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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์จึงขอกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2561 ตามมติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดังนี้
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วิธีการจ่าย

1. ค่าสอนเกินภาระงาน – หลักสูตรที่กาหนดให้สอนในเวลาราชการ
หน่วยชั่วโมงที่เกินภาระงานสอน
อัตราการจ่าย
1.1 ระดับปริญญาตรี
(1) สอนเป็นภาษาไทย
หน่วยที่ 1 – 10 ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 300 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) สอนหลักสูตรนานาชาติ
หน่วยที่ 1 – 10 ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 450 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
1.2 ระดับปริญญาโท
(1) สอนเป็นภาษาไทย
- ในเวลาราชการ
หน่วยที่ 1 – 10 ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 300 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน

1. ภาระงานสอน หมายถึง ภาระงานสอนเฉพาะรายวิชาที่เป็นหลักสูตรของคณะฯ
2. ให้จ่ายค่าสอนเกินภาระงานได้เมื่อปฏิบัติงานได้ภาระงานไม่น้อยกว่า 35 หน่วย
ภาระงานต่อสัปดาห์ และมีภาระงานสอนเกินหน่วยชั่วโมงที่ต้องทาการสอนในหนึ่งภาค
การศึกษา ดังนี้
2.1 ระดับปริญญาตรี
10 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ (150 หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)
2.2 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
6 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ ( 90 หน่วยชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา)
กรณีที่มีภาระงานสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้ภาระงานสอนที่
ต้องทาการสอนในหนึ่งภาคการศึกษาเหลืออย่างละครึ่ง และเลือกเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานระดับที่ให้อัตราสูงก่อนได้

การเรียนการสอน
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(2) สอนหลักสูตรนานาชาติ
หน่วยที่ 1 – 10 ต่อสัปดาห์
หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์
1.3 ระดับปริญญาเอก
(1) สอนเป็นภาษาไทย
- ในเวลาราชการ
หน่วยที่ 1 – 10 ต่อสัปดาห์
หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์
(2) สอนหลักสูตรนานาชาติ
หน่วยที่ 1 – 10 ต่อสัปดาห์
หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์
1.3 ระดับปริญญาเอก
(1) สอนเป็นภาษาไทย
- ในเวลาราชการ
หน่วยที่ 1 – 10 ต่อสัปดาห์
หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์
(2) สอนหลักสูตรนานาชาติ
หน่วยที่ 1 – 10 ต่อสัปดาห์
หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์
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-

บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
บาท/หน่วยชั่วโมงสอน

ไม่เกิน 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
ไม่เกิน 450 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
-

บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
บาท/หน่วยชั่วโมงสอน

ไม่เกิน 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
ไม่เกิน 450 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
- บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
- บาท/หน่วยชั่วโมงสอน

3. อัตราการจ่าย
3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
3.1.1 รายวิชาบรรยาย
(1) นิสิตจานวน 50 คนขึ้นไป จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 25 - 49 คน จ่าย 400 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 25 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
3.1.2 รายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัตทิ ักษะทางภาษาต่างประเทศ
(1) นิสิตจานวน 25 คน ขึ้นไป จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 20 - 24 คน จ่าย 400 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 20 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
3.2 หลักสูตรนานาชาติ
3.2.1 รายวิชาบรรยาย
(1) นิสิตจานวน 50 คนขึ้นไป จ่าย 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 25 - 49 คน จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
3.2.2 รายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัตทิ ักษะทางภาษาต่างประเทศ
(1) นิสิตจานวน 25 คน ขึ้นไป จ่าย 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 20 - 24 คน จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 20 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
3.3 ระดับปริญญาโท
3.3.1 ในเวลาราชการ
(1) นิสิตจานวน 10 คน ขึ้นไป จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 5 - 9 คน
จ่าย 400 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 5 คน
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
3.4 ระดับปริญญาเอก
(1) นิสิตจานวน 5 คน ขึน้ ไป
จ่าย 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวนต่ากว่า 5 คน
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
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2. ค่าสอนเกินหลักสูตรนอกเวลาราชการ
หน่วยชั่วโมงที่เกินภาระงานสอน
อัตราการจ่าย
2.1 ระดับปริญญาโท
(1) สอนเป็นภาษาไทย
หน่วยที่ 1 – 6 ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
ตั้งแต่หน่วยที่ 7 เป็นต้นไป
ไม่เกิน 450 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) สอนหลักสูตรนานาชาติ
หน่วยที่ 1 – 6 ต่อสัปดาห์
- บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
ตั้งแต่หน่วยที่ 7หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์ - บาท/หน่วยชั่วโมงสอน

วิธีการจ่าย
4. กรณีรายวิชาใดที่มีจานวนนิสิตไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ รายวิชานัน้ จะไม่สามารถ
นามาคานวณเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้
5. กรณีเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนช่วงเวลาใด ไม่สามารถนาช่วงเวลานั้นมารวมเป็น
ชั่วโมงสอน เพื่อคานวณค่าสอนเกินภาระงานตามหลักเกณฑ์การจ่ายนี้
6. ให้จ่ายค่าสอนเกินภาระงานได้ไม่เกิน 15 หน่วยชั่วโมง/ สัปดาห์/ ภาคการศึกษา
7. อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ ให้จ่ายตามเกณฑ์การสอนเป็น
ภาษาไทย เช่น
- อาจารย์ชาวไทยที่สอนภาษาต่างประเทศอยู่แล้ว สอนเกินภาระงานให้จ่ายตาม
เกณฑ์การสอนเป็นภาษาไทย
- อาจารย์ชาวต่างประเทศที่ทาสัญญาจ้างสอนในรายวิชาใด/ สอนรายวิชาที่เป็น
ภาษาแม่ สอนเกินภาระงานให้จา่ ยตามเกณฑ์การสอนเป็นภาษาไทย
8. อัตราการจ่าย จานวนผู้สอน และจานวนนิสิตใตแต่ละ section ของแต่ละรายวิชา
ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการประจาส่วนงาน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงต้นทุนตามความจาเป็น
เหมาะสมและประหยัด ทั้งนี้ต้องยู่ภายในวงเงินที่หลักสูตรได้รับการจัดสรร
1. ให้จ่ายค่าสอนได้ เมื่อปฏิบัติงานได้ตามภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ภาระงานต่อ
สัปดาห์ ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกาหนดดังนี้
1.1 กลุ่มระดับรองคณบดี/ หัวหน้าศูนย์ ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
ชั่วโมงสอน และสอนได้ไม่เกิน 12 หน่วยชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ หากมีภาระงานสอนเกิน
ให้เบิกภาระงานสอนเกินได้ในหน่วยชั่วโมงสอนที่ 7 เช่น มีสอน 9 หน่วยชั่วโมงสอน
สามารถเบิกค่าสอนเกินได้ในหน่วยชั่วโมงสอนที่ 7 – 9 เป็นต้น
1.2 กลุ่มระดับคณาจารย์ ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 9 หน่วยชั่วโมงสอน หากมี
ภาระงานสอนเกินให้เบิกภาระงานสอนเกินได้ในหน่วยที่ 10 เช่น มีสอน 12 หน่วยชั่วโมง
สอนสามารถเบิกค่าสอนเกินได้ในหน่วยชั่วโมงสอนที่ 10 – 12 เป็นต้น

4

หลักเกณฑ์การจ่าย
2.2 ระดับปริญญาเอก

(1) สอนเป็นภาษาไทย
หน่วยที่ 1 – 6 ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
ตั้งแต่หน่วยที่ 7 เป็นต้นไป
ไม่เกิน 450 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) สอนหลักสูตรนานาชาติ
หน่วยที่ 1 – 6 ต่อสัปดาห์
- บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
ตั้งแต่หน่วยที่ 7หน่วยที่ 11 – 15 ต่อสัปดาห์ - บาท/หน่วยชั่วโมงสอน

วิธีการจ่าย
กรณีที่มีภาระงานสอนทัง้ ในหลักสูตรในเวลาและหลักสูตรนอกเวลาให้นับจานวน
หน่วยชั่วโมงสอนในเวลาก่อน แต่หากหน่วยชั่วโมงสอนในเวลามีจานวนไม่ถึงตามที่
กาหนดไว้ใน ข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถนาหน่วยชั่วโมงสอนนอกเวลามาคานวณรวมได้
และหากมีภาระงานสอนเกิน ขอให้ปฏิบัติตามข้อ 1.1 และ 1.2
2. อาจารย์ประจาที่รับผิดชอบในหลักสูตรภาษาอืน่ อยู่แล้ว หรือสอนภาษาแม่ ให้จ่าย
ตามเกณฑ์การสอนเป็นภาษาไทย เช่น อาจารย์ไทยทีส่ อนรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ให้
จ่ายค่าสอนตามเกณฑ์การสอนภาษาไทย
3. อัตราการจ่าย
3.1 ระดับปริญญาโท
(1) นิสิตจานวน 10 คน ขึ้นไป จ่าย 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 5 - 9 คน
จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 5 คน
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
3.2 ระดับปริญญาเอก
(1) นิสิตจานวน 5 คน
จ่าย 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวนต่ากว่า 5 คน
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
4. กรณีรายวิชาใดที่มีจานวนนิสิตไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ รายวิชานัน้ จะไม่สามารถ
นามาคานวณเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้
5. อัตราการจ่าย จานวนผู้สอน และจานวนนิสิตใตแต่ละ section ของแต่ละรายวิชา
ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการประจาส่วนงาน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงต้นทุนตามความจาเป็น
เหมาะสมและประหยัด และต้องยู่ภายในวงเงินที่หลักสูตรได้รับการจัดสรร
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3. ค่าสอนและค่าคุมสอบสาหรับอาจารย์พิเศษ
3.1 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
- ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ไม่เกิน
1,500 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
- ในเวลาราชการ
ไม่เกิน
600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
- นอกเวลาราชการ
ไม่เกิน
900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
3.2 อาจารย์พิเศษ – ชาวต่างชาติ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
(1) ระดับปริญญาตรี
ไม่เกิน
1,200 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) ระดับปริญญาโท
ไม่เกิน
1,200 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) ระดับปริญญาเอก
ไม่เกิน
1,500 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน

วิธีการจ่าย
1. อาจารย์พิเศษ หมายถึง
- ผู้สอนที่มไิ ด้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผูม้ ีความรู้ความสามารถที่
ได้รับการยอมรับและเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพของรายวิชาที่เชิญมาสอน
- ผู้สอนที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการทีไ่ ม่มีหน้าที่ในการ
สอน แต่ได้รับอนุญาตให้สอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา
และไม่มีผลกระทบต่อภาระงานประจา
2. อัตราการจ่าย
2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
2.1.1 รายวิชาบรรยาย
(1) นิสิตจานวน 50 คนขึ้นไป จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 25 - 49 คน
จ่าย 400 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 25 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2.1.2 รายวิชาที่มีการฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ
(1) นิสิตจานวน 25 คนขึ้นไป
จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 20 - 24 คน
จ่าย 400 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวน 15 - 19 คน
จ่าย 200 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(4) นิสิตจานวนต่ากว่า 15 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2.1.3 รายวิชาโท
(1) นิสิตจานวน 25 คนขึ้นไป
จ่าย 400 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 20 – 24 คน
จ่าย 270 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 20 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2.2 หลักสูตรนานาชาติ
2.2.1 รายวิชาบรรยาย
(1) นิสิตจานวน 50 คนขึ้นไป จ่าย 1,200 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 25 - 49 คน จ่าย 800 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 25 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
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วิธีการจ่าย
2.2.2 รายวิชาที่มีการฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ
(1) นิสิตจานวน 25 คน ขึ้นไป จ่าย 1,200 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 20 - 24 คน จ่าย 800 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวน 15 - 19 คน จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(4) นิสิตจานวนต่ากว่า 15 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2.2.3 วิชาโท
(1) นิสิตจานวน 25 คนขึ้นไป จ่าย 1,200 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 20 - 24 คน จ่าย 800 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวน 15 - 19 คน จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(4) นิสิตจานวนต่ากว่า 15 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2.2.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
จ่าย 1,500 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
โดยจะต้องมีจานวนนิสิตตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป และต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
2.3 ระดับปริญญาโท
2.3.1 ในเวลาราชการ
(1) นิสิตจานวน 10 คน ขึ้นไป จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 5 - 9 คน
จ่าย 400 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 5 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2.3.2 นอกเวลาราชการ
(1) นิสิตจานวน 10 คน ขึ้นไป จ่าย 900 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) นิสิตจานวน 5 - 9 คน
จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(3) นิสิตจานวนต่ากว่า 5 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2.4 ระดับปริญญาเอก
2.4.1 ในเวลาราชการ
(1) นิสิตจานวน 5 คน
จ่าย 600 บาท/หน่วยชั่วโมงสอน
(2) จานวนนิสิตต่ากว่า 5 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2.4.2 นอกเวลาราชการ
(1) นิสิตจานวน 5 คน
จ่าย 900 บาท/หน่วยชัว่ โมงสอน
(2) นิสิตจานวนต่ากว่า 5 คน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
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3. ค่าตอบแทนกรณีส่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติ
ค่าตอบแทนบุคลากรนิเทศงาน
(1) หลักสูตรปกติ
อัตราการจ่าย
- สถานทีล่ ะ
500 บาท/ครั้ง/คน
- สถานที่เดียวกันแต่มีนิสิตหลายคนให้จ่ายเพิ่ม
100 บาท/คน
(2) หลักสูตรนานาชาติ
- สถานทีล่ ะ
1,000 บาท/ครั้ง/คน
- สถานที่เดียวกันแต่มีนิสิตหลายคนให้จ่ายเพิ่ม
100 บาท/คน
(3) ค่าตอบแทนบุคลากรนิเทศงาน
คนละไม่เกิน 15,000 บาท/1ช่วงการปฏิบตั ิงาน
4. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบพิเศษเพื่อสาเร็จการศึกษา
(1) ระดับปริญญาตรี
อัตราการจ่าย
1.1 ในเวลา
400 บาท/คน
1.2 นอกเวลา
800 บาท/คน
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 ในเวลา
500 บาท/คน
2.2 นอกเวลา
1,000 บาท/คน

วิธีการจ่าย
3. อาจารย์ประจารายวิชาทีส่ อนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอก สามารถเชิญอาจารย์พิเศษมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นิสิต ได้ไม่เกิน จานวน 2 ครั้ง/
วิชา/ 1 ภาคเรียน
4. การเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนตลอดภาคเรียน ให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ
10.1.3 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.3 ซึ่งกาหนด ให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้

บุคลากรนิเทศงาน ได้แก่
(1) อาจารย์นิเทศการศึกษา/ อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ/ นิเทศสหกิจศึกษา หมายถึง
อาจารย์ประจาคณะ/ รายวิชา กรณีที่มีคาสั่งให้เป็นทั้งอาจารย์นิเทศการศึกษา/ อาจารย์
นิเทศวิชาเฉพาะ ให้รับค่าตอบแทนได้ทั้งสองหน้าที่
(2) ในการนิเทศงานสถานที่เดียวกันแต่มีนิสติ หลายคน ให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
หลักสูตรปกติ นิเทศงานนิสิตคนแรก จ่ายในอัตรา 500 บาท/คน และนิสิตคน
ถัดไปจ่ายในอัตรา 100 บาท/คน
หลักสูตรนานาชาติ นิเทศงานนิสิตคนแรก จ่ายในอัตรา 1,000 บาท/คน และนิสิต
คนถัดไปจ่ายในอัตรา 100 บาท/คน
1. การคุมสอบพิเศษ เช่น Comprehensive Examination/ Qualifying Exam
2. จ่ายให้แก่กรรมการที่มีคาสั่งแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนงาน
3. มีตารางกาหนดสอบ
4. ในการจ่ายค่าตอบแทนนี้เป็นการจ่ายค่าตอบแทนแบบปฏิบัติงานเต็มเวลา หาก
ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา (ครึ่งวัน) ให้จ่ายค่าตอบแทนครึ่งหนึง่ ของเกณฑ์การจ่ายทุกระดับ
การศึกษา
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วิธีการจ่าย

นิสิต
1. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
(1) เงินช่วยเหลือกรณีนิสิตเสียชีวิต
(2) ค่าพวงหรีด
(3) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ ค่าเช่ารถ ตามจ่ายจริง
(4) ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ

อัตราการจ่าย
ไม่เกิน 10,000 บาท/ราย
ไม่เกิน
1,000 บาท/ราย
ไม่เกิน
5,000 บาท/ครั้ง
ไม่เกิน
500 บาท/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฎิบัติงาน
(1) ระดับปริญญาตรี
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา

50 บาท/ชัว่ โมง
90 บาท/ชัว่ โมง

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

จ่ายให้แก่นิสิตช่วยปฏิบัตงิ านที่เป็นนิสิตของคณะฯ

การวิจัย/ การจัดทาหนังสือ/ ตารา/ วารสารวิชาการ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 ค่าตอบแทนในการพิจารณาเกี่ยวกับการวิจัย/ หนังสือ/ ตารา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนละไม่เกิน
2,000 บาท/เรื่อง
1.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจัย (pre audit)
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ครั้งละไม่เกิน
800 บาท
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งละไม่เกิน
1,200 บาท
(3) ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจัย (post audit)
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ครั้งละไม่เกิน
1,000 บาท
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งละไม่เกิน
1,500 บาท
(3) ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท

1. จ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละขั้นตอนได้ไม่เกิน 3 คน/เรื่อง
2. เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการวิจัย/ หนังสือ/ ตารา เช่น ข้อเสนอโครงการวิจัย
จริยธรรมการวิจัย รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย บทความวิชาการ/ บทความวิจัย หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย/ หนังสือ/ ตารา
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2. รางวัลการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
ไม่เกิน

20,000 บาท

3. ค่าตอบแทนในการดาเนินการจัดทาวารสารวิชาการ/ วิจัย
3.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการ/ วิจัย
(1) ภาษาไทย
คนละไม่เกิน 2,000 บาท/เรื่อง
(2) ภาษาอังกฤษ
คนละไม่เกิน 3,000 บาท/เรื่อง
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
3.4 ค่าตอบแทน – การแปลภาษา
(1) เต็มหน้า
ไม่เกิน 1,000 บาท/หน้า
(2) ครึ่งหน้า
ไม่เกิน
650 บาท/หน้า
3.5 ค่าตอบแทน – การตรวจภาษา
(1) เต็มหน้า
ไม่เกิน
800 บาท/หน้า
(2) ครึ่งหน้า
ไม่เกิน
400 บาท/หน้า

วิธีการจ่าย
1. จ่ายให้แก่บุคลากรสายวิชาการหรือนักวิจัย ที่ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
2. จะต้องมีการตีพิมพ์ที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และฐานข้อมูลตามประกาศ
กพอ
3. กรณีมีเจ้าของผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ร่วมกัน คณะฯ จะจ่ายให้ผู้ยื่นขอรับทุนคนใดคน
หนึ่งเพียงคนเดียว การแบ่งเงินสนับสนุนให้เจ้าของผลงานวิจัยร่วม อยู่ในความรับผิดชอบ
ผู้รับเงิน
4. ผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา/ วุฒบิ ัตร/
ประกาศนียบัตร
5. ผลงานตีพิมพ์ที่ขอรับทุนสนับสนุน ต้องได้รบั การยืนยันการตีพิมพ์จากวารสารฯ
อย่างเป็นทางการ และส่งสาเนาบทความทีต่ ีพิมพ์แล้ว

อัตราการจ่ายต่อหน้าของกระดาษ A4
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วิธีการจ่าย

ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (จัดการเรียนการสอน) – สาย
ปฏิบัติการ
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหลักสูตรนอกเวลาราชการ
(1) หัวหน้าผู้ดาเนินงาน
(2) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
(3) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
(4) ผู้ดาเนินงาน
(5) ผู้ปฏิบตั ิการ
(6) นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ คนงาน ฯลฯ

100
80
80
80
80
70

บาท/ชั่วโมง
บาท/ชัว่ โมง
บาท/ชัว่ โมง
บาท/ชัว่ โมง
บาท/ชัว่ โมง
บาท/ชัว่ โมง

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ครั้งละไม่เกิน
ครั้งละไม่เกิน

2. ค่าตอบแทนวิทยากร
2.1 วิทยากรภายนอก
(1) เป็นการบรรยาย
ชั่วโมงละไม่เกิน
(2) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชัว่ โมงละไม่เกิน
(3) เป็นการจัดแบบเสวนา/อภิปราย ชั่วโมงละไม่เกิน

2,000 บาท
1,000 บาท

1,200 บาท
600 บาท
400 บาท

1. จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รบั อนุมัติให้ปฏิบัติงาน กรณีให้ปฏิบัติงานหลายตาแหน่งให้เบิก
ค่าตอบแทนได้ 1 ตาแหน่ง/วัน
2. ให้จ่ายเฉพาะช่วงนอกเวลาราชการและไม่เกินเวลาตามทีต่ ารางสอนกาหนด
3. วันราชการปกติ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
4. วันหยุดราชการ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง (ไม่นบั รวมเวลาพักเที่ยง 1 ชัวโมง)
กรณี ตาแหน่งที่มีลักษณะงานทีต่ ้องปฏิบัติงานก่อน/หลัง ช่วงเวลาการสอนนอกเวลาราชการ
ให้เพิ่มเวลาปฏิบัติงานก่อน/หลังได้ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง แต่ทงั้ นีช้ ่วงเวลาที่เพิ่มต้องไม่ซาซ้
้ อนกับ
เวลาปฎิบตั ิงานราชการ
5. กรณีปฏิบัติงานไม่ครบชัว่ โมง
5.1 ไม่ถึง 30 นาที ไม่จา่ ยค่าตอบแทน
5.2 ตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไปแต่ไม่คบชั่วโมง จ่ายครึ่งหนึง่ ของอัตราที่ได้รับต่อชั่วโมง
กรณีคณะฯ/ หลักสูตร มีความจาเป็นต้องเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ในการพิจารณาหลักสูตรหรือ
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอน หรือให้คาปรึกษาด้านวิชาการที่เป็นความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน/ ปริญญานิพนธ์/ หนังสือ/ ตารา

1. จัดโครงการฝึกอบรมที่มีการเชิญวิทยากร ให้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร เช่น
ภาพวิทยากร ประวัติ/ ประสบการณ์ในการทางาน ความเชี่ยวชาญ ตาแหน่งปัจจุบนั สถานที่
ทางาน e-mail address
2. กรณีนานิสิต/ นักเรียน/ บุคลากร ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีวทิ ยากรบรรยายให้
ความรู้ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่หน่วยงานนัน้ เรียกเก็บ
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หลักเกณฑ์การจ่าย
2.2 วิทยากรภายใน
(1) เป็นการบรรยาย
(2) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ
(3) เป็นการจัดแบบเสวนา/อภิปราย
2.3 ผู้ช่วยวิทยากร

ชั่วโมงละไม่เกิน
ชัว่ โมงละไม่เกิน
ชั่วโมงละไม่เกิน
ชั่วโมงละไม่เกิน

3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
3.1 ค่าตอบแทนการตรวจประเมิน – ระดับหลักสูตร
(1) ประธานกรรมการ
ไม่เกิน
(2) กรรมการ
ไม่เกิน
(3) ผู้ประสานงาน
ไม่เกิน
3.2 ค่าพาหนะ (เฉพาะกรรมการภายนอก)
เขตกรุงเทพ/ ปริมณฑล เหมาจ่ายไม่เกิน
4. ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ
4.1 สายวิชาการ
(1) ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(2) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
(3) ตาแหน่งศาสตราจารย์
4.2 สายปฏิบัติการ
(1) ตาแหน่งชานาญการ – ชานาญการพิเศษ
(2) ตาแหน่งเชี่ยวชาญ – เชี่ยวชาญพิเศษ

600
600
400
200

บาท
บาท
บาท
บาท

2,500 บาท/คน/หลักสูตร
2,000 บาท/คน/หลักสูตร
500 บาท/คน/หลักสูตร

วิธีการจ่าย
3. การเชิญวิทยากรภายในคณะฯ จะต้องเชิญนอกเวลาราชการหรือปิดภาคการศึกษา
เท่านั้น
4. ประธานโครงการไม่สามารถเป็นวิทยากรในโครงการของตนเองได้

1. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอน
2. จานวนผู้ประสานงานในการตรวจประเมิน จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน/ ครั้ง/ หลักสูตร
3. คณะกรรมการตรวจประเมินต้องได้รับการแต่งตัง้ จากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมาย

500 บาท/คน/ครั้ง

คนละ
คนละ
คนละ

3,000 บาท
4,000 บาท
7,000 บาท

คนละ
คนละ

2,000 บาท
2,500 บาท

เงื่อนไขการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ คณะฯ จะจ่ายค่าตอบแทนการอ่านผลงานทาง
วิชาการให้ 2 ครั้ง หากไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องเว้นระยะเวลาการเสนอ 2 ปี แต่หากเสนอ
ก่อน 2 ปี ผู้เสนอขอตาแหน่ง จะต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ
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หลักเกณฑ์การจ่าย
5. ค่าตอบแทน/ ค่าอาหาร ในการจัดกิจกรรม
(1) บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไม่เกินคนละ
(2) นิสิต
ไม่เกินคนละ
(3) บุคคลภายนอก
ไม่เกินคนละ

300 บาท/วัน
300 บาท/วัน
300 บาท/วัน

ค่าใช้สอย
1. ค่าจัดเลี้ยง
1.1 การประชุม
(1) อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(2) ค่าอาหาร
1.2 ผู้มีเกียรติชาวไทย/ ชาวต่างประเทศ

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

50 บาท/คน/มื้อ
150 บาท/คน/มือ้
1,000 บาท/คน/มือ้

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 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ ค่าเช่ารถ
ตามจ่ายจริงไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง
2.4 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ
ไม่เกิน
500 บาท/ครั้ง

วิธีการจ่าย
1. กรณี คณะฯ/ หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ที่นอกเหนือจากงานประจา หรือมี
ความจาเป็นต้องไปร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการนั้นๆ ไม่
สามารถเบิกค่าตอบแทนประเภทอื่นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
2. ในแต่ละวันสามารถจ่ายเป็นค่าตอบแทน หรือค่าอาหาร หรือ ค่าตอบแทนและ
ค่าอาหารได้ไม่เกินอัตราที่กาหนด
3. กรณีจ่ายเป็นเงินต้องมีหลักฐานการลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม และหลักฐานการรับเงิน
ประกอบการเบิกจ่าย
1. ให้เบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 2 มื้อ ต่อการประชุม
2. หากมีความจาเป็นต้องจัดเลี้ยงนอกเหนือจากการประชุม เช่น ผู้มาเยี่ยมชม หรือ
ต้อนรับผู้มีเกียรติชาวไทย/ ชาวต่างประเทศ ให้เบิกได้

เป็นเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจสาหรับการเสียชีวติ ของ
1. บุคลากรของ ส่วนงานเจ้าของงบประมาณ หรือ บิดา/ มารดา/ คู่สมรส/ บุตร ของ
บุคลากรฯ
2. ผู้มีอุปการะคุณ หมายถึง ผู้ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนงาน และให้หมายถึง บิดา/
มารดา/ คู่สมรส/ บุตร ของผู้มีอปุ การะคุณ
3. ให้ในนามส่วนงานเจ้าของงบประมาณ ได้เพียง 1 ครั้งต่อศพ

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
(อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

