
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อ าเภอตาพระยา 
และสหกรณ์โคนมวังน  าเย็น พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------------ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อ้าเภอตาพระยาและสหกรณ์โคนมวังน ้าเย็น    
ด้าเนินไปด้วยดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรก้าหนดให้มีประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาโครงการ             
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
กับ อ้าเภอตาพระยา และสหกรณ์โคนมวังน ้าเย็น พ.ศ. ๒๕๖5 

 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบ ข้อ 4 ข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2552 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อ้าเภอตาพระยาและสหกรณ์โค
นมวังน ้าเย็น พ.ศ. ๒๕๖5”  

ข้อ ๒ ประกาศนี ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อ้าเภอตาพระยา และสหกรณ์
โคนมวังน ้าเย็น พ.ศ. ๒๕๖5 ที่เข้าศึกษาตั งแต่การศึกษา ๒๕๖5 เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี  
“โครงการ” หมายความว่า โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อ้าเภอตาพระยาและสหกรณ์โคนมวังน ้าเย็น พ.ศ. 
๒๕๖5 

“บุคคลภายนอก” หมายความว่า ผู้สอน ผู้บรรยาย และวิทยากร ที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“บุคคลภายใน” หมายความว่า ผู้สอน ผู้บรรยาย และวิทยากรที่เป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“การศึกษาดูงานนอกสถานที่” หมายความว่า การศึกษานอกสถานที่เพ่ือเรียนรู้และแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ทั งนี ต้องไม่ใช่เป็น
การศึกษาดูงานหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังห วัด
ปทุมธานีและอ้าเภอตาพระยาและสหกรณ์โคนมวังน ้าเย็น 
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ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการให้เบิกจ่ายได้ดังนี  
๔.1 ค่าตอบแทนผู้สอน ผู้บรรยาย และวิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

๔.๑.๑ ผู้สอนประจ้าวิชา ไม่เกิน 600 บาท ต่อชั่วโมง  
๔.๑.๒ ค่าเบี ยเลี ยง วันละ ๒๔๐ บาท กรณีสอนออนไลน์ไม่สามารถเบิกได้  
๔.๑.๓ วิทยากรเชิญมาบรรยายเป็นครั งคราว ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาทต่อชั่วโมง ทั งนี ให้เบิกจ่าย

ได้ไม่เกิน ๓ ครั ง และชั่วโมงที่เชิญวิทยากรมาบรรยายแทนอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเบิก
ค่าตอบแทนการสอนได้  

๔.๑.๔ ผู้ควบคุมนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันละ ๕๐๐ บาท  
๔.๒ ค่าตอบแทนผู้สอน ผู้บรรยาย และวิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  

๔.๒.๑ รายวิชาที่มีจ้านวนนักศึกษา น้อยกว่า 15 คน จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 3๐๐ บาทต่อ
ชั่วโมง  

๔.๒.2 รายวิชาที่มีจ้านวนนักศึกษา ตั งแต่ 15 คนขึ นไป จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 5๐๐ บาท
ต่อชั่วโมง  

๔.๒.3 ค่าเบี ยเลี ยง วันละ ๒๕๐ บาท กรณีสอนออนไลน์ไม่สามารถเบิกได้  
๔.๒.4 วิทยากรที่เชิญมาบรรยายเป็นครั งคราว ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง ทั งนี ให้เบิกจ่าย

ได้ไม่เกิน ๓ ครั ง และชั่วโมงที่เชิญวิทยากรมาบรรยายแทนอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเบิก
ค่าตอบแทนการสอนได้  

๔.๓ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่ลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษานั น อัตราภาคการศึกษาละ 50 บาทต่อคน 

๔.๔ ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ จ้านวนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั ง                
แต่ไม่เกิน 4 ครั งต่อปีการศึกษา  

๔.๔.๑ ประธานกรรมการครั งละ 8,000 บาท  
๔.๔.๒ รองประธานกรรมการครั งละ 6,000 บาท  
๔.๔.๓ กรรมการครั งละ 4,000 บาท  
๔.๔.๔ กรรมการและเลขานุการครั งละ 4,000 บาท  
๔.๔.๕ ผู้ช่วยเลขานุการครั งละ 2,000 บาท  

๔.๕ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบปลายภาค ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา ดังนี  
๔.๕.๑ คณะกรรมการกลางผู้ดูแลการสอบ และกรรมการคุมสอบปลายภาคในห้องสอบ ณ 

สถานที่ตั งไม่เกินวันละ ๔2๐ บาท  
๔.๕.๒ กรรมการคุมสอบออนไลน์ ชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นสามสิบ

นาทีและเบิกจ่ายได้ 60 บาท ทั งนี  ในการเบิกจ่ายการคุมสอบออนไลน์ต้องแนบเอกสารข้อมูลจราจร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบขณะสอบออนไลน์ โดยให้กรรมการคุมสอบรับรองและระบุเวลาการ
ปฏิบัติงานในเอกสารฉบับดังกล่าว  

๔.๖ ค่าวัสดุ พัสดุ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค ที่ใช้ในการด้าเนินโครงการให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง  
๔.๗ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดพาหนะในการเดินทางตามโครงการนี  ให้เบิกจ่ายค่า

พาหนะเดินทางตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  
๔.๘ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา วันละ 42๐ บาท  
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๔.9 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ระเบียบไม่ได้
ก้าหนดไว้และมีความจ้าเป็น  ให้ เป็น ไปตามที่ อธิการบดี เห็นสมควร หรือโดยความเห็นชอบของ                 
สภามหาวิทยาลัย 

ทั งนี  เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของรายรับของโครงการแต่ละปี
การศึกษา 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี  และมีอ้านาจออกประกาศ หรือค้าสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี  ให้อธิการบดี              
เป็นผู้ตีความและวินิจฉัยชี ขาด 

           

    ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อำเภอตาพระยาและสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น พ.ศ....
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                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
         
         เพื่อให้การจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อำเภอตาพระยาและสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ดำเนินไปด้วยดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อำเภอตาพระยา และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น พ.ศ. ๒๕๖5
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ ข้อ 4 ข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2552 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุม...
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