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(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง  การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพ่ือการจัดการศึกษา นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ – อาทิตย์  
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

--------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษานักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ – อาทิตย์  
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความใน    
ข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี        
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ เสาร์ – อาทิตย์ ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑”  
 ๒.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ๓.  บรรดาประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ซึ่งขัดแย้งกับประกาศ
นี้ให้ใช้ข้อความในประกาศนี้แทน 
 ๔.  ค่าตอบแทนการสอน ส าหรับการสอนทุกหมวดวิชา ให้จ่าย ดังนี้ 
  ๔.๑ ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ภายใน ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ให้จ่ายอัตราคาบละ ๔๐๐ บาท 
  ๔.๒ ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ให้จ่ายอัตราคาบละ ๔๐๐ บาท  
  ๔.๓ ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ ระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ให้จ่ายอัตรา
คาบละ ๕๐๐ บาท    
  ๔.๔ ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ส าหรับการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ 
(Executive) ส าหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ให้จ่ายอัตราคาบละ ๕๐๐ บาท  
  ๔.๕ ในกรณีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายเป็นครั้งคราว  วิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถเบิกได้ในอัตราคาบละ ๕๐๐ โดยในหนึ่งภาคการศึกษาเบิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง   
  ๔.๖ ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ให้เบิกจ่ายตรงจากค่าธรรมเนียมพิเศษ       
ที่หลักสูตรได้รับ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และเรื่อง        
การจ่ายเงินเพื่อการจัดการรายวิชาโครงงานพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ๕. ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๕.๑ หมู่เรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน ๑ – ๑๕ คน จ่ายค่าสอนคาบละ ๑๐๐ บาท   
ต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา  
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 ๕.๒ หมู่เรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน ๑๖ – ๓๕ คน จ่ายค่าสอนคาบละ ๒๐๐ บาท
ต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา 
 ๕.๓ หมู่เรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน ๓๖ คนขึ้นไป จ่ายค่าสอนคาบละ ๒๕๐ บาท  
ต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา 
  ทั้งนี้ไม่เป็นการสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตรเสริมพิเศษ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา ทดลองสอน ฝึกสอน สัมมนา โครงงาน และหมู่พิเศษ    
 ๖. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงการสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา และให้ใช้
ค่าตอบแทนการสอนเหมือนกับอาจารย์ประจ า 
 ๗. ค่าตอบแทนการออกข้อสอบและค่าตรวจข้อสอบ วิชาละ ๕๐๐ บาท ทั้งนี้หากรายวิชาใด
มีอาจารย์ผู้ออกข้อสอบหลายคนให้แบ่งตามสัดส่วน 
 ๘. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์นักศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินวันละ ๔๒๐ บาท  
 ๙. ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา 
   ๙.๑ ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา 
จันทร์ – ศุกร์ ให้เบิกจ่ายดังนี้ 
   ๙.๑.๑ ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรวมค่าเดินทาง ๓๐๐ บาท ต่อการนิเทศนักศึกษา ๑ คน ต่อครั้ง โดยเบิก      
ไม่เกิน ๓ ครั้ง ทั้งนี้อาจารย์นิเทศก์ ๑ คน จะนิเทศนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๐ คน 
   ๙.๑.๒ ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์
สามารถเบิกค่าตอบแทนการนิเทศการสอนได้ดังนี้ 
    ๑) อาจารย์ในหลักสูตร/สาขาวิชาทุกคนต้องมีจ านวนนักศึกษาที่ต้อง
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน ๑๒ คน นอกเหนือจากนี้ให้เบิกค่านิเทศได้อีกไม่เกิน ๑๐ คน 
รวมค่าเดินทาง ๑๕๐ บาท ต่อภาคการศึกษา 
    ๒) กรณีมีความจ าเป็นเนื่องจากอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของคุรุสภา 
โดยเบิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายนิเทศ และค่าเดินทางได้คนละ ๒,๕๐๐ บาทต่อนักศึกษา ๑ คนต่อ    
ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ คน 
     ๙.๒ ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา     
เสาร์ – อาทิตย ์ให้เบิกจ่ายดังนี้  
     ๙.๒.๑ การนิเทศ ณ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
ติดต่อกันใน ๑ วัน อัตราค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์ คนละ ๑๐๐ บาท ต่อวัน 
 ๑๐. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
  ๑๐.๑ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่อ่าน กลั่นกรองบทความวิชาการ เรื่องละ 
๕๐๐ บาทต่อคน 
   ๑๐.๒ ค่าตอบแทนที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาทต่อคน 
   ๑๐.๓ ค่าตอบแทนผู้ช่วยกองบรรณาธิการ ฉบับละ ๖๐๐ บาทต่อคน   
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   ๑๐.๔ ค่าตอบแทนการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) เรื่องละ  ๕๐๐ บาท 
 ๑๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ (กปผ.)  
   ๑๑.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ๕,๐๐๐ บาทต่อคน  
   ๑๑.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ ๘,๐๐๐ บาทต่อคน  
   ๑๑.๓ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ
ศาสตราจารย์ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
 ๑๒. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  
   ๑๒.๑ ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๒,๕๐๐ บาทต่อคน  
   ๑๑.๒ ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ระดับรองศาสตราจารย์ 
๔,๐๐๐ บาทต่อคน  
   ๑๑.๓ ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ระดับศาสตราจารย์ 
๕,๐๐๐ บาทต่อคน 
 ๑๓. ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
    ๑๓.๑ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  
     ๑๓.๑.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเล่มละ ๑,๐๐๐ บาท  
    ๑๓.๑.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในเล่มละ ๕๐๐ บาท 
    ๑๓.๒ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ต ารา/
หนังสือ และผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ   
     ๑๓.๒.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเล่มละ ๑,๕๐๐ บาท  
      ๑๓.๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในเล่มละ ๗๕๐ บาท 
 ๑๔. ค่าตอบแทนการอ่านหลักสูตรของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ฉบับละ ๓๐๐ 
บาทต่อคนต่อหลักสูตร 
 ๑๕. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับงานวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
   ๑๕.๑ คณะกรรมการสภาวิชาการ 
    ๑๕.๑.๑ ประธาน ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท 
    ๑๕.๑.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ครั้งละ ๒,๒๕๐ บาท 
    ๑๕.๑.๓ กรรมการนอกจาก ๑๔.๑.๑ และ ๑๔.๑.๒ ครั้งละ ๑,๑๒๕ บาท 
   ๑๕.๒ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กพต.) 
      ๑๕.๒.๑ ประธาน ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
    ๑๕.๒.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
    ๑๕.๒.๓ กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
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     ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายค่าเดินทางตามที่จ่ายจริง  
   ๑๕.๓ คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (กปผ.) 
     ๑๕.๓.๑ ประธาน ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท  
     ๑๕.๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 
    ๑๕.๓.๓ กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
      ทั้งนีใ้ห้เบิกค่าเดินทางตามที่จ่ายจริง 
   ๑๕.๔ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
     ๑๕.๔.๑ ประธาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท  
     ๑๕.๔.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ ๗๕๐ บาท 
     ๑๕.๔.๓ กรรมการและเลขานุการ ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
    ๑๕.๕ คณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
     ๑๕.๕.๑ ประธาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท  
     ๑๕.๕.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ ๗๕๐ บาท 
     ๑๕.๕.๓ กรรมการและเลขานุการ ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
   ๑๕.๖ คณะกรรมการการพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
     ๑๕.๖.๑ ประธาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท  
     ๑๕.๖.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ ๗๕๐ บาท 
     ๑๕.๖.๓ กรรมการและเลขานุการ ครั้งละ ๕๐๐ บาท   
  ๑๕.๗ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน การประชุม      
ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ภาคการศึกษาต่อภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ได้ไม่เกินวันสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยเบิกได้หลักสูตรละ 
ไม่เกิน ๕ คน ส าหรับหลักสูตรที่เป็นแขนงวิชาเบิกได้ไม่เกินแขนงวิชาละ ๓ คน ดังนี้  
  ๑๕.๗.๑ ประธาน ครั้งละ ๓๕๐  บาท 
   ๑๕.๗.๒ กรรมการ ครั้งละ ๒๕๐ บาท 
   ๑๕.๗.๓ กรรมการและเลขานุการ ครั้งละ ๓๐๐  บาท 
 ๑๕.๘ ค่าเบี้ยประชุมในการประชุมพิจารณาประเมินผลการสอน 
     ๑๕.๘.๑ ประธาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท  
     ๑๕.๘.๒ กรรมการ ครั้งละ ๗๕๐ บาท 
     ๑๕.๘.๓ กรรมการและเลขานุการ ครั้งละ ๕๐๐ บาท   
 ๑๖. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรใหม่ ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
หลักสูตรปรับปรุงไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจริงตามรายการต่อไปนี้ 
  ๑๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย ศึกษาและส ารวจข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิต              
ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF) ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 



๕ 

 

 
 

   ๑๖.๒ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดท าหลักสูตร ในแต่ละครั้งเบิกได้ไม่เกิน ๓ 
คน เหมาจ่ายคนละ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง) หลักสูตรใหมเ่บิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง หลักสูตร
ปรับปรุงเบิกได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง 
  ๑๖.๓ ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารให้เบิกจ่ายโดยแสดงรายละเอียดประกอบการเบิก 
  ๑๖.๔ ค่าอาหารมื้อละไม่เกิน ๑๒๐ บาท ต่อคน 
  ๑๖.๕ ค่าอาหารว่างไม่เกินมื้อละ ๓๕ บาท 
  ๑๖.๖ ค่าตอบแทนการตรวจภาษาอังกฤษ หลักสูตรละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
  ๑๖.๖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นให้เบิกได้ตามท่ีอธิการบดีอนุมัติ 
 ๑๗. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับการจัดการศึกษานักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ 
อัตราภาคเรียนละ ๓๕ บาทต่อนักศึกษา ๑ คน และอัตราภาคเรียนละ ๘๐ บาทต่อนักศึกษา ๑ คน 
ส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับนักบริหารท้องถิ่น     
 ๑๕. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอย่างอ่ืนตามที่อธิการบดีเห็นสมควร       
 ๑๖. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
     ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
                               ประกาศ  ณ  วันที่             เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 

                                                          (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                                                            รักษาราชการแทนอธิการบดี 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 


