
             
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
งานบริการการศึกษา  

6 ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
                                                                 โทรศัพท์ 0-2200-7661 โทรสาร 0-2200-7662  

ที่ อว 78.02 (ทพ) /    
วันที่                 กันยายน 2565 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา/ การวิจัย  
 
เรียน   กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา/การวิจัย จาก
เงินรายได้หลักสูตรของส่วนงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
และครั้งที่ 8 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดท าขั้นตอน และแนวปฏิบัติ ในการด าเนินการการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา/ การวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ์ ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ต้องการให้ทุนสนับสนุนแกน่ักศึกษาของหลักสูตร  
 
 ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอส่งขั้นตอนด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา/ 
การวิจัย จากเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย (รายได้หลักสูตร) และ (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา/ การวิจัย ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้  มาเพื่อทราบและใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง 
 
 
 
  
 
             (ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 
                      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
ส าเนาเรียน    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ร่าง/พิมพ์ : วารณุี  อัศวธัญญาสกลุ 
ทาน/ตรวจ : รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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ขั้นตอนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรวิจัย จำกเงินรำยได้บัณฑิตวิทยำลัย (รำยได้หลักสูตร) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. หลักสูตรจัดท ำประกำศ และส่งมำยังบัณฑติวิทยำลยั ดงัต่อไปนี ้
     5.1 ประกำศกำรใหทุ้นสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรวิจัย จำกเงินรำยได้บณัฑิตวิทยำลัย (รำยได้หลักสตูร) ให้แก่นักศึกษำ
ในหลักสูตรโดยประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์/เงินทุน/จ ำนวนทุน/วิธีกำรให้ทุน/วิธีคัดเลือก
ผู้รับทุน ฯลฯ (ลงนำมโดย คณบด/ีผู้อ ำนวยกำร ต้นสังกัดของหลักสตูร) โดยแนบโครงกำรที่ไดร้ับอนุมตัิ (ตำมข้อ 4) 
     5.2 (ร่ำง) ประกำศบัณฑิตวทิยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินทนุสนับสนนุ
กำรศึกษำ/กำรวิจัย ลงนำมโดย คณบดีบณัฑติวิทยำลัย ตำมแบบฟอร์ม (ร่ำงประกำศ) เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
เงินทุนสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรวิจยั 

 
1. เริ่มต้น  

หลักสตูรจดัท ำโครงกำร เรื่อง กำรให้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรวิจยั 
เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร พิจำรณำ และเห็นชอบกำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ 

 
   
 

3. งำนบริกำรกำรศึกษำ บณัฑิตวทิยำลัย 
ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถว้นของโครงการ 

ไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน 

ถูกต้อง 

4.  ผู้บริหำรของบัณฑิตวิทยำลัย พิจำรณำอนุมัติโครงกำร และ

แจ้งผลอนุมตัิกลับไปยังหลักสูตร 

 

6. งำนบริกำรกำรศึกษำ บณัฑิตวทิยำลัย 
ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถว้นของเอกสำร 

ไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน 

ถูกต้อง 

7.  ผู้บริหำรของบัณฑิตวิทยำลัย พิจำรณำลงนำมประกำศ 

(ตำมข้อ 5.2) และแจ้งผลกลับไปยงัหลักสูตร 

 

A 

2. หลักสูตรเสนอขออนุมัติจัดท ำโครงกำร กำรให้ทุนสนบัสนุนกำรศกึษำ /กำรวิจัย   
มำยังบัณฑติวิทยำลยั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. หลักสูตรขออนุมัติหลักกำรเงินทุนสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรวิจัย จำกเงินรำยได้บณัฑิตวิทยำลัย (รำยได้หลักสตูร) 
    มำยังบัณฑิตวิทยำลัย ก่อนกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินทนุฯ พร้อมแนบเอกสำรดังนี ้

- ประกำศกำรให้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรวิจยั (ตำมข้อ 5.1) 
- ประกำศหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรวิจยั (ตำมข้อ 7) 
- ประกำศรำยช่ือผู้รับทุน (ลงนำมโดย คณบด/ีผู้อ ำนวยกำร ต้นสังกดัของหลักสูตร) 

9. งำนบริกำรกำรศึกษำ บณัฑิตวทิยำลัย 
ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถว้นของเอกสำร 

11. หลักสูตรขออนุมตัิเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรวิจัย จำกเงินรำยได้บณัฑิตวิทยำลัย 

(รำยไดห้ลักสูตร) มำยังบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในปีงบประมำณของรำยจ่ำยที่เกิดขึ้น โดยแนบเอกสำรดังนี้  

    11.1 หนังสือขออนุมัติหลักกำรที่ไดร้ับอนุมัติแล้ว (ตำมข้อ 10) 

    11.2 หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน 

ถูกต้อง 

10. ผู้บริหำรของบัณฑิตวิทยำลัย พิจำรณำอนุมัติหลักกำร และ

แจ้งผลอนุมตัิกำรหลักกำร กลับไปยังหลักสตูร 

 

12. งำนบริกำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย 
ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถว้นของเอกสำร 

ถูกต้อง 

13. ผู้บริหำรของบัณฑิตวิทยำลัย พิจำรณำอนุมัติ                 

กำรเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรศกึษำ/กำรวิจัย 

ไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน 

A 

B 



 

 

 

 

 

 

 

 

15. แจ้งรำยกำรโอนเงิน/ตัดโอนเงิน ให้หลักสูตรทรำบ 

16. สิ้นสุด  

เอกสำรต้นฉบับส่งใช้คืนเงินสดย่อย 

จัดท ำโดย: งำนบริกำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย 

              วันท่ี 9 กันยำยน 2565 

หมำยเหตุ :  กำรเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกเงินรำยได้หลักสูตรนี้ ไม่รวมถึงหลักสูตรที่อยู่ในสังกัดคณะเทคนิคกำรแพทย์                         
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ 
วิทยำลัยนำนำชำติ และวิทยำลัยกำรจัดกำร 

B 

14. งำนบริกำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย  
โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของหลักสูตร/ ตัดโอนเงิน (ตำมข้อ 13) 



 

 
 

(ร่าง) ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิทุนสนับสนุนการศึกษา/การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ.์..............(ชื่อทุน)............... 

...................................................................................................... ............ (ช่ือส่วนงาน) ...................................... 
พ.ศ. ......... (ปีที่ออกประกาศ) 
---------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุน.....(ชื่อทุน หลักการและเหตุผลในการให้ทุน)............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒.๔ และข้อ ๒๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.  ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซึ่งออกตามความในข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน   
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 
   ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
    “ทุน” หมายความว่า .....(ชื่อทุน)......................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
    “หลักสูตร” หมายความว่า .....(ชื่อหลักสูตรที่ให้ทุน)............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    “นักศึกษา” หมายความว่า .....(นักศึกษาที่ได้รับทุน).............................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ งจาก           
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร 
    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษา 
   ข้อ ๒ ทุนสนับสนุนการศึกษา/การวิจัย ตามประกาศนี้ ได้แก่ 
   ๒.๑ ....(รายละเอียดและจ านวนเงินที่ให้ทุน)........................................................................ 

๒.๒ ....(รายละเอียดและจ านวนเงินที่ให้ทุน)........................................................................ 
๒.๓ ....(รายละเอียดและจ านวนเงินที่ให้ทุน)........................................................................ 
๒.๔ ....(รายละเอียดและจ านวนเงินที่ให้ทุน)........................................................................ 
๒.๕ ....(รายละเอียดและจ านวนเงินที่ให้ทุน)........................................................................ 

 
 

            -๒-/ ข้อ ๓ วิธีการ... 



-๒- 
 

  ข้อ ๓ วิธีการเบิกจ่ายเงิน 
    ๓.๑ หลักสูตรจัดท าหนังสือ เพื่อเสนอขออนุมัติหลักการ มายังบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนฯ ประกอบด้วย 

     ๓.๑.๑ หนังสือขออนุมัติหลักการเงินทุนสนับสนุนการศึกษา/การวิจัย (พร้อม
แนบเอกสารโครงการ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา/การวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว) 

     ๓.๑.๒ ประกาศการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษา/การวิจัย (ที่ลงนามโดยคณบดี
ต้นสังกัดของหลักสูตร) 

     ๓.๑.๓ ประกาศ เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา/การวิจัย 
(ลงนามโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) 

     ๓.๑.๔ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา/การวิจัย 
    ๓.๒ หลักสูตรจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา/การวิจัย เพื่อ

เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย มายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในปีงบประมาณของรายจ่ายที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 
    ๓.๒.๑ หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา/การวิจัย 
    ๓.๒.๒ หนังสืออนุมัติหลักการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตามข้อ ๓.๑ 
    ๓.๒.๓ หลักฐานการจ่ายเงิน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติหลักการ 
   ข้อ ๔ การจ่ายเงินตามประกาศนี้  ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย (เงินรายได้ ... โดยระบุ
ชื่อหลักสูตร...) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
   ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ มีอ านาจ
วินิจฉัยสั่งการ และให้ถือเป็นที่สุด 
                
   ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ .... เป็นต้นไป/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป/ ตั้งแต่วันที่... ...พ.ศ .... เป็นต้นไป/ 
ภาคการศึกษาที่........ปกีารศึกษา............ เป็นต้นไป  
   
 
             ประกาศ ณ วันที่.....................................................                            
 
 
 
 
       (ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 

               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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