-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
--------------------------------------โดยให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๑๐(๒) และ ข้อ ๑๑ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๗ และ ข้อ ๒๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่.........../...............เมื่อวันที่.........เดือน.................พ.ศ...........
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๓”
๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๓. ในประกาศนี้
“การศึกษาแบบเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์” หมายความว่า การจัดการศึกษาวันจันทร์ – ศุกร์ ที่มีการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
“บุคลากรภายนอก” หมายความว่า บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
๔. ค่าใช้จ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายแก่บุคคลภายนอกได้ ดังนี้
๔.๑ ค่าตอบแทนการสอนให้จ่ายตามจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
๔.๑.๑ ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ
๔.๑.๑.๑ ค่าตอบแทนการสอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จานวนนักศึกษา ๑-๔ คน ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนโดยการเหมาจ่าย
ร้อยละ ๘๐ จากจานวนนักศึกษาที่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ และคิดจากจานวนหน่วยกิต ดังเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
จานวนนักศึกษา ๕-๒๐ คน
คาบละ
๕๐๐ บาท
จานวนนักศึกษา ๒๑ คน ขึ้นไป คาบละ
๖๐๐ บาท
๔.๑.๑.๒ ค่าตอบแทนการสอน ระดับมหาบัณฑิต
จานวนนักศึกษา ๑-๔ คน ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนโดยการเหมาจ่าย
ร้อยละ ๘๐ จากจานวนนักศึกษาที่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ และคิดจากจานวนหน่วยกิต ดังเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
จานวนนักศึกษา ๕-๑๐ คน
คาบละ
๖๐๐ บาท
จานวนนักศึกษา ๑๑-๒๐ คน
คาบละ
๘๐๐ บาท
จานวนนักศึกษา ๒๑-๓๐ คน
คาบละ
๑,๐๐๐ บาท
จานวนนักศึกษา ๓๑ คน ขึ้นไป คาบละ
๑,๒๐๐ บาท

๒
๔.๑.๑.๓ ค่าตอบแทนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
จานวนนักศึกษา ๑-๔ คน ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนโดยการเหมาจ่าย
ร้ อ ยละ ๘๐ จากจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ช าระค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช านั้ น ๆ และคิ ด จากจ านวนหน่ ว ยกิ ต ดั ง
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จานวนนักศึกษา ๕-๑๐ คน
คาบละ
๘๐๐ บาท
จานวนนักศึกษา ๑๑-๒๐ คน
คาบละ
๑,๐๐๐ บาท
จานวนนักศึกษา ๒๑-๓๐ คน
คาบละ
๑,๒๐๐ บาท
จานวนนักศึกษา ๓๑ คน ขึ้นไป คาบละ
๑,๔๐๐ บาท
๔.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาหนึ่งราย เบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาได้ เมื่ อ
นักศึกษาผ่านการอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
๔.๒.๑ ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระต่อนักศึกษา ระดับมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการ
๓,๐๐๐ บาท
กรรมการ คนละ
๒,๐๐๐ บาท
๔.๒.๒ ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา ระดับมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการ
๘,๐๐๐ บาท
กรรมการ คนละ
๖,๐๐๐ บาท
๔.๒.๓ ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
ประธานกรรมการ
๑๘,๐๐๐ บาท
กรรมการ คนละ
๑๔,๐๐๐ บาท
กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่นับเป็นภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา จะไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน
กรรมการที่ปรึกษาได้
๔.๓ ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษาหนึ่งราย
๔.๓.๑ ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อนักศึกษา ระดับมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการ
๘๐๐ บาท
กรรมการ คนละ
๖๐๐ บาท
กรรมการและเลขานุการ
๖๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนละ
๘๐๐ บาท
๔.๓.๒ ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา ระดับมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการ
๑,๒๐๐ บาท
กรรมการ คนละ
๑,๐๐๐ บาท
กรรมการและเลขานุการ
๑,๐๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนละ
๑,๒๐๐ บาท
๔.๓.๓ ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
ประธานกรรมการ
๑,๕๐๐ บาท
กรรมการ คนละ
๑,๒๐๐ บาท
กรรมการและเลขานุการ
๑,๒๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนละ
๑,๕๐๐ บาท

๓
๔.๔ ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อนักศึกษาหนึ่งราย
๔.๔.๑ ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ต่อนักศึกษา ระดับมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการ
๑,๐๐๐ บาท
กรรมการ คนละ
๘๐๐ บาท
กรรมการและเลขานุการ
๘๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนละ
๑,๐๐๐ บาท
๔.๔.๒ ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อนักศึกษา ระดับมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการ
๑,๕๐๐ บาท
กรรมการ คนละ
๑,๒๐๐ บาท
กรรมการและเลขานุการ
๑,๒๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนละ
๑,๕๐๐ บาท
๔.๔.๓ ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
ประธานกรรมการ
๒,๐๐๐ บาท
กรรมการ คนละ
๑,๕๐๐ บาท
กรรมการและเลขานุการ
๑,๕๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนละ
๒,๐๐๐ บาท
๔.๕ ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ ระดับมหาบัณฑิต
และระดับดุษฎีบัณฑิต คนละ ๔๒๐ บาทต่อวัน
๔.๖ ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต เหมาจ่ายกรรมการ คนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน
๔.๗ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ให้เบิกค่าเบี้ย
ประชุมได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นภาคฤดูร้อนงดเบิกค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ ครั้งละ
๑,๕๐๐ บาท
กรรมการ ครั้งละ
๙๐๐ บาท
กรรมการและเลขานุการ ครั้งละ
๑,๒๐๐ บาท
กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิตเป็นชุดเดียวกัน
ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.๒) ของหลักสูตรนั้นตามคาสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย
สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว
๔.๘ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพ ครู หรือ
สาขาอื่นๆ ให้เบิกค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นภาคฤดูร้อนงดเบิกค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ ครั้งละ
๘๐๐ บาท
กรรมการ ครั้งละ
๕๐๐ บาท
กรรมการและเลขานุการ ครั้งละ
๖๐๐ บาท
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.๒) ตามคาสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย
๔.๙ ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หรือสาขาอื่นๆ
ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้ าที่อาจารย์นิเทศก์ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อครั้งต่อนักศึกษาหนึ่งราย ทั้งนี้ เบิกได้ไม่
เกิน ๒ ครั้ง

๔
กรณีที่ต้องเดินทางไปนิเทศนักศึกษานอกมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๔.๑๐ ค่าตอบแทนผู้ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) เล่มละ
๕๐๐ บาท
๔.๑๑ ค่าตอบแทนผู้ตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เล่มละ ๕๐๐ บาท
๔.๑๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เล่มละ
๑,๐๐๐ บาท
๕. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นต่อการจัดการศึกษาตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีอนุมัติ แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
๖. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕
ภาคผนวก
รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
……………………………………………………………………………………………………..
หลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนการสอน
๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
๑.๑ จานวนนักศึกษา ๑-๔ คน ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนโดยการเหมาจ่ายร้อยละ ๘๐ จากจานวน
นักศึกษาที่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ และคิดจากจานวนหน่วยกิต ดังนี้
๑.๑.๑ ภาคทฤษฎีหน่วยกิตละ ๘๐๐ บาท คูณ จานวนหน่วยกิต คูณ จานวนนักศึกษา คูณ ๘๐
เปอร์เซ็นต์
๑.๑.๒ ภาคปฏิบัติหน่วยกิตละ ๑,๒๐๐ บาท คูณ จานวนหน่วยกิต คูณ จานวนนักศึกษา คูณ ๘๐
เปอร์เซ็นต์
๒. ระดับมหาบัณฑิต
๒.๑ จานวนนักศึกษา ๑-๔ คน ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนโดยการเหมาจ่ายร้อยละ ๘๐ จากจานวน
นักศึกษาที่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ และคิดจากจานวนหน่วยกิต ดังนี้
๒.๑.๑ ภาคทฤษฎีหน่วยกิตละ ๑,๐๐๐ บาท คูณ จานวนหน่วยกิต คูณ จานวนนักศึกษา คูณ ๘๐
เปอร์เซ็นต์
๒.๑.๒ ภาคปฏิบัติหน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท คูณ จานวนหน่วยกิต คูณ จานวนนักศึกษา คูณ ๘๐
เปอร์เซ็นต์
๓. ระดับดุษฎีบัณฑิต
๓.๑ จานวนนักศึกษา ๑-๔ คน ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนโดยการเหมาจ่ายร้อยละ ๘๐ จากจานวน
นักศึกษาที่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ และคิดจากจานวนหน่วยกิต ดังนี้
๓.๑.๑ ภาคทฤษฎีหน่วยกิตละ ๒,๐๐๐ บาท คูณ จานวนหน่วยกิต คูณ จานวนนักศึกษา คูณ ๘๐
เปอร์เซ็นต์
๓.๑.๒ ภาคปฏิบัติหน่วยกิตละ ๒,๕๐๐ บาท คูณ จานวนหน่วยกิต คูณ จานวนนักศึกษา คูณ ๘๐
เปอร์เซ็นต์

