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หนวยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไดจัดทํา Flowchart เร่ือง การเบิกจายเงินคาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
เพื่อประโยชนแกหนวยงานและผูปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษาและงานการเงินคณะ ทําใหทราบ
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติการเบิกจายเงินคาตอบแทนดังกลาว ตลอดจนประกาศและระเบียบปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของ

ผูจัดทําหวังวา Flowchart เร่ือง การเบิกจายเงินคาตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ  ฉบับนี้คงจะเปนประโยชนแกหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของ
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Flowchart 1
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการจายเงินคาตอบแทนในการ

สอบวิทยานิพนธ พ.ศ. 2551
3

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการจายคาตอบแทนในการสอบ
วิทยานิพนธ

4

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง การจายคาตอบแทนการสอบสารนิพนธ 5
บันทึกขอความ เร่ือง การเบิกจายคาท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา

จากเงินรายไดคณะ
6

บันทึกขอความ เร่ือง ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 5/2555 7
ภาคผนวก
ตัวอยางการขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ

จากเงินกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8



Flowchart เร่ืองการเบิกจายเงินคาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหทราบขัน้ตอนและวิธกีารเบิกจายเงินคาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ ใหถูกตองตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ

2. เพ่ือถายทอดความรู ทกัษะในการปฏิบัตงิาน

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ การเบิกจายคาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

1. นักศึกษาสงแบบขอสอบวิทยานิพนธ (บว.4) /หรือแบบขอ
สอบสารนิพนธ

คํานวณคาใชจายและพิมพบันทึกขออนุมัติใชเงิน
2. คํานวณคาใชจายท่ีใชในการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

ไดแก คาตอบแทนกรรมการสอบ คาเดินทางของ
กรรมการ คาอาหารวาง อาหารกลางวัน อาหารเย็น
และพิมพบันทึกขออนุมัติใชเงินรายไดคณะแนบแบบ
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบฯ (บว.3) และแบบ
ขอสอบวิทยานิพนธ (บว. 4)

3.  สงงานการเงินคณะ  และเม่ือไดรับอนุมัติ

พิมพใบยืมเงินและรับเงินยืม
4. พิมพใบยืมเงินแนบสําเนาขออนุมัติใชเงิน สงงานการเงินคณะ

เม่ือเงินยืมออก รับเงินยืมท่ีงานการเงิน สนอ. และนําเช็คไป
ข้ึนเงินท่ีธนาคาร

พิมพใบสําคัญรับเงินและใบรายงานเดินทาง 5. พิมพใบสําคัญรับเงินและใบรายงานการเดินทางไปราชการ
สําหรับผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเตรียมใหกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเซ็นในวันสอบพรอมจายเงิน และพิมพรายชื่อ
ใหคณะกรรมการสอบ ผูเขารวมฟงการสอบ รวมท้ังผูสอบ
ลงลายมือชื่อเปนหลักฐานแนบขอเบิกเงิน

พิมพบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทน
6. พิมพบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาแทนกรรมการสอบฯ

แนบเอกสารตามขอ 2 และ 5 สงงานการเงินคณะ เพ่ือ
ชดใชเงินยืม

หนวยบันฑิตศึกษาเก็บหลักฐาน
7. เก็บสําเนาไวเปนหลักฐานในการเบิกจาย

นักศึกษาสงแบบขอสอบวิทยานิพนธ/(บว.4)
หรือแบบขอสอบสารนิพนธ

หนวยบัณฑิตศึกษา
เก็บสําเนาเขาแฟม

งานการเงินคณะ

หนวยบัณฑิตศึกษาเก็บสําเนาไวเปน
หลักฐาน
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หมายเหตุ ในปงบประมาณ 2556  การเบิกจายเงินคาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานพินธ/ สารนิพนธ
เบิกจากเงินกองทุนวิจัยคณะ การดําเนินงานสิน้สุดทีค่ณะ  จงึมีขัน้ตอนและวิธกีารทีร่วบรัดกวาการเบิกจาย
จากเงนิรายไดคณะ ดังนี้

1. นักศึกษาสงแบบขอสอบวิทยานิพนธ (บว.4) /หรือแบบขอ
สอบสารนิพนธ

พิมพใบสําคัญรับเงินและใบรายงานเดินทาง
2. พิมพใบสําคัญรับเงินและใบรายงานการเดินทางไปราชการ

สําหรับผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเตรียมใหกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเซ็นในวันสอบพรอมจายเงิน (ทดรองจาย) และ
พิมพรายชื่อใหคณะกรรมการสอบ ผูเขารวมฟงการสอบ
รวมท้ังผูสอบลงลายมือชื่อเปนหลักฐานแนบขอเบิกเงิน

พิมพบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทน
3. พิมพบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาแทนกรรมการสอบฯ จาก

เงินกองทุนวิจัยคณะ แนบแบบขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบฯ (บว.3) และแบบขอสอบวิทยานิพนธ
(บว. 4) สงงานการเงินคณะ

งานการเงินคณะ เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
4.  เม่ือไดรับอนุมัติ งานการเงินคณะเขียนใบเบิกเงินสหกรณ

ออมทรัพย นําไปเบิกเงินท่ีสหกรณ (ชดใชเงินท่ีทดรองจาย)

5. เก็บสําเนาไวเปนหลักฐานในการเบิกจาย

นักศึกษาสงแบบขอสอบวิทยานิพนธ/(บว.4)
หรือแบบขอสอบสารนิพนธ

หนวยบัณฑิตศึกษาเก็บสําเนาไวเปน
หลักฐาน
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