งส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ** 

A 

http://postgrads.mfu.ac.th/
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2.4.2 ขั้นตอนการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

 

นักศึกษำกรอกข้อมูลในแบบค ำร้อง DGC 02 ผ่ำนระบบ Grad MIS ที่ http://mfugradmis.mfu.ac.th 

นักศึกษำพิมพ์แบบค ำร้อง DGC02 พร้อมทั้งแนบรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขอรับทุนสนับสนุน 
ส่งให้ส ำนักวิชำเพ่ือผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ วิทยำนิพนธ์ หรือ

ดุษฎีนิพนธ์/ประธำนหลักสูตร/คณบดี ก่อนส่งแบบฟอร์มกำรสมัคร 
นักศึกษำสำมำรถ Download แบบฟอร์มรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขอรับทุนสนับสนุน 

ได้จำก http://postgrads.mfu.ac.th/current-students/scholarship 

นักศึกษาจะต้องน าส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนพร้อมแบบค าร้อง DGC 02 ดังนี้ 
1. ข้อตกลงในกำรขอรับทุน จ ำนวน 3 ฉบับ 
1.1 ต้นฉบับส ำหรับส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
1.2 ส ำเนำส ำหรับนักศึกษำ 1 ฉบับ 
1.3 ส ำเนำส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ 1 ฉบับ 
2. ใบส ำคัญรับเงิน 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
4. ใบแสดงควำมจ ำนงให้โอนเงิน 
5. ส ำเนำหน้ำแรกสมุดบัญชีธนำคำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
6. หนังสือตอรับให้ตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรจำกบรรณำธิกำร 
7. หนังสือตอบรับจำกผู้จัดกำรประชุมให้น ำเสนอผลงำน และระบุกำรตีพิมพ์บทควำมฉบับเต็ม 
ในเอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) 
8. หลักฐำนกำรได้รับทุนหรืออยู่ระหว่ำงกำรขอรับทุนสนับสนุนส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน 
กำรค้นคว้ำอิสระ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ จำกแหล่งทุนอื่น (ถ้ำมี) 
นักศึกษำสำมำรถ Download เอกสำรข้ำงต้นได้จำก http://postgrads.mfu.ac.th/ 
 

A 

http://postgrads.mfu.ac.th/
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หมายเหตุ นักศึกษำจะต้องด ำเนินกำรยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ให้แล้วเสร็จ 

ก่อน กำรส่งเล่มกำรค้นคว้ำอิสระ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ส่งแบบค ำร้อง DGC 02 ได้ที่ 
ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ ห้อง 106 อำคำรเรียนรวม 1 

โทรศัพท์ 053-916138 
 

นักศึกษำยื่นแบบค ำร้อง DGC 02 
ภำยในวันที่ 15 ของทุกเดือน 

กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับทุนจะด ำเนินกำรประกำศผลกำรพิจำรณำ 
ภำยใน 2 วันท ำกำร หลังกำรปิดรับแบบฟอร์มกำรขอรับทุน 

ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
http://postgrads.mfu.ac.th/ หัวข้อ ข่ำวทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย 

 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำจะด ำเนินกำรโอนเงินทุนเข้ำบัญชีของนักศึกษำ 
พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษำทรำบทำง E-mail ภำยใน 30 วันท ำกำร 

**โดยนักศึกษำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนยีมในกำรจ่ำยเงินผำ่นระบบบริกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผูร้ับเงิน (ถ้ำมี)** 

นักศึกษำที่ได้รับเงินทุนไปแล้ว จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรเบิกจ่ำยทุน 
และเก็บรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยพร้อมหลักฐำนทำงกำรเงิน เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำนส ำหรับกำรตรวจสอบ 
หำกมีกำรร้องขอจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จนกว่ำนักศึกษำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 

**โดยไม่ต้องน ำส่งส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ** 

A 

http://postgrads.mfu.ac.th/%20หัวข้อ
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3. สถิติการให้บริการ 

3.1 ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 

 

จำกสถิติกำรให้บริกำรในไตรมำสที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม-ธันวำคม 2563) มี
กำรให้บริกำรทั้งหมด 229 รำย จ ำแนกตำมกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 40 รำย 
2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 120 รำย 
3. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 48 รำย 
4. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 21 รำย 

3.2 ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564) 

 

จำกสถิติกำรให้บริกำรในไตรมำสที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (มกรำคม-มีนำคม 2564)  
มีกำรให้บริกำรทั้งหมด 125 รำย จ ำแนกตำมกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี ้

1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 28 รำย 
2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 43 รำย 
3. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 18 รำย 
4. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 36 รำย 
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3.3 ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เมษายน-มิถุนายน 2564) 

 

จำกสถิติกำรให้บริกำรในไตรมำสที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เมษำยน-มิถุนำยน 2564)  
มีกำรให้บริกำรทั้งหมด 140 รำย จ ำแนกตำมกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 20 รำย 
2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 29 รำย 
3. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 18 รำย 
4. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 73 รำย 

3.4 ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) 

 

จำกสถิติกำรให้บริกำรในไตรมำสที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (กรกฎำคม-กันยำยน 2564)  

มีกำรให้บริกำรทั้งหมด 158 รำย จ ำแนกตำมกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 24 รำย 

2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 104 รำย 

3. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 26 รำย 

4. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 4 รำย 
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3.5 สรุปรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

จำกสถิติกำรให้บริกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรให้บริกำรทั้งหมด 652 รำย จ ำแนกตำม

กำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 112 รำย 

2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 296 รำย 

3. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 110 รำย 

4. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 134 รำย 
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สถิตกิารเขา้รบับรกิารดา้นงานสอบวดัคณุสมบตัแิละการสอบประมวลความรูข้องนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

สถิตกิารเขา้รบับรกิารดา้นระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการการศกึษาของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

สถิตกิารเขา้รบับรกิารดา้นงานตรวจรูปแบบการพิมพข์องนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

สถิตกิารเขา้รบับรกิารดา้นงานสอบโครงรา่งและสอบปอ้งกนัดษุฏีนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์และการคน้ควา้อิสระของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

สถิตกิารเขา้รบับรกิารดา้นงานเบิกจ่ายทนุการศกึษาของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา
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4. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

4.1 ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 

 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำรในไตรมำสที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(ตุลำคม-ธันวำคม 2563) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดบัควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.75 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.83 

2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้ นคว้ำอิสระของ

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.83 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 

3. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 
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ด้านงานตรวจรูปแบบการพิมพ์ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
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2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08 

4. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.67 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.66 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 

4.2 ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564) 

 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำรในไตรมำสที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(มกรำคม-มีนำคม 2564) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.68 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.79 

2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระของ

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
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1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.64 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.71 

3. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.40 

2) ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.41 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.43 

4. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.85 

2) ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.68 

4.3 ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เมษายน-มิถุนายน 2564) 

 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำรในไตรมำสที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(เมษำยน-มิถุนำยน 2564) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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     1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.67 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.82 

 2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระของ

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.69 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.64 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 

 3. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.56 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.48 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.46 

 4. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.85 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.79 

3)  ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.88 

4.4 ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) 
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ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำรในไตรมำสที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(กรกฎำคม-กันยำยน 2564) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

     1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.69 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.71 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 

 2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระของ

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.81 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.75 

 3. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.75 

2) ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 

 4. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

1) ระดับควำมพึงพอใจของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.69 

2)  ระดับควำมพึงพอใจของกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 

3) ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 4.85 

4.5 สรุปรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

4.68

4.40

4.74

4.73

ดา้นงานเบิกจา่ยทนุการศกึษาของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

ดา้นงานสอบโครงรา่งและสอบป้องกนัดษุฏีนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์และการคน้ควา้อิสระของนกัศกึษาระดบับัณฑิตศกึษา

ดา้นงานสอบวดัคณุสมบตัิและการสอบประมวลความรูข้องนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

ดา้นงานตรวจรูปแบบการพิมพข์องนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา
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จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมกำร

ให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้ำนงำนเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ระดับควำมพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมำกท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.73 

 2. ด้ำนงำนสอบโครงร่ำงและสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระของ

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.74 

 3. ด้ำนงำนสอบวัดคุณสมบัติและกำรสอบประมวลควำมรู ้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย 4.40 

 4. ด้ำนงำนตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ระดับควำมพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมำกท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.68 
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5. ช่องทางการให้บริการ E - Service 

5.1 แบบค าร้อง (DGC FORM) 

 

http://postgrads.mfu.ac.th/current-students/dgc-form 

 
 

 

 

 

 

 

http://postgrads.mfu.ac.th/current-students/dgc-form
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5.2 ระบบจองห้องเรียนและห้องประชุม 

 

 

http://gradservice.mfu.ac.th/conference/ 

 

 
 

 

 

 

 

http://gradservice.mfu.ac.th/conference/
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5.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD-MIS) 

 

 

https://mfugradmis.mfu.ac.th/ 

 

 
 

 

 

 

 

https://mfugradmis.mfu.ac.th/
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5.4 ช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning 

 Youtube Channel 

https://www.youtube.com/channel/UCm3AvKzaETYKxUmepo-0_Vw/videos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCm3AvKzaETYKxUmepo-0_Vw/videos

