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การบรหิารจัดการเงนิรายไดของหลักสูตร

โดย 

จริาภรณ ไมโรยรส

หัวหนางานคลัง

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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รายไดของหลักสูตรไดมาจาก 

 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประกอบดวย 

๑.คาหนวยกิต

๒.คาอุปกรณพเิศษ หรือ คาบํารุงอุปกรณ (ถาม)ี

๓.คาธรรมเนียมการศกึษาดูงาน (ถาม)ี

๔.คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม (ถามี)

๕.คาวจิัยเพื่อทําวทิยานิพนธ (ถาม)ี

๖.คาธรรมเนยีมการศกึษาเฉพาะสาขา (ถามี)
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๑. คาหนวยกิต 

  หลักสูตรจะไดรับจัดสรรในอัตรา ๘๐%

     ของคาหนวยกติที่นักศกึษาชําระเงินลงทะเบียนใน    

     รายวชิาที่หลักสูตรรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 

     เพื่อใชจายในการดําเนนิการจัดการเรียนการสอน
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๒. คาอปุกรณพิเศษ หรือ คาบํารุงอุปกรณ (ถามี)

     หลักสูตรจะไดรับจัดสรรในอัตรา ๑๐๐%

     ของคาอุปกรณพเิศษ หรือ คาบํารุงอุปกรณที่นักศึกษา  

     ชําระเงินตามที่หลักสูตรเรียกเก็บ

     เพื่อใชจายตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรขออนุมัตจิัดเก็บ
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๒. คาอปุกรณพิเศษ หรือ คาบํารุงอุปกรณ (ถามี)

     หลักสูตรจะไดรับจัดสรรในอัตรา ๑๐๐%

     ของคาอุปกรณพเิศษ หรือ คาบํารุงอุปกรณที่นักศึกษา  

     ชําระเงินตามที่หลักสูตรเรียกเก็บ

     เพื่อใชจายตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรขออนุมัตจิัดเก็บ
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๔. คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม (ถามี) 

     หลักสูตรจะไดรับจัดสรรในอัตรา ๙๐%

     ของคาธรรมเนยีมฝกภาคสนาม ท่ีนักศกึษาชําระเงิน

     ตามที่หลักสูตรเรียกเก็บ 

     เพื่อใชจายตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรขออนุมัตจิัดเก็บ
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๕. คาวจิัยเพือ่ทาํวิทยานพินธ (ถามี) 

  หลักสูตรจะไดรับจัดสรรในอัตรา ๑๐๐% 

      ของคาวจิัยเพื่อทําวทิยานพินธ ที่นักศกึษาชําระเงิน          

      ตามที่หลักสูตรเรียกเก็บ 

      เพื่อใชจายตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรขออนุมัตจิัดเก็บ
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๖. คาธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา (ถามี) 

    หลักสูตรจะไดรับจัดสรรในอัตรา ๙๐%

     ของคาธรรมเนยีมการศกึษาเฉพาะสาขาที่นักศึกษาชําระเงนิ

     ตามที่หลักสูตรเรียกเก็บ 

     เพื่อใชจายตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรขออนุมัตจิัดเก็บ
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เงินรายไดหลกัสูตรฯ 

สามารถใชจายอะไรไดบาง ?
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หลักสูตรสามารถนําเงินรายไดที่ไดรับการจัดสรร 

ซึ่งเรียกวา "เงินรายไดของหลักสูตร“ มาใชจายใน

การบริหารจัดการที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนใน

ระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือ ตามวัตถุประสงคที่

หลักสูตรขออนุมัติจัดเก็บ ดังนี้
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๑.จายเปนเงนิเดือน คาจาง เจาหนาที่ปฏิบัตงิานประจํา

หลักสูตร

                เชน คาจางชั่วคราว คาจางประจํา 

                      เงินเดือนพนกังานสวนงาน

๒.จายเปนคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

    ๒.๑ คาตอบแทน 

 คาสอนพเิศษ คาตอบแทนวิทยากร เปนตน
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     ๒.๒ คาใชสอย

         จายเปนคาใชจายในการเดินทางฯ คาซอมบํารุง 

             สินทรัพย คาจางเหมาบริการ เปนตน

  ๒.๓ คาวัสดุ

            จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุสํานักงาน วัสดุวทิยาศาสตร 

   วัสดุคอมพวิเตอร  เปนตน
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๓. จายเปนคาครุภัณฑ

      เชน จัดซ้ือ/จัดหา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพวิเตอร   

            เปนตน

๔. จายเปนคาสาธารณูปโภค

      เชน คาโทรศัพท คาไปรษณีย  เปนตน
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๕. จายเปนเงนิอุดหนุน

  เชน เงินอุดหนุนการศกึษา เงนิอุดหนุนการวจิัย  เปนตน

ทั้งนี้ การจายเงินดังกลาวขางตน ตองไมเกินเงินรายไดของ

หลักสูตร ที่ มีอยู  และตองมีงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณนั้น ๆ   โดยตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ      

และ/หรือประกาศท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด
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ตัวอยาง การขอเบกิจาย 
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หมวดคาตอบแทน

   (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงนิ
คาตอบแทนบัณฑิตวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ก.ย.๒๕๕๓)

    คาสอนพิเศษ (ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเบกิจายเงินคาสอนพเิศษ

และคาสอนเกนิภาระงานสอนฯ พ.ศ.๒๕๕๑ เฉพาะระดับบัณฑติศกึษา โดยอนุโลม) 

   หลกัสูตรปกต ิ(ขอ ๒)

      ก.ขาราชการ/ลูกจางของทางราชการหรือพนักงานรัฐวสิาหกิจ 

     อตัราชั่วโมงละไมเกิน ๕๔๐ บาท

      ข.นอกเหนอืจากขอ ก. จายเปน ๒ เทา

    อัตราช่ัวโมงละไมเกิน ๑,๐๘๐ บาท     
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 หลักสูตรนานาชาต ิ(ขอ ๑๒ ประกาศคาตอบแทน (ฉ.๑๑/๒๕๕๘                                      

ลว.๑๗ ก.พ.๒๕๕๘) 

อัตราคนละไมเกนิ ๒,๐๐๐ บาท/ชั่วโมง 

 หลักสูตรภาคพเิศษ (ขอ ๑๓ ประกาศคาตอบแทน (ฉ.๑๑/๒๕๕๘                                   

ลว.๑๗ ก.พ.๒๕๕๘) 

อัตราคนละไมเกนิ ๑,๕๐๐ บาท/ชั่วโมง
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เอกสารประกอบการเบิกจาย

๑. หนังสอืขออนุมัตเิบกิคาสอนพเิศษ

๒. หนังสือเชิญสอน หรือตารางสอน

๓. หลักฐานการเบิกจายเงนิคาสอนพเิศษ

๔. บัญชลีงเวลามาทํางานสําหรับอาจารยพเิศษ
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คาตอบแทนแกอาจารยชาวตางประเทศ หรือ วทิยากร 

ชาวตางประเทศที่เชญิมาสอน/บรรยายแกนักศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย 

(ขอ ๓ ประกาศคาตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๓ ลว. ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓)

อัตราคนละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทตอชั่วโมง



20

MAHIDOL 
UNIVERSITY

Wisdom of the Land

เอกสารประกอบการเบิกจาย

     ๑. หนังสือขออนุมัตหิลักการ 

   (ตองไดรับอนุมัตกิอนวันที่จะขอเบกิโดยใหระบุเรือ่งหรือวชิาที่จะ   

        บรรยายฯ, วันเดือนป ที่มาสอน/บรรยาย)

  ๒. หนังสอืขออนุมัตเิบกิ

      ๓. ใบสาํคัญรับเงิน(ระบุรายละเอียดการบรรยาย/สอน)
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คาตอบแทนผูปฏบิัตงิานในหลักสูตรนานาชาติ และภาคพเิศษ (ขอ ๑๔)

* ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

อัตราเดือนละไมเกิน ๑๒,๐๐๐ บาท

 * เลขานุการหลักสูตร 

    อัตราเดอืนละไมเกนิ  ๒,๕๐๐ บาท

เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร 

   อัตราเหมาจายคนละไมเกิน ๘๐๐ บาทตอวัน
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คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานในหลักสูตรภาคปกติ (ขอ ๑๔)

*ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

อัตราเดอืนละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

* เลขานุการหลักสูตร 

   อัตราเดอืนละไมเกิน  ๒,๕๐๐ บาท

* บัณฑิตวทิยาลัยจะโอนงบประมาณ และโอนเงินรายไดหลักสูตรฯ             

ผานกองคลังมหาวิทยาลัย โดยจายผานระบบ Payroll ของสวนงานตน

สังกัด สําหรับประธานหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร
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เอกสารประกอบการเบิกจาย

๑. หนังสือขออนุมตัิหลักการ 

    (ไดรับอนุมัตกิอนเดือน/วันที่จะขอเบกิจาย สวนของเจาหนาที่  

         หลักสูตรใหระบุ วันเดือนปที่จะขอเบิก)

    ๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ

๓. หนังสือขออนุมตัิเบิก

๔. ใบสําคัญรับเงิน(โดยระบรุายละเอยีดและวัน/เดือน/ปทีข่อเบกิ)
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คาตอบแทนแกบุคคลท่ีชวยปฏบิัติงานในกิจกรรมตาง ๆ  (ขอ ๘)

๑. บุคคลที่สงักัดมหาวิทยาลัยมหิดล

    อัตราไมเกนิ ๕๐๐ บาทตอวนั หรือ จายตามอัตราท่ีหนวยงานตน

สังกัดของบุคคลภายนัน้เรยีกเกบ็   

๒. บุคคลที่มิไดสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอวัน หรือ จายตามอัตราทีห่นวยงานตน

สังกัดของบุคคลภายนัน้เรยีกเกบ็
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คาตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ

(งานประจํา) ขอ ๘

(จายตามประกาศมหาวทิยาลัยมหดิล เร่ือง เงนิคาลวงเวลาผูปฏบัิตงิานใน

  มหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๑)

๑. การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการในวันทําการ 

     มสิีทธิเบกิคาตอบแทนไดไมเกนิวันละ ๔ ชั่วโมง

         อัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท
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๒. การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ

    มสิีทธิเบกิคาตอบแทนไดไมเกนิวันละ ๗ ชั่วโมง 

    อัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท 
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เอกสารประกอบการเบกิจาย  

๑. หนังสือขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

 (ไดรับอนมุัตกิอนวันที่ปฏบิัตงิานหรืออยางชาในวันที่ปฏิบัติงาน)    

    ๒. หนังสือขออนุมัตเิบกิ

    ๓. บัญชีลงเวลาปฏิบัตงิาน

    ๔. แบบรายงานผลการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ

    ๕. หลักฐานการจายเงนิคาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ
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คาตอบแทนแก หัวหนาชุมชน หรือ หัวหนาหนวยงาน

เพื่อขอใชสถานที่ในการเรยีนการสอนในหลักสูตรบัณฑติศึกษา

ของบัณฑิตวทิยาลัย (ขอ ๑๖ )

จายตามอัตราทีชุ่มชม หรือหนวยงานนั้นกาํหนด

      

      (* จายเงินคาตอบแทนใหกับบคุคล)
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เอกสารประกอบการเบิกจาย

๑. หนังสอืขออนุมัตหิลักการ 

    (ไดรับอนุมัติกอนวันที่จะเกิดรายจาย)

๒. หนังสือขออนุมัตเิบิก

๓. ใบสําคัญรับเงนิ
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    หมวดคาใชสอย

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ตางประเทศ

     (ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลัยมหดิล เร่ือง หลกัเกณฑและอัตราการจายเงนิคา       

ใชสอย  พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๖. ปจจุบันใชระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเบกิคาใชจายใน

การเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 

        แบงเปน  

 ๑. ในประเทศ

 ๒. ตางประเทศ
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  ๑. ในประเทศ

      ๑.๑ คาเบ้ียเล้ียงในประเทศ ในลักษณะเหมาจาย 

     ระดับ ๘ ลงมา หรอืเทียบเทา              ๒๔๐ บาท:วัน:คน

             ระดับ ๙ ข้ึนไป หรือเทยีบเทา   ๒๗๐ บาท:วัน:คน     

        ๑.๒ คาเชาที่พัก

           -ในลักษณะจายจริง ใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราดังน้ี

   ระดบั ๘ ลงมา หรือเทียบเทา หองพักคนเดยีว ๑,๕๐๐ บาท:วัน:คน 

        หองพกัคู     ๘๕๐ บาท:วัน:คน    
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          ระดับ ๙  หรือเทยีบเทา หองพักคนเดยีว ๒,๒๐๐ บาท:วัน:คน 

                 หองพักคู         ๑,๒๐๐ บาท:วัน:คน

  ระดับ ๑๐ ขึ้นไปหรือเทียบเทา หองพกัคนเดยีว  ๒,๕๐๐ บาท:วัน:คน 

  หองพักคู          ๑,๔๐๐ บาท:วัน:คน

-ในลักษณะเหมาจาย ใหเบกิไดไมเกินอัตราดังนี้

            ระดบั ๘ ลงมา หรือเทยีบเทา      ๘๐๐ บาท:วัน:คน

            ระดบั ๙ ขึ้นไป หรือเทียบเทา              ๑,๒๐๐ บาท:วัน:คน    
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๑.๓ คาพาหนะ    ใหเบกิไดเทาที่จายจรงิโดยประหยดั ไมเกนิสทิธ ิ

๑) รถโดยสารประจาํทาง

 เบกิไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง

              กาํหนด  เวนแต ผูเดนิทางถกูเรยีกเก็บเงนิคาพาหนะเกนิกวาอัตราที่กาํหนดก็ใหเบกิ 

                                   คาพาหนะไดเทาที่จายจริง

     ๒) รถไฟ เบกิไดเทาที่จายจรงิ

สําหรับการเดนิทางโดยรถดวน หรือรถดวนพเิศษ ชัน้ที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ

              ใหเบกิไดเฉพาะตาํแหนงระดับ ๖ ขึน้ไปหรือเทยีบเทา

     ๓) พาหนะสวนตวั รถยนตสวนบคุคล กโิลเมตรละ ๔ บาท  

             (ตามประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลัยมหดิล เร่ือง หลกัเกณฑและอัตราการ       

              จายเงินคาใชสอย พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๘)      
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๒. ตางประเทศ
     ๒.๑ ระยะเวลาการขออนุมัติหลักการขอเบกิคาใชจายในการเดนิทางไปราชการใน

           ตางประเทศ

         ๒.๑.๑ ประเทศในทวีปเอเซีย

                     กอนและหลังปฏบิัตริาชการไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง

            ๒.๑.๒ ออสเตรเลยี, นวิซแีลนด, ประเทศในทวปียุโรป หรือทวปีอเมรกิาเหนือ

                      กอนและหลังปฏิบัตริาชการไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง

       ๒.๑.๓  ประเทศในทวปีอเมรกิาใต หรือประเทศทวปีแอฟริกา

                       กอนและหลังปฏิบัตริาชการไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง
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  ๒.๒ คาเบี้ยเลี้ยง

        (๑) คาเบีย้เลี้ยงเหมาจาย

             ระดับ ๘ ลงมา ๒,๑๐๐ บาท:วัน:คน

        ระดับ ๙ ขึน้ไป ๓,๑๐๐ บาท:วัน:คน
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(๒)  กรณีมไิดเบกิเหมาจาย ใหเบกิไดดังนี้

             (เก็บใบเสร็จรบัเงินและหลกัฐานการจายเงิน)

             (๒.๑) คาอาหาร-คาเครือ่งดื่ม,คาภาษ-ีคาบริการที่โรงแรม/ภตัตาคาร 

                     หรือรานคาเรียกเกบ็ ใหเบกิไดเทาจายจรงิไมเกนิวนัละ ๔,๕๐๐ บาทตอคน

             (๒.๒) คาทาํความสะอาดเสือ้ผา สําหรับระยะเวลาเกิน ๗ วนั   

                     เบกิเทาที่จายจริงไมเกิน ๕๐๐ บาทตอคน

       (๒.๓) คาใชสอยเบด็เตลด็ ใหเบกิในลกัษณะเหมาจายไมเกนิวนัละ ๕๐๐ บาทตอคน

       คาใชจายตาม (๒.๑) – (๒.๒) ใหคดิคํานวณเบกิจายในแตละวนั                                        

                     จาํนวนเงินสวนที่เหลือจายในวันจะนาํมาสมทบเบกิในวนัถดัไปไมได       
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การนับเวลาเดินทางไปราชการตางประเทศเพื่อคํานวณเบีย้เลี้ยง
ใหนับต้ังแตออกเดนิทางในประเทศไทย จนกลับถงึประเทศไทย

           * เวลาเดนิทางไปราชการ ใหนับ ๒๔ ชั่วโมง เปน ๑ วัน

              สวนชั่วโมงที่เหลือเกิน ๑๒ ชั่วโมง ใหถือเปน ๑ วนั*

    เชน อาจารยสดุใจ ... เดนิทางไปราชการ ณ ประเทศสงิคโปร  

    ออกเดนิทางจากที่พักเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕x เวลา ๐๗.๐๐น.

    กลับถึงท่ีพักในประเทศไทยในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕x เวลา ๒๐.๓๐ น.

    วันท่ี ๑๒ – ๑๖ เมษายน ถงึเวลา ๐๗.๐๐ น.  เทากับ   ๔ วัน

    เศษของช่ัวโมงของวันท่ี ๑๖ เมษายน เทากบั   ๑  วัน

    (ตัง้แตเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.รวม ๑๓ ชั่วโมง )
รวม      ๕  วัน
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ประเภท

ก.
(บาท:วัน:คน)

ประเภท 

ข.
(บาท:วัน:คน)

ประเภท

ค. 
(บาท:วัน:คน)

ประเภท

ง.
(บาท:วัน:คน)

ประเภท

จ.
(บาท:วัน:คน)

ระดบั ๘ 

ลงมา

ไมเกิน 

๗,๕๐๐ 

บาท

ไมเกิน 

๕,๐๐๐ 

บาท

ไมเกิน 

๓,๑๐๐ 

บาท

เพ่ิมขึ้นจาก

ประเภท ก.

อีกไมเกนิ 

รอยละ ๔๐ 

เพ่ิมขึ้นจาก

ประเภท ก.

อีกไมเกนิ 

รอยละ ๒๕

ระดบั ๙ 

ขึ้นไป

ไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ 

บาท

ไมเกิน 

๗,๐๐๐ 

บาท

ไมเกิน 

๔,๕๐๐

บาท

เพ่ิมขึ้นจาก

ประเภท ก.

อีกไมเกนิ 

รอยละ ๔๐ 

เพ่ิมขึ้นจาก

ประเภท ก.

อีกไมเกนิ 

รอยละ ๒๕

๒.๓ คาเชาที่พัก



39

MAHIDOL 
UNIVERSITY

Wisdom of the Land

หมายเหตุ 

อัตราคาที่พัก สําหรับประเทศ รฐั เมอืง  ดูตามประเภทตาง ๆ 

ในระเบยีบกระทรวงการคลัง มทีั้งหมด ๕ ประเภท

๑.ประเภท ก

๒.ประเภท ข

๓.ประเภท ค

๔.ประเภท ง

๕.ประเภท จ
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๒.๔  คาโดยสารเคร่ืองบิน

(๑)  ช้ันหนึ่ง

       สําหรับขาราชการ ระดับ ๑๐ หรือเทียบเทาข้ึนไป

 (๒) ช้ันระหวางชัน้หนึ่ง กับชั้นต่ําสุด

      สําหรับขาราชการ ระดบั ๙ หรือเทยีบเทา

          กรณีตาม (๒)ไมมใีหเบิกตาม (๑)

(๓) ชัน้ต่ําสุด 

          สําหรับผูดํารงตําแหนง นอกเหนอืจาก (๑) และ (๒)
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เอกสารประกอบการเบิกจาย
๑. หนังสอืขออนุมัตหิลักการ 

    (ไดรับอนุมัตกิอนวนัที่จะเกิดรายจาย)

๒. หนังสือขออนุมัตเิบกิ 

๓. แบบรายงานการเดนิทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ

๔. หนังสอือนุมัตติัวบคุคลใหเดนิทางไปราชการ

๕. เอกสารประกอบที่ใชเบกิจายเงนิ                                     

    เชน ใบสําคญัรับเงินคาเบี้ยเล้ียง,ใบเสร็จรับเงนิคาตัว๋เครื่องบนิ,               

              ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก ฯลฯ  
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คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก สําหรบัชาวตางประเทศ ที่หลกัสูตรเชญิมาเพื่อประโยชน

ของมหาวทิยาลัย สวนงาน หรือหลกัสูตร สามารถเบกิจายตามหลักเกณฑและ

อัตราดังน้ี

        จายในลักษณะเหมาจายในอัตราไมเกินคนละ ๖,๐๐๐ บาทตอวัน

   {ตามประกาศบัณฑติวทิยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายคาใชสอย 

     พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๔ (๒)}
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เอกสารประกอบการเบิกจาย

      ๑. หนังสือขออนุมัติหลักการ โดยแนบหนังสือเชญิ          

           (ขออนุมตัิกอนวันที่จะเกดิรายจาย)

๒. หนังสือขออนุมัติเบิก     

๓. ใบสาํคัญรับเงินคาเบ้ียเล้ียงและคาทีพ่ัก(เหมาจาย)
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คาอาหารหลัก อาหารวาง และเคร่ืองดืม่ในการจัดประชุมและ

การสัมมนาของหลักสูตร

(ประกาศบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงนิ

 คาใชสอย พ.ศ.๒๕๕๖ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๓)

อาหารวาง ไมเกินคนละ ๑๒๐ บาทตอคร้ัง

อาหารหลัก(อาหารเชา หรือกลางวนั หรือเย็น) ไมเกนิคนละ ๓๐๐ บาทตอคร้ัง

เครือ่งดื่ม ไมเกินคนละ ๔๐ บาทตอครัง้
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การยมืเงนิทดรองจายจากบัณฑติวิทยาลยั

เพื่อใชจายในการจัดการเรียนการสอน 

 เชน ๑.เพือ่เปนคาใชจายในการออกฝกภาคสนาม/ดูงาน

       ๒.เพือ่เปนคาใชจายในการจดัสัมมนาเกี่ยวกบัหลักสูตร   

              บัณฑติศกึษา

       ๓.เพื่อซ้ือพัสดุดวยเงินสด ในกรณีรานคา/บริษทัไมรับเง่ือนไข

              การซ้ือดวยเงนิเชื่อ
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โดยหลักสูตรฯ สามารถดูรายละเอยีดเกี่ยวกับ ระเบยีบ ประกาศ

ที่เก่ียวของในการเบกิจายไดที่ ....

http://intranet.grad.mahidol/

หมวดการบริหารงานดานการเงนิ การคลังและพัสดุ
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นางจิราภรณ  ไมโรยรส  

หัวหนางานคลัง 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

Intra Phone: i + ๒๒ + ๒๑๑ ถงึ ๒๑๕

e-mail: jiraporn.mai@mahidol.ac.th
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การดําเนินงานที่เกี่ยวของในระบบ MU-ERP
๑. กรณจีายเปน เงินเดอืน คาจางฯ และ คาตอบแทนเปนรายเดือน (ประธานและ

    เลขานุการหลกัสูตร) (Module PY) ของสวนงานตนสงักดั

 บัณฑิตวทิยาลยั: จะโอนงบประมาณและเงนิรายไดของหลกัสตูรไปเพื่อตัง้จาย         

        ณ สวนงานตนสงักัด 

๒. การเบกิจายจากเงนิรายไดของหลกัสูตรฯ หลักสตูรจะตองระบุใหชดัเจน 

    เพือ่ใส Internal Order (IO)  เชน  

       หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวชิา XXXX ภาคปกติ

หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวชิา XXXX ภาคพเิศษ

หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวชิา XXXX นานาชาต ิ   เปนตน



 

 

 


