
 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2565 

ประเภทค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2565 ประเภทค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ       

และให้มีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์พิเศษ หมายถึง  

1.1 ผู้สอนที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ีได้รับการยอมรับและ 

เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพของรายวิชาที่เชิญมาสอน 

1.2 ผู้สอนที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ที่ไม่มีหน้าที่สอน แต่ได้รับอนุญาตให้สอน 

ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและไม่มีผลกระทบต่อภาระงานประจ า 

2. อัตราการจ่าย 

ระดับ อัตราการจ่าย 
1.   ระดับปริญญาตรี – หลักสูตรปกติ                    
      1.1  รายวิชาบรรยาย  
             (1) จ านวนนิสิต   50   คนขึ้นไป     600 บาท/หน่วยชั่วโมง 
             (2)  จ านวนนิสิต   25-49  คน     400 บาท/หน่วยชั่วโมง 
             (3)  จ านวนนิสิตต่ ากว่า  25 คน      300 บาท/หน่วยชั่วโมง 
      1.2  รายวิชาที่มีการฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ  

(1) จ านวนนิสิต  30  คน ขึ้นไป    600 บาท/หน่วยชั่วโมง 
(2) จ านวนนิสิต   20-29   คน     400 บาท/หน่วยชั่วโมง 
(3) จ านวนนิสิตต่ ากว่า  20  คน    300 บาท/หน่วยชั่วโมง 

1.3  รายวิชาโท / ชุดวิชาเลือกเสรี   
1.3.1 ประเภทรายวิชาบรรยาย 

 

             (1)  จ านวนนิสิต  50  คน ขึ้นไป       400 บาท/หน่วยชั่วโมง   
             (2)  จ านวนนิสิต   25-49  คน      300 บาท/หน่วยชั่วโมง   
             (3)  จ านวนนิสิตต่ ากว่า   25  คน     ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
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ระดับ อัตราการจ่าย 
           1.3.2 ประเภทรายวชิาที่มีการฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
            (1)  จ านวนนิสิต  25  คน ขึ้นไป      
            (2)  จ านวนนิสิต  20 – 24  คน     
            (3)  จ านวนนิสิตต่ ากว่า  20  คน    

 
400 บาท/หน่วยชั่วโมง   
300 บาท/หน่วยชั่วโมง 
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้   

2.   ระดับปริญญาตรี – หลักสูตรนานาชาติ                           
      2.1  รายวิชาบรรยาย   

(1) จ านวนนิสิต  50  คน ขึ้นไป    1,200 บาท/หน่วยชั่วโมง 
(2) จ านวนนิสิต  25-49  คน     800 บาท/หน่วยชั่วโมง 
(3) จ านวนนิสิตต่ ากว่า  25  คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

2.2  รายวิชาที่มีการฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ  
(1)  จ านวนนิสิต  30  คน ขึ้นไป    1,200 บาท/หน่วยชั่วโมง 
(2)  จ านวนนิสิต  20-29  คน    
(3)  จ านวนนิสิตต่ ากว่า  20  คน 

800  บาท/หน่วยชั่วโมง 
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

2.3 รายวิชาโท / ชุดวชิาเลือกเสรี   
2.3.1 ประเภทรายวิชาบรรยาย 

 

             (1)  จ านวนนิสิต  50  คน ขึ้นไป      1,200 บาท/หน่วยชั่วโมง 
             (2)  จ านวนนิสิต   25-49  คน     
             (3)  จ านวนนิสิตต่ ากว่า   25  คน    
           2.3.2 ประเภทรายวชิาที่มีการฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
            (1)  จ านวนนิสิต  25  คน ขึ้นไป      
            (2)  จ านวนนิสิต  20 – 24  คน     
            (3)  จ านวนนิสิตต่ ากว่า  20  คน    

800 บาท/หน่วยชั่วโมง 
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 
1,200 บาท/หน่วยชั่วโมง 
800 บาท/หน่วยชั่วโมง 
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

3.   ระดับบัณฑิตศึกษา – ปริญญาโท                           
             (1)  จ านวนนิสิต  8  คน ขึ้นไป      900 บาท/หน่วยชั่วโมง 
             (2)  จ านวนนิสิตต่ ากว่า  5-7  คน     
             (3)  จ านวนนิสิตต่ ากว่า  5  คน 

 700 บาท/หน่วยชั่วโมง 
 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

4.   ระดับบัณฑิตศึกษา – ปริญญาเอก      

*ลงรายวิชาที่นับหน่วยกิตและอยู่ในแผนการเรียนตรงตามปีการศึกษานั้นๆ               
 

             (1)  จ านวนนิสิต 5 คน ขึ้นไป    1,200 บาท/หน่วยชั่วโมง 
             (2)  จ านวนนิสิต 3 - 4 คน 
             (3)  จ านวนนิสิตต่ ากว่า 3 คน 

900 บาท/หน่วยชั่วโมง 
  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

/ 3.การค านวณหน่วยชั่วโมง...                   



3 
 

3. การค านวณหน่วยชั่วโมง 

     3.1   การสอนหนึ่งหน่วยชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที 

          3.2   การสอนภาคทฤษฎี 1 หน่วยชั่วโมง เทียบเท่ากับ 1 หน่วยชั่วโมง 

3.3   การสอนภาคปฏิบัติ 1 หน่วยชั่วโมง เทียบเท่ากับ 0.5 หน่วยชั่วโมง 

4. อาจารย์ประจ ารายวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเชิญอาจารย์พิเศษมาให้ความรู้

เพ่ิมเติมแก่นิสิตได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/วิชา/ภาคเรียน 

5. การเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนตลอดภาคเรียนให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 10.1.3 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 10.1.3 ซึ่งก าหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนในแต่ละรายวิชา

ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อหนึ่งภาคเรียน และต้องมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

6. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ  50 ต่อหนึ่งภาคเรียนให้ปฏิบัติตามหนังสือ

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือที่ อว  0224/ว653 เรื่อง ชี้แจง

แนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่ อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร ะดับปริญญาตรี   

พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ซึ่งจะต้องมีอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้สอน  

ในรายวิชานั้นร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

7. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษนี้ ให้มีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2565 

 

   ประกาศ ณ วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.2565  

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  จันทร์เสม) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 


