
 
 

        ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
     วาดวย  การบริหารเงินอุดหนนุการวจิยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

................................................... 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให

สอดคลองกับการสงเสริม การสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และเพื่อใหการบริหารเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยที่ไดรับจากภายในประเทศและตางประเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คลองตัว  
โปรงใส  ควบคุมและตรวจสอบได    สามารถเอื้ออํานวยตอการพัฒนาความเปนเลิศทางวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๔ (๒)           แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหดิล  
พ.ศ. ๒๕๕๐    สภามหาวิทยาลัยมหดิล ในการประชุมครั้งที่ ๔๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
จึงออกขอบังคับไวดังนี ้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยการบริหารเงินอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับเงินจากรัฐบาล
ซึ่งจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัย  เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  เงินรายไดของสวนงาน  และเงินจาก
แหลงทุนภายนอกทั ้งในประเทศและตางประเทศ          ยกเวนเงินที่ไดรับจากแหลงเงิน ที่มี
ขอตกลงกับมหาวิทยาลัยในลักษณะเปนการวาจางใหทําวิจัยตามวัตถุประสงคของแหลงเงิน 

ขอ ๔ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๔๗   

(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับจากแหลง 

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๓)ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับจากแหลง 

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดวางไวแลวในขอบังคับ
นี้  หรือที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 



-๒- 

ขอ ๕ ในขอบังคับนี้ 

                  “ มหาวิทยาลัย ” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 

                  “ สภามหาวิทยาลัย ” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

                  “ อธิการบดี ” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

                  “ สวนงาน ” หมายถึง    สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัย  
สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

                  “ หัวหนาสวนงาน ” หมายถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหกํากับ
ดูแลวิทยาเขต คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย  และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือผูที่หัวหนาสวนงานมอบหมาย 

                 “หนวยงาน” หมายถึง  หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
และสวนงาน 

                “ผูมีอํานาจอนุมัติ” หมายถึง  อธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน  

                “หลักฐานการรับจาย” หมายถึง หลักฐานที่แสดงวาไดมีการรับหรือจายเงิน ไดแก
ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการรับจายเงิน หลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของ
ผูรับที่ธนาคาร ใบนําสงหรือหลักฐานอื่น ๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

               “หัวหนาโครงการวิจัย” หมายถึง ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือผูที่มหาวิทยาลัยไดเชิญ
หรือมอบหมาย  หรือใหทุนมาปฏิบัติงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซ่ึงมีหนาที่บริหารโครงการ 
                “เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน” หมายถึง  เงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับ
จัดสรรจากรัฐบาลเปนรายป 
                “ เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย” หมายถึง  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อเปนทุนอุดหนุนการวิจัย  

 “ เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดสวนงาน ” หมายถึงเงินรายไดของสวนงานที่
คณะกรรมการประจําสวนงานและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อเปนทุนอุดหนุนการวิจัย 
  “ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก” หมายถึงเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับจาก
บุคคล หนวยงาน  หรือองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ไมรวมถึง
แหลงเงินภายนอกที่วาจางใหมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยทําการวิจัย 
 
 



-๓- 

ขอ ๖ วัตถุประสงคของการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย  มีดังนี้ 
(๑) เพื่อใหการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอยางคลองตัว  มี

ประสิทธิภาพ  โปรงใส  ควบคุมและตรวจสอบได 
(๒)  เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยที่เอื้อตอการสงเสริม

การวิจัย 
(๓)  เพื่อใหมหาวิทยาลัย   สวนงาน   และแหลงทุน     สามารถตรวจสอบการใชจายเงินอุดหนุน

การวิจัย   ติดตามความกาว หนาและผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยไดตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และ
ขอตกลงของโครงการวิจัยนั้น 

(๔)  เพื่อใหมหาวิทยาลัยและสวนงานมีขอมูลการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยที่เปนระบบ 
เพื่อใชในการวิเคราะหและวางแผนพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๗ เงินอุดหนุนการวิจัยมี ๔ ประเภท คือ  
(๑) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน  
(๒) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
(๓) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดสวนงาน 
(๔)    เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  

ขอ ๘    การจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย  ตามขอ ๗ (๑) (๒) และ (๓)  ให
ดําเนินการดังนี้ 

(๑)    เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน    ใหนักวิจัยเขียน
โครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนดโดย
ผานความเห็นชอบของสวนงานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ   เมื่อไดรับอนุมัติโครงการวิจัยและวงเงินแลว  มหาวิทยาลัยจะขอจัดสรรเงิน
งบประมาณแผนดินตอไป 

(๒) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยจัดทํา
งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยแลวนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

 (๓) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดสวนงาน ใหสวนงานจัดทํางบประมาณเงิน
อุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดสวนงาน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงาน
แลวนําเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ      

 
 



-๔- 

ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยและสวนงานจัดใหมีหนวยงานเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและของสวนงาน โดยมีหนาที่ 
  (๑)  รับและจายเงินอุดหนุนการวิจัย 
  (๒)  ควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย 
  (๓)  จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของโครงการวิจัย 
  (๔)   อ่ืน ๆ ตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมาย   
 
 ขอ ๑๐ ใหมหาวิทยาลัยและสวนงานเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อรองรับเงินอุดหนุน
การวิจัยที่แตละโครงการวิจัยได รับโดยเปดบัญชีในนาม  “เงินอุดหนุนการวิจัย   ( ช่ือสวน
งาน)............................. มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยกําหนดผูมีอํานาจสั่งจายเงินอยางนอยสองคนลง
นามคูกัน 

ขอ ๑๑ การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ ๗ (๑) (๒) และ (๓) ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑)  ใหมหาวิทยาลัยและสวนงานจัดทําประกาศ   หลักเกณฑ   เงื่อนไข  และ

วิธีการปฏิบัติในการขอรับและการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย   
(๒)  ใหมหาวิทยาลัยและสวนงานโอนเงินอุดหนุนการวิจัยที่จัดสรรใหแตละ

โครงการวิจัยเขาบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย ตามขอ ๑๐   ทั้งนี้หากเปนโครงการวิจัยของสวนงานที่
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยเองใหโอนเขาบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยของสวนงาน    แตหากเปน
โครงการวิจัยรวมของหลายสวนงานที่มหาวิทยาลัยเปนผูบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย   ใหโอนเขา
บัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
 

ขอ  ๑๒  ใหหนวยงานนําเงินที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยและสวนงานจัดสงใหแตละ
โครงการวิจัยภายในวงเงินที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย  ทั้งนี้หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนการ
วิจัยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน  โดยคํานึงถึงความคลองตัวในการบริหาร
งานวิจัย วัตถุประสงคของโครงการวิจัยและความเสี่ยงทางการเงิน  

ขอ ๑๓  วิธีการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ ๗ (๑)  (๒)  และ (๓)   ใหดําเนินการ
ดังนี้ 

(๑)      ใหหัวหนาโครงการวิจัยนําเงินที่ไดรับไปเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในนาม 
“โครงการวิจัย..................” โดยกําหนดผูมีอํานาจสั่งจายเงินไมนอยกวาสองในสามคน  
                               หากเงินของโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรแตละครั้งมีจํานวนไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
หัวหนาโครงการวิจัยอาจขออนุมัติไมเปดบัญชีกับธนาคารก็ได 
 



-๕- 
 
  หัวหนาโครงการวิจัยอาจขอ หรือสวนงานอาจกําหนดใหหนวยงานเปนผูบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัยแทนหัวหนาโครงการวิจัยก็ได 
                               (๒)   การเบิกจายเงินวิจัยตองเปนไปตามวัตถุประสงคและตามหมวดรายจายใน
งบประมาณของโครงการวิจัย  
                               (๓)    อัตราเงินเดือน  คาตอบแทน และคาใชสอย ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 (๔)    คาวัสดุ และคาใชสอยที่มิไดกําหนดใน (๓) ใหจายตามที่จายจริง 
 (๕)   การจัดหาครุภัณฑใหจัดหาตามรายการงบประมาณที่แหลงทุนเห็นชอบ   โดย

ใหหัวหนาสวนงาน           หรือหัวหนาโครงการวิจัยเปนผูมีอํานาจอนุมัติภายในวงเงินและรายการ
งบประมาณที่ไดรับ    ใหจัดหาดวยวิธีตกลงราคาหรือ วิธีคัดเลือก  โดยเปรียบเทียบราคา  คุณลักษณะ
และคุณภาพเพื่อใหไดครุภัณฑที่มีคุณภาพดี  ราคาเหมาะสม   และมีความคุมคา ในการใชงาน  และ
เมื่อจัดซื้อครุภัณฑแลวมีเงินคงเหลือใหสงคืนสวนงานตนสังกัด 
                               ใหหัวหนาโครงการวิจัยประสานงานกับผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ตามขั้นตอนและกระบวนการจัดหา      รวมท้ังใหมีการขึ้นทะเบียนครุภัณฑไวกับ
สวนงานเมื่อไดตรวจรับครุภัณฑนั้นแลว โดยโครงการวิจัยมีสิทธิใชและมีหนาที่ควบคุมดูแล
บํารุงรักษา  สวนการโอน การจําหนาย การคํานวณคาเสื่อมราคาในระบบบัญชี ตลอดอายุการใช
งานของรายการครุภัณฑดังกลาวเพื่อการตรวจสอบพัสดุประจําปตามขอบังคับที่เกี่ยวของ   ใหงาน
พัสดุของสวนงานเปนผูดําเนินการ 
                             เมื่อส้ินสุดโครงการวิจัย   ใหหัวหนาสวนงานซึ่งหัวหนาโครงการวิจัยสังกัด เปนผู
พิจารณากําหนดหนวยงานภายในสวนงานที่จะใช ควบคุมดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑนั้น 

 (๖) กรณีมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการการใชเงินที่ไดรับความเห็นชอบ
จากแหลงทุน    สามารถเปลี่ยนแปลงไดเพื่อใหเปนประโยชนแกการดําเนินการของโครงการวิจัย         
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองไมทําใหวัตถุประสงคของโครงการวิจัยลดลงในสาระสําคัญ    โดย
การขอเปลี่ยนแปลงรายการที่อยูภายในงบรายจายเดียวกันใหหัวหนาโครงการวิจัยขออนุมัติตอหัวหนา
สวนงาน   และในกรณีเปลี่ยนแปลงตางงบรายจายใหเสนออธิการบดีอนุมัติ  

ขอ ๑๔ โครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ ๗ (๔) ใหดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนใหหัวหนาโครงการวิจัยเสนอ

โครงการวิจัยผานผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นจนไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติใหดําเนินการเสนอ
โครงการวิจัย 

(๒) การรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากทุกแหลงทุน ใหแหลงทุนนําเงินเขาเปนรายได
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานแลวแตกรณี      หามหัวหนาโครงการวิจัยรับเงินโดยตรงจากแหลงทุน 

 
 



-๖- 
 

                                หากมีกรณีที่แหลงทุนสงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยใหหัวหนาโครงการวิจัยโดยตรง ให
หัวหนาโครงการวิจัยโอนเงินดังกลาวทั้งหมดใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานเพื่อจัดสรรตอไป 

(๓) การหักเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเพื่อเขาเปนรายได
มหาวิทยาลัยและสวนงาน ใหดําเนินการตามอัตราในประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๔)   เมื่อไดรับเงินตาม  (๒) ใหมหาวิทยาลัย หรือสวนงานโอนเงินที่จัดสรรแลว  เขา
บัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ ๑๐  และใหหนวยงานจัดสงเงินที่ได รับจัดสรรแลวใหกับ
โครงการวิจัยตอไป 

ขอ ๑๕   วิธีการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ ๗ (๔) ใหดําเนินการตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่ไดตกลงกันไวระหวางมหาวิทยาลัยและแหลงทุน 
                 การดําเนินการใดที่ไมไดกําหนดไวในขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยและแหลงทุน ใหนํา
ความในขอ  ๑๓  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 
 ขอ ๑๖ ในกรณีผูไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ ๗ (๔) ไมสามารถทาํการวจิยัตอไปได   ให
หัวหนาโครงการวิจัยรายงานตอหัวหนาสวนงานภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันที่ทราบวาไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได เพื่อพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม และรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 
 

ขอ ๑๗   ใหหัวหนาโครงการวิจัยสงรายงานวิจัยเสนอแหลงทุน ดังนี้ 
(๑) รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยทุกหกเดือน และเมื่อส้ินสุดโครงการวิจัย 
(๒) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
(๓) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ หรือตางประเทศ (ถามี)   
(๔) ผลงานวิจัยที่เผยแพรในเอกสารที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ (ถามี) 

              กรณีแหลงทุนกําหนดวิธีการรายงานวิจัยเปนอยางอื่น ใหหัวหนาโครงการวิจัยดําเนินการ
ใหเปนไปตามที่แหลงทุนกําหนด 

ขอ ๑๘ ใหหัวหนาโครงการวิจัยที่รับเงินอุดหนุนการวิจัยไปบริหารเอง จัดสงหลักฐานการ
รับจาย และรับรองความถูกตองมาที่หนวยงานทุกครั้งที่มีการเบิกเงินงวดถัดไป หรือตามที่
หนวยงานกําหนด และหนวยงานตองเก็บหลักฐานการรับจายไวเพื่อการตรวจสอบเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสิบป 

ในกรณีที่หัวหนาโครงการวิจัยไมไดบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยเอง  ใหหนวยงาน
ดําเนินการตามขอ ๑๓ ,๑๘ วรรคแรก และขอ ๑๙ โดยอนุโลม 



-๗- 

ในกรณีโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ ๗(๔) ไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนงานใหจัดทํารายงานการเงินเองได  ใหโครงการวิจัยเก็บหลักฐานการรับจายไวเพื่อรับ
การตรวจสอบเปนเวลาไมนอยกวาสิบป และจัดสงรายงานการเงินใหหนวยงานตามระยะเวลาที่
หนวยงานกําหนด 

ขอ ๑๙ กรณีส้ินสุดโครงการวิจัยแลว ปรากฏวามีเงินทุนวิจัยคงเหลือในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารใหหัวหนาโครงการวิจัยนําเงินคงเหลือพรอมดอกผล (ถามี)     และสมุดบัญชีเงินฝาก 
(ตนฉบับ)  สงหนวยงานภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดโครงการวิจัยเพื่อใหหนวยงาน
ตรวจสอบและทํารายงานเสนอมหาวิทยาลัย  สวนงาน หรือแหลงทุนตอไป  

กรณีส้ินสุดโครงการวิจัยแลว ปรากฏวามีเงินทุนวิจัย และดอกผลคงเหลือในบัญชีเงิน
อุดหนุนการวิจัยของสวนงาน ใหหนวยงานดําเนินการสงเงินและดอกผลคงเหลือคืนมหาวิทยาลัย 
สวนงาน หรือแหลงทุนตอไป 

ขอ ๒๐  ใหสวนงานจัดใหมีการควบคุมดูแล    เพื่อใหมั่นใจวาการรับ - จายเงินอุดหนุนการ
วิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและแหลงทุน มีการรายงานที่ถูกตอง
ครบถวน มีการควบคุมดูแลทรัพยสินใหมีความปลอดภัยและอยูในสภาพพรอมใชงาน และมีการ
เก็บหลักฐานการรับจายไวในที่ปลอดภัยมิใหสูญหาย 

ขอ ๒๑  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการตรวจสอบทางการเงิน และตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงาน 

ขอ ๒๒  เงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัย สวนงาน หรือหัวหนาโครงการวิจัยไดรับ
กอนที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหปฏิบัติตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม จนกวาจะสิ้นสุดโครงการวิจัย 

ขอ  ๒๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้   ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏบิตัิ
ตามขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการใหปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและถือเปนที่สุด 

                                                              ประกาศ ณ วันที่      8       กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

               (ลงนาม)  วิจารณ  พานิช 
               (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช) 
                                                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 


