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หลักเกณฑ์การจ่าย วิธีการจ่าย 
การเรียนการสอน 
1. ค่าสอนเกินภาระงาน  
       หน่วยชั่วโมงที่เกินภาระงานสอน                                  อัตราการจ่าย   
1.1 ระดับปรญิญาตร ี
       (1)  สอนเป็นภาษาไทย                                                                  

   หน่วยท่ี   1 – 10   ต่อสัปดาห์             ไม่เกิน   600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
   หน่วยท่ี 11 – 15   ต่อสัปดาห์              ไม่เกิน   300  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 

       (2)  สอนหลักสูตรนานาชาติ 
   หน่วยท่ี   1 – 10   ต่อสัปดาห์             ไม่เกิน    900  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
   หน่วยท่ี 11 – 15   ต่อสัปดาห์             ไม่เกิน    450  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 

1.2  ระดับปริญญาโท                                                                            
      (1)  สอนเป็นภาษาไทย  

-  ในเวลาราชการ 
      หน่วยท่ี   1 – 10   ต่อสัปดาห์         ไม่เกิน    600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
      หน่วยท่ี 11 – 15   ต่อสัปดาห์         ไม่เกิน    300  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
-  นอกเวลาราชการ  
   หน่วยท่ี   1 – 10   ต่อสัปดาห์            ไม่เกิน    900  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน    

               หน่วยท่ี 11 – 15   ต่อสัปดาห์            ไม่เกิน    450  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน           
      (2)  สอนหลักสูตรนานาชาติ 

  หน่วยท่ี   1 – 10   ต่อสัปดาห์                          -     บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
  หน่วยท่ี 11 – 15   ต่อสัปดาห์                          -     บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 

1.3  ระดับปรญิญาเอก 
(1)  สอนเป็นภาษาไทย  

-  ในเวลาราชการ 
     หน่วยท่ี   1 – 10   ต่อสัปดาห์          ไม่เกิน    900  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
     หน่วยท่ี 11 – 15   ต่อสัปดาห์          ไม่เกิน    450  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน  
     

   1.  ภาระงานสอน หมายถึง ภาระงานสอนเฉพาะรายวิชาท่ีเป็นหลักสูตรของคณะฯ 
   2.  ให้จ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ เมื่อปฏิบัติงานได้ภาระงาน ไม่น้อยกว่า        
35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ตามเกณฑ์ภาระงานท่ีส่วนงานก าหนด และมีภาระงาน
สอนเกินหน่วยชั่วโมงท่ีต้องท าการสอนในหน่ึงภาคการศึกษา ดังน้ี 
        2.1  ระดับปริญญาตรี   
                 10  หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์    (150 หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
        2.2  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
                  6  หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์     ( 90 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา) 
       กรณีท่ีมีภาระงานสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้ภาระงานสอนท่ี
ต้องท าการสอนในหน่ึงภาคการศึกษาเหลืออย่างละคร่ึง และเลือกเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานระดับท่ีให้อัตราสูงก่อนได้    
   3.  อัตราการจ่าย                                                                                 
        3.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
              3.1.1 รายวิชาบรรยาย  
                      (1) นิสิตจ านวน 50 คนขึ้นไป     จ่าย  600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน     
                      (2) นิสิตจ านวน 25 - 49 คน      จ่าย  400  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน  
                      (3) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 25 คน  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้                                                                                        
              3.1.2 รายวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษาต่างประเทศ                    
                      (1) นิสิตจ านวน 25 คน ขึ้นไป    จ่าย  600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน                   
                      (2) นิสิตจ านวน 20 -  24 คน     จ่าย  400  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (3) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 20 คน     ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
        3.2  หลักสูตรนานาชาติ 
              3.2.1 รายวิชาบรรยาย  
                      (1) นิสิตจ านวน 50 คนขึ้นไป     จ่าย  900  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (2) นิสิตจ านวน 25 - 49 คน      จ่าย  600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน                                          
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หลักเกณฑ์การจ่าย วิธีการจ่าย 
-  นอกเวลาราชการ  
    หน่วยท่ี   1 – 10   ต่อสัปดาห์            ไม่เกิน    900  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน    
    หน่วยท่ี 11 – 15   ต่อสัปดาห์             ไม่เกิน    450  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน       

      (2)  สอนหลักสูตรนานาชาติ 
   หน่วยท่ี   1 – 10   ต่อสัปดาห์                          -    บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน          

                หน่วยท่ี 11 – 15   ต่อสัปดาห์                          -    บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
 

              3.2.2 รายวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษาต่างประเทศ                   
                      (1) นิสิตจ านวน 25 คน ขึ้นไป    จ่าย   900  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน                                                                                                 
                      (2) นิสิตจ านวน 20 - 24 คน      จ่าย   600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (3) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 20 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
        3.3  ระดับปริญญาโท 
               3.3.1  ในเวลาราชการ  
                      (1) นิสิตจ านวน 10 คน ขึ้นไป     จ่าย  600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (2) นิสิตจ านวน 5 - 9 คน          จ่าย  400  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (3) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 5 คน       ไม่สามารถเบิกจ่ายได้                    
               3.3.2  นอกเวลาราชการ  
                      (1) นิสิตจ านวน 10 คน ขึ้นไป     จ่าย  900  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (2) นิสิตจ านวน 5 - 9 คน          จ่าย  600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (3) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 5 คน       ไม่สามารถเบิกจ่ายได้                    
        3.4  ระดับปริญญาเอก 
               3.4.1  ในเวลาราชการ  
                      (1) นิสิตจ านวน 5 คน ขึน้ไป         จ่าย  900  บาท/หนว่ยชั่วโมงสอน 
                     (2) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 5 คน       ไม่สามารถเบิกจ่ายได้      
               3.4.2  นอกเวลาราชการ  
                      (1) นิสิตจ านวน 5 คน                 จ่าย 900 บาท/หนว่ยชั่วโมงสอน 
                     (2) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 5 คน        ไม่สามารถเบิกจ่ายได้                    
   4.  การสอนเกินหน่วยท่ี 11 ขึ้นไป เบิกจ่ายได้ครึ่งหน่ึงของ ข้อ 3.       
   5.  กรณีเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนช่วงเวลาใด ไม่สามารถน าช่วงเวลาน้ันมารวมเป็น
ช่ัวโมงสอน เพื่อค านวณค่าสอนเกินภาระงานตามหลักเกณฑ์การจ่ายน้ี 
   6.  ให้จ่ายค่าสอนเกินภาระงานได้ไม่เกิน 15 หน่วยช่ัวโมง/ สัปดาห์/ ภาคการศึกษา 
   7.  อาจารย์ท่ีสอนในหลักสูตรท่ีไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ ให้จ่ายตามเกณฑ์การสอนเป็น
ภาษาไทย เช่น 
               

 



4 
 

หลักเกณฑ์การจ่าย วิธีการจ่าย 
         -  อาจารย์ชาวไทยท่ีสอนภาษาต่างประเทศอยู่แล้ว สอนเกินภาระงานให้จ่ายตาม

เกณฑ์การสอนเป็นภาษาไทย                     
       -  อาจารย์ชาวต่างประเทศท่ีท าสัญญาจ้างสอนในรายวิชาใด/ สอนรายวิชาท่ีเป็น
ภาษาแม่ สอนเกินภาระงานให้จ่ายตามเกณฑ์การสอนเป็นภาษาไทย           
   8.  ให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                 
 

2.  ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ 
    2.1  อาจารย์พิเศษ                                              อัตราการจ่าย  
           (1)  ระดับปริญญาตรี 
                 -  วิชาเอก                          ไม่เกิน          600  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน                               
                 -  วิชาโท                            ไม่เกิน          400  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
           (2)  สอนหลักสูตรนานาชาติ 
                 -  วิชาเอก                          ไม่เกิน        1,200  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน                               
                 -  วิชาโท                           ไม่เกิน        1,200  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
                 -  ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ          ไม่เกิน        1,500  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
           (3)  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
                  -  ในเวลาราชการ                ไม่เกิน          600  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน                               
                  -  นอกเวลาราชการ             ไม่เกิน          900  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน  
    2.2  อาจารย์พิเศษ – ชาวต่างชาติ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)                                 
           (1)  ระดับปริญญาตรี                  ไม่เกิน        1,200  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน                               
           (2)  ระดับปริญญาโท                  ไม่เกิน        1,200  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน                               
           (3)  ระดับปริญญาเอก                 ไม่เกิน        1,500  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน                               
 
                             
 
 
 

   1.  อาจารย์พิเศษ หมายถึง 
        -  ผู้สอนท่ีมิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
        -  ผู้สอนท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการท่ีไม่มีหน้าท่ีในการ
สอน แต่ได้รับอนุญาตให้สอนในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
และไม่มีผลกระทบต่อภาระงานประจ า 
   2.  อัตราการจ่าย                                                                                 
        2.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
              2.1.1 รายวิชาบรรยาย 
                      (1) นิสิตจ านวน 50 คนขึ้นไป      จ่าย  600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (2) นิสิตจ านวน 25 - 49 คน       จ่าย  400  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (3) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 25 คน      ไม่สามารถเบิกจ่ายได้                                                                       
              2.1.2 รายวิชาท่ีมีการฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
                      (1) นิสิตจ านวน 25 คนขึ้นไป       จ่าย  600  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน                                                                       
                      (2) นิสิตจ านวน 20 - 24 คน        จ่าย  400  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
                      (3) นิสิตจ านวน 15 - 19 คน        จ่าย  200  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
                      (4) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 15 คน      ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
              2.1.3 รายวิชาโท 
                      (1) นิสิตจ านวน 25 คนขึ้นไป       จ่าย  400  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน                                                                       
                      (2) นิสิตจ านวน 20 – 24 คน       จ่าย  270  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
                      (3) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 20 คน      ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
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             2.2  หลักสูตรนานาชาติ 

              2.2.1 รายวิชาบรรยาย 
                      (1) นิสิตจ านวน 50 คนขึ้นไป    จ่าย  1,200  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน                                          
                      (2) นิสิตจ านวน 25 - 49 คน     จ่าย    800  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน  
              2.2.2 รายวิชาท่ีมีการฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ                   
                      (1) นิสิตจ านวน 25 คน ขึ้นไป   จ่าย  1,200  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน                                                                                                 
                      (2) นิสิตจ านวน 20 - 24 คน     จ่าย    800  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (3) นิสิตจ านวน 15 - 19 คน     จ่าย    600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (4) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 15 คน    ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
              2.2.3 วิชาโท     
                      (1) นิสิตจ านวน 25 คนขึ้นไป    จ่าย  1,200  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน                                          
                      (2) นิสิตจ านวน 20 - 24 คน     จ่าย    800  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (3) นิสิตจ านวน 15 - 19 คน     จ่าย    600  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
                      (4) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 15 คน   ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
              2.2.4 เชิญผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ         จ่าย  1,500  บาท/หน่วยช่ัวโมงสอน 
โดยจะต้องมีจ านวนนิสิตตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป และต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ              
        2.3  ระดับปริญญาโท 
               2.3.1  ในเวลาราชการ  
                       (1) นิสิตจ านวน 10 คน ขึ้นไป   จ่าย   600  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
                       (2) นิสิตจ านวน 5 - 9 คน        จ่าย   400  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
                       (3) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 5 คน     ไม่สามารถเบิกจ่ายได้                    
               2.3.2  นอกเวลาราชการ  
                       (1) นิสิตจ านวน 10 คน ขึ้นไป   จ่าย   900  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
                       (2) นิสิตจ านวน 5 - 9 คน        จ่าย   600  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
                       (3) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 5 คน     ไม่สามารถเบิกจ่ายได้      
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          2.4  ระดับปริญญาเอก 

               2.4.1  ในเวลาราชการ 
                       (1) นิสิตจ านวน 5 คน              จ่าย   600  บาท/หน่วยชั่วโมงสอน 
                       (2) จ านวนนิสิตต่ ากว่า 5 คน      ไม่สามารถเบิกจ่ายได้                    
              2.4.2  นอกเวลาราชการ  
                        (1) นิสิตจ านวน 5 คน               จ่าย   900  บาท/หน่วยชัว่โมงสอน 
                       (2) นิสิตจ านวนต่ ากว่า 5 คน      ไม่สามารถเบิกจ่ายได้                                                                                
   3.  อาจารย์ประจ ารายวิชาท่ีสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอก สามารถเชิญอาจารย์พิเศษมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นิสิต ได้ไม่เกิน จ านวน 2 ครั้ง/  
วิชา/ 1 ภาคเรียน 
   4.  การเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนตลอดภาคเรียน ให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 
10.1.3 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบั 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.3 ซึ่งก าหนด ให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเปน็ผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้ 
 

3.  ค่าตอบแทนกรณีส่งนิสิตออกฝึกปฏิบัต ิ
     ค่าตอบแทนบุคลากรนิเทศงาน 
          (1)  หลักสูตรปกติ                                                    อัตราการจ่าย 
                 -  สถานท่ีละ                                                    500  บาท/ครั้ง/คน   
                 -  สถานท่ีเดียวกันแต่มีนิสิตหลายคนให้จ่ายเพิ่ม           100  บาท/คน      
          (2)  หลักสูตรนานาชาติ                                        
                 -  สถานท่ีละ                                                 1,000  บาท/คร้ัง/คน   
                 -  สถานท่ีเดียวกันแต่มีนิสิตหลายคนให้จ่ายเพิ่ม          100  บาท/คน            
                                                  

บุคลากรนิเทศงาน ได้แก่ 
   (1)  อาจารย์นิเทศการศึกษา/ อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ/ นิเทศสหกิจศึกษา หมายถึง 
อาจารย์ประจ าคณะ/ รายวิชา กรณีท่ีมีค าส่ังให้เป็นท้ังอาจารย์นิเทศการศึกษา/ อาจารย์
นิเทศวิชาเฉพาะ ให้รับค่าตอบแทนได้ท้ังสองหน้าท่ี 
   (2)  ในการนิเทศงานสถานท่ีเดียวกันแต่มีนิสิตหลายคน ให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้ 
         หลักสูตรปกติ  นิเทศงานนิสิตคนแรก จ่ายในอัตรา 500 บาท/คน และนิสิตคน
ถัดไปจ่ายในอัตรา 100 บาท/คน 
         หลักสูตรนานาชาติ  นิเทศงานนิสิตคนแรก จ่ายในอัตรา 1,000 บาท/คน และนิสิต
คนถัดไปจ่ายในอัตรา 100 บาท/คน 
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบพิเศษเพื่อส าเร็จการศึกษา 
     (1)  ระดับปริญญาตรี                                           อัตราการจ่าย 
           1.1  ในเวลา                                                    400  บาท/คน 
           1.2  นอกเวลา                                                  800  บาท/คน 
    (2)  ระดับบัณฑติศึกษา  
           2.1  ในเวลา                                                    500  บาท/คน 
           2.2  นอกเวลา                                               1,000  บาท/คน 

   1.  การคุมสอบพิเศษ เช่น Comprehensive Examination/ Qualifying Exam                                          
   2.  จ่ายให้แก่กรรมการท่ีมีค าส่ังแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนงาน 
   3.  มีตารางก าหนดสอบ  
   4.  ในการจ่ายค่าตอบแทนน้ีเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแบบปฏิบัติงานเต็มเวลา หาก
ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา (คร่ึงวัน) ให้จ่ายค่าตอบแทนคร่ึงหน่ึงของเกณฑ์การจ่ายทุกระดับ
การศึกษา 
 

นิสิต 
1.  เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต                                       อัตราการจ่าย 
           (1)  เงินช่วยเหลือกรณีนิสิตเสียชีวิต                ไม่เกิน      10,000  บาท/ราย                
           (2)  ค่าพวงหรีด                                       ไม่เกิน       1,000   บาท/ราย                 
           (3)  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ ค่าเช่ารถ ตามจ่ายจริง   ไม่เกิน       5,000   บาท/ครั้ง 
           (4)  ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ                     ไม่เกิน         500   บาท/คร้ัง 
 

   
   1.  เงินช่วยเหลือจ่ายให้แก่ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้อุปการะ กรณีเป็นเจ้าภาพงานศพ 
   2.  ค่าพวงหรีด ให้ในนามส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย                                
   3.  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ เฉพาะใช้รถยนต์ของส่วนงานเพื่อ
เดินทางไปร่วมงานสวดอภิธรรม ฌาปนกิจ หรือพิธีกรรมทางศาสนา เบิกได้ไม่เกิน 2 คร้ัง/งาน 
 

2.  ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฎิบัติงาน 
           (1)  ระดับปริญญาตรี                                                  50  บาท/ช่ัวโมง 
           (2)   ระดับบัณฑิตศึกษา                                              90  บาท/ช่ัวโมง                   
 

 
   จ่ายให้แก่นิสิตช่วยปฏิบัติงานท่ีเป็นนิสิตของคณะฯ 

การวิจัย/ การจัดท าหนังสือ/ ต ารา/ วารสารวิชาการ 
1.  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     1.1  ค่าตอบแทนในการพิจารณาเกี่ยวกับการวิจัย/ หนังสือ/ ต ารา            
           ผู้ทรงคุณวุฒิ                    คนละไม่เกิน                    2,000  บาท/เร่ือง 
     1.2  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจัย (pre audit) 
            (1)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน     คร้ังละไม่เกิน                      800  บาท 
            (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ครั้งละไม่เกิน                    1,200  บาท       
            (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเป็นภาษาอังกฤษ คร้ังละไม่เกิน    1,500  บาท 
 

 
 
   1.  จ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละขั้นตอนได้ไม่เกิน 3 คน/เรื่อง                          
   2.  เป็นการพิจารณาเก่ียวกับการวิจัย/ หนังสือ/ ต ารา เช่น ข้อเสนอโครงการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย บทความวิชาการ/ บทความวิจัย หรือ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย/ หนังสือ/ ต ารา 
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     1.3  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจัย (post audit) 
            (1)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน     คร้ังละไม่เกิน                   1,000  บาท 
            (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ครั้งละไม่เกิน                    1,500  บาท 
            (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเป็นภาษาอังกฤษ คร้ังละไม่เกิน    1,500  บาท 
 

 

2.  รางวัลการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ                  
       เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์               ไม่เกิน            20,000  บาท 
 

   1.  จ่ายให้แก่บุคลากรสายวิชาการหรือนักวิจัย ท่ีไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ                
   2.  จะต้องมีการตีพิมพ์ท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และฐานข้อมูลตามประกาศ 
กพอ 
   3.  กรณีมีเจ้าของผลงานวิจัยท่ีลงตีพิมพ์ร่วมกัน คณะฯ จะจ่ายให้ผู้ยื่นขอรับทุนคนใดคน
หน่ึงเพียงคนเดียว การแบ่งเงินสนับสนุนให้เจ้าของผลงานวิจัยร่วม อยู่ในความรับผิดชอบ 
ผู้รับเงิน 
   4.  ผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา/ วุฒิบัตร/        
ประกาศนียบัตร 
   5.  ผลงานตีพิมพ์ท่ีขอรับทุนสนับสนุน ต้องได้รับการยืนยันการตีพิมพ์จากวารสารฯ    
อย่างเป็นทางการ และส่งส าเนาบทความท่ีตีพิมพ์แล้ว                   
 

3.  ค่าตอบแทนในการด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการ/ วิจัย 
     3.1  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการ/ วิจัย                 
           (1)  ภาษาไทย                          คนละไม่เกิน      2,000    บาท/เร่ือง                           
           (2)  ภาษาอังกฤษ                      คนละไม่เกิน      3,000    บาท/เร่ือง   
     3.2  ค่าตอบแทนกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ/ วิจัย                 
           (1)  บรรณาธิการ                      คนละไม่เกิน      3,000    บาท/เล่ม                           
           (2)  ผู้ช่วยบรรณาธิการ               คนละไม่เกิน      1,000    บาท/เล่ม                           
           (3)  กองบรรณาธิการ                 คนละไม่เกิน      1,000    บาท/เล่ม                           
     3.3  ค่าตอบกองจัดการ                    คนละไม่เกิน         400    บาท/เล่ม         
      

 
 
 
 
 
   อัตราการจ่ายต่อหน้าของกระดาษ A4 
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     3.4  ค่าตอบแทน – การแปลภาษา 
           (1)  เต็มหน้า                                  ไม่เกิน      1,000    บาท/หน้า 
           (2)   คร่ึงหน้า                                  ไม่เกิน       650    บาท/หน้า 
     3.5  ค่าตอบแทน – การตรวจภาษา              
           (1)  เต็มหน้า                                  ไม่เกิน        800    บาท/หน้า 
           (2)  คร่ึงหน้า                                  ไม่เกิน        400    บาท/หน้า 
 

 

ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (จัดการเรียนการสอน) – สาย
ปฏิบัติการ 
1.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหลักสูตรนอกเวลาราชการ 
     (1)  หัวหน้าผู้ด าเนินงาน                                          100    บาท/ชั่วโมง 
     (2)  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ                                      80    บาท/ช่ัวโมง 
     (3)  เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์                                        80    บาท/ช่ัวโมง 
     (4)  ผู้ด าเนินงาน                                                    80    บาท/ช่ัวโมง 
     (5)  ผู้ปฏิบัติการ                                                    80    บาท/ช่ัวโมง 
     (6)  นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ คนงาน ฯลฯ         70    บาท/ช่ัวโมง                                  
 

 
 
   1.  จ่ายให้แก่ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน กรณีให้ปฏิบัติงานหลายต าแหน่งให้เบิก
ค่าตอบแทนได้ 1 ต าแหน่ง/วัน                                           
   2.  ให้จ่ายเฉพาะช่วงนอกเวลาราชการและไม่เกินเวลาตามท่ีตารางสอนก าหนด 
   3.  วันราชการปกติ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 ช่ัวโมง                                                                                               
   4.  วันหยุดราชการ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง (ไม่นับรวมเวลาพักเท่ียง 1 ชัวโมง) 
กรณี ต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติงานก่อน/หลัง ช่วงเวลาการสอนนอกเวลาราชการ 
ให้เพิ่มเวลาปฏิบัติงานก่อน/หลังได้ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง แต่ท้ังนี้ช่วงเวลาท่ีเพิ่มต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ
เวลาปฎิบัติงานราชการ 
   5.  กรณีปฏิบัติงานไม่ครบชั่วโมง 
         5.1  ไม่ถึง 30 นาที ไม่จ่ายค่าตอบแทน 
         5.2  ตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไปแต่ไม่คบช่ัวโมง จ่ายครึ่งหน่ึงของอัตราท่ีได้รับต่อช่ัวโมง 
 

ค่าตอบแทน 
1.  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                  
     (1)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                    คร้ังละไม่เกิน             2,000   บาท                               
     (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน                      คร้ังละไม่เกิน             1,000   บาท                               
 

 
     กรณีคณะฯ/ หลักสูตร มีความจ าเป็นต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาหลักสูตรหรือ
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอน หรือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการท่ีเป็นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน/ ปริญญานิพนธ์/ หนังสือ/ ต ารา                                     
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2.  ค่าตอบแทนวิทยากร                             
     2.1  วิทยากรภายนอก 
           (1)  เป็นการบรรยาย                     ชั่วโมงละไม่เกิน          1,200   บาท 
           (2)  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ       ช่ัวโมงละไม่เกิน            600    บาท 
           (3)  เป็นการจัดแบบเสวนา/อภิปราย  ช่ัวโมงละไม่เกิน            400    บาท 
     2.2  วิทยากรภายใน 
           (1)  เป็นการบรรยาย                     ชั่วโมงละไม่เกิน            600   บาท 
           (2)  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ       ช่ัวโมงละไม่เกิน            600   บาท 
           (3)  เป็นการจัดแบบเสวนา/อภิปราย  ช่ัวโมงละไม่เกิน            400   บาท 
     2.3  ผู้ช่วยวิทยากร                             ช่ัวโมงละไม่เกิน            200   บาท                    
 

   1.  จัดโครงการฝึกอบรมท่ีมีการเชิญวิทยากร ให้แนบรายละเอียดเก่ียวกับวิทยากร เช่น 
ภาพวิทยากร ประวัติ/ ประสบการณ์ในการท างาน ความเช่ียวชาญ ต าแหน่งปัจจุบัน สถานท่ี
ท างาน e-mail address                  
   2.  กรณีน านิสิต/ นักเรียน/ บุคลากร ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี มีวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราท่ีหน่วยงานน้ันเรียกเก็บ                                       
   3.   การเชิญวิทยากรภายในคณะฯ จะต้องเชิญนอกเวลาราชการหรือปิดภาคการศึกษา
เท่าน้ัน 
   4.   ประธานโครงการไม่สามารถเป็นวิทยากรในโครงการของตนเองได้     

 3.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา                                                                                    
      3.1  ค่าตอบแทนการตรวจประเมิน – ระดับหลักสูตร           
            (1)  ประธานกรรมการ                 ไม่เกิน       2,500   บาท/คน/หลักสูตร 
            (2)  กรรมการ                           ไม่เกิน       2,000   บาท/คน/หลักสูตร 
            (3)  ผู้ประสานงาน                     ไม่เกิน          500   บาท/คน/หลักสูตร 
      3.2  ค่าพาหนะ (เฉพาะกรรมการภายนอก) 
            เขตกรุงเทพ/ ปริมณฑล    เหมาจ่ายไม่เกิน          500   บาท/คน/คร้ัง                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   1.  หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดสอน                                           
   2.  จ านวนผู้ประสานงานในการตรวจประเมิน จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน/ คร้ัง/ หลักสูตร  
   3.   คณะกรรมการตรวจประเมินต้องได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ี
ได้รับมอบหมาย                                                        
                                           

4.  ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ                              
     4.1  สายวิชาการ                                  
           (1)  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                     คนละ       3,000   บาท                                       
           (2)  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์                       คนละ       4,000   บาท 
           (3)  ต าแหน่งศาสตราจารย์                            คนละ       7,000   บาท                  
     4.2  สายปฏิบัติการ                                  
           (1)  ต าแหน่งช านาญการ – ช านาญการพิเศษ      คนละ       2,000   บาท                                       
           (2)  ต าแหน่งเช่ียวชาญ – เช่ียวชาญพิเศษ          คนละ       2,500   บาท 

     เง่ือนไขการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ คณะฯ จะจ่ายค่าตอบแทนการอ่านผลงานทาง
วิชาการให้ 2 คร้ัง หากไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องเว้นระยะเวลาการเสนอ 2 ปี แต่หากเสนอ
ก่อน 2 ปี ผู้เสนอขอต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ                                     
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หลักเกณฑ์การจ่าย วิธีการจ่าย 
5.  ค่าตอบแทน/ ค่าอาหาร ในการจัดกิจกรรม                                        
     (1)  บุคลากรของมหาวิทยาลัย                  ไม่เกินคนละ            300   บาท/วัน 
     (2)  นิสิต                                           ไม่เกินคนละ            300   บาท/วัน 
     (3)  บุคคลภายนอก                              ไม่เกินคนละ            300   บาท/วัน                                                             
 

   1.  กรณี คณะฯ/ หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ท่ีนอกเหนือจากงานประจ า หรือมี
ความจ าเป็นต้องไปร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการน้ันๆ ไม่
สามารถเบิกค่าตอบแทนประเภทอ่ืนตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้                               
   2.  ในแต่ละวันสามารถจ่ายเป็นค่าตอบแทน หรือค่าอาหาร หรือ ค่าตอบแทนและ
ค่าอาหารได้ไม่เกินอัตราท่ีก าหนด 
   3.  กรณีจ่ายเป็นเงินต้องมีหลักฐานการลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม และหลักฐานการรับเงิน
ประกอบการเบิกจ่าย     
 

ค่าใช้สอย 
1.  ค่าจัดเลี้ยง                                 
     1.1  การประชุม                                    
           (1)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม                   ไม่เกิน         50   บาท/คน/มื้อ                                         
           (2)  ค่าอาหาร                                    ไม่เกิน        150   บาท/คน/มื้อ                                       
     1.2  ผู้มีเกียรติชาวไทย/ ชาวต่างประเทศ          ไม่เกิน      1,000   บาท/คน/มื้อ                                    
                                                                                     

  
   1.  ให้เบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 2 มื้อ ต่อการประชุม                 
   2.  หากมีความจ าเป็นต้องจัดเล้ียงนอกเหนือจากการประชุม เช่น ผู้มาเยี่ยมชม หรือ
ต้อนรับผู้มีเกียรติชาวไทย/ ชาวต่างประเทศ ให้เบิกได้                                    
                                    
                                                                                                                                     

2.  เงินช่วยเหลือในการจัดพิธีศพ                                             
     2.1  เงินช่วยเหลือ                                
           (1)  บุคลากร                                             ไม่เกิน   10,000   บาท/ราย 
           (2)  ญาติบุคลากร (บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร)      ไม่เกิน     5,000   บาท/ราย 
     2.2  ค่าพวงหรีด                                               ไม่เกิน     2,000   บาท/พวง 
     2.3  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ ค่าเช่ารถ            ตามจ่ายจริงไม่เกิน     5,000   บาท/คร้ัง                                   
     2.4  ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ                             ไม่เกิน       500   บาท/ครั้ง                                
                                                                                                                                                                                       

เป็นเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจส าหรับการเสียชีวิตของ 
   1.  บุคลากรของ ส่วนงานเจ้าของงบประมาณ หรือ บิดา/ มารดา/ คู่สมรส/ บุตร ของ
บุคลากรฯ                           
   2.  ผู้มีอุปการะคุณ หมายถึง ผู้ท่ีเคยช่วยเหลือเก้ือกูลส่วนงาน และให้หมายถึง บิดา/ 
มารดา/ คู่สมรส/ บุตร ของผู้มีอุปการะคุณ 
   3.  ให้ในนามส่วนงานเจ้าของงบประมาณ ได้เพียง 1 คร้ังต่อศพ                                   
                                        
                                                                        

 
 


