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แนวปฏิบตั ิการใชและเบิกจายเงินอุดหนุนระบบบัณฑิตศึกษา
ตามที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมประกาศใหเงินอุดหนุนระบบบัณฑิตศึกษาของคณะซึ่งไดจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนการคนควาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ตามความจําเปน เพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาและ
งานวิจั ยในระดับบัณฑิตศึก ษา และเพื่อใหการดําเนิน งานวิจัย เกิดความสะดวก คลองตัวประสบความสํ าเร็จ ตาม
เปาหมายและสามารถติดตามการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้น เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความ
เขาใจเกี่ยวกับสิทธิและเงื่อนไขในการใชหมวดเงินนี้ตรงกัน จึงขอกําหนดหลักเกณฑการใชเงินอุดหนุนระบบบบัณฑิต
เพื่อจะไดถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน ดังนี้
1. เงินอุดหนุนระบบบัณฑิตศึกษานี้คณะฯไดจัดสรรงบประมาณเปนรายปเพื่ออุดหนุนการวิจัยสําหรับ
วิทยานิพนธของนักศึกษา
2. การใชเงินอุดหนุนการวิจัยในรายการใดๆ ของแตละโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอน
3. วัสดุ ที่จัดซื้อหรือจัดจางจากเงินเงินอุดหนุนระบบบัณฑิตศึกษาตองตกเปนสมบัติของทางราชการและ
ใหรวมถึงเอกสารที่ถายจากหนังสือทั้งเลม มิวาถายเสร็จครั้งเดียวหรือหลายครั้งจนรวมเปนเลมได ยกเวนเอกสารที่ถาย
จากวารสารทางวิชาการ (Journals)
4. เมื่อการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธเสร็จสิ้นแลว คณะจะพิจารณาจัดสรรวัสดุที่ตกเปนสมบัติของทางราชการ
ใหสาขาวิชาหรือหนวยงานที่เห็นวาเหมาะสม
5. คาใชจายใดๆ ที่ใชจากเงินอุดหนุนระบบบัณฑิตศึกษานี้ตองเกี่ยวของและสงผลโดยตรงตอการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ
6. การเบิกจายเงินอุดหนุนระบบบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา จายเปนเงินยืมเปนงวดตามที่กําหนด ใหแก
นักศึกษา ผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เปนอาจารยประจําคณะฯ
7. ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เปนอาจารยประจําคณะฯที่รับผิดชอบตามขอ 6 เปนผูควบคุมดูแล
บริหารจัดการ การใชเงิน และเก็บหลักฐานการใชจายไวเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได และรายงาน
คาใชจายตามงวดที่ไดรับพรอมรายงานความกาวหนาเมื่อสิ้นงวดและสงหลักฐานการใชจายมายังฝายการเงินคณะ
8. เมื่อสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการวิจัย หรือหมดระยะเวลาการศึกษา ขอใหดําเนินการเบิกจายพรอม
หลักฐานคาใชจายตางๆ พรอมสงคืนเงินทดรองจายที่เหลือคืน
9. งบประมาณรายจายที่ใชในโครงการวิจัย ควรตั้งจายใหสอดคลองกับโครงการวิจัยและจําแนกรายจาย
ใหถูกตองตามรายการ โดยจําแนกประเภทรายจายเงินอุดหนุนระบบบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการคนควาวิจัยของ
นักศึกษา ดังตัวอยางตอไปนี้
9.1 ประเภทคาใชสอย
- คาจางเหมาบริการ เชน คาวิเคราะหตัวอยาง คาจางเหมาเจาหนาที่เก็บขอมูล/เก็บตัวอยาง คาจางเหมา
เจาหนาที่ประมวลผลขอมูล
- คาเชารถ คาเชาเรือ ในการเดินทางไปเก็บขอมูล/ เก็บตัวอยาง
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (กรณีขอใชรถราชการ)
- คาเชาอุปกรณเครื่องมือ ในการเก็บขอมูลภาคสนาม
- คาซอมแซมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่เสียหาย เนื่องจากการใชงานในระหวางวิจัย
- คาบริการสืบคนขอมูล
9.2 ประเภทคาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ ซองจดหมาย คาฟลม คาลางอัดรูป
คาถายเอกสาร
- วัสดุเชื้อเพลิง เชน คาน้ํามันรถยนต

-2- วัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษตอเนื่อง ผงหมึกตางๆ เมาส RAM เมนบอรด Land
Card
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
- วัสดุวิทยาศาสตร เชน สารเคมี เครื่องแกว กระดาษกรอง ถุงมือ เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ อื่นๆ ทาง
วิทยาศาสตร
- วัสดุไฟฟา เชน สายไฟ หลอดไฟตางๆ วงจรอิเล็กทรอนิกส
9.3 รายจายที่ไมอนุญาตใหเบิกจาย
- คาพิมพวิทยานิพนธ
- คาถายเอกสารวิทยานิพนธ
- คาเขาปก เย็บเลมรายงานรูปแบบตางๆ
- คาครุภัณฑ
- คาตอบแทน
- คาโทรศัพท
- คาไปรษณีย

