
 
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
      วาดวย  การจายเงนิบํารุงการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ภาคปกติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
------------------------------------------------ 

 
   เพื่อใหการดําเนินการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีความสะดวกและคลองตัว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒ )  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงไดออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย   การจายเงินบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ   พ.ศ. ๒๕๕๑” 
   ขอ  ๒    บรรดาระเบียบ  คําสั่ง ประกาศ  หรือขอบังคับอ่ืนใด ในสวนที่ขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
   ขอ ๓    ในระเบียบนี้ 
         “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “อธกิารบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” 
หมายถึ ง  คณะกรรมการตามขอ  ๕   และ  ขอ  ๙   ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
    “ระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  การศึกษาหลังปริญญาตรี  ไดแก ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับมหาบัณฑิต  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
    “  เ งิ น บํ า รุ ง ก า รศึ กษา ”   หมายถึ ง   เ งิ น บํ า รุ ง มหา วิ ท ย าลั ย   
เงินคาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมตาง ๆ  ที่เก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  



 ๒

   ขอ ๔   การใชจายเงินที่เรียกเก็บไดตามระเบียบนี้สําหรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป  ใหจายไดตามความเหมาะสมทั้งนี้   
ตองไมเกินอัตราที่กําหนด  ดังนี้ 
   ๔.๑    คาวัสดุฝกวิชาปฏิบัติ  ใหจายไดไมเกินอัตราที่กําหนด  ดังนี้ 
            ๔.๑.๑   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จาย  ๕๐  บาท/หนวย/นักศึกษา 
            ๔.๑.๒   ระดับปริญญาโท  จาย ๑๐๐  บาท /หนวย/นักศึกษา 
            ๔.๑.๓ ระดับปริญญาเอก  จาย ๒๐๐  บาท /หนวย/นักศึกษา 
   ๔.๒    คาตอบแทนการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ ใหจายได 
ไมเกินอัตราที่กําหนด  คร้ังละ  ๕๐๐ บาท/อาจารย/นักศึกษา  

เกณฑและแนวปฏิบัติในการจายคาตอบแทนการนิเทศ  เปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
     ๔.๓   คาตอบแทนวิทยากรที่เชิญมาใหความรูในลักษณะใดๆ รวมทั้ง
การสอนโดยเชิญวิทยากรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  
                       สําหรับวิทยากรพิเศษที่เดินทางมาเองจายคาพาหนะ  คร้ังละ  ๔๐๐ – 
๘๐๐  บาท 
   ๔.๔  คาใชจายเพื่อการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาคปกติ ใหจายไดไมเกินอัตราที่กําหนด   ดังนี้ 
         ๔.๔.๑  คาตอบแทนในการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ    
ใชกรรมการไมเกิน ๖ คน  คนละ ๕๐ บาท / นักศึกษา 
           ๔.๔.๒   ค าตอบแทนในกา รสอบ เค า โ ค ร ง วิ ทยานิพนธ 
ใชกรรมการไมเกิน  ๖ คน คนละ ๑๐๐ บาท / นักศึกษา 
          ๔.๔.๓  คาควบคุมวิทยานิพนธสําหรับอาจารยที่ปรึกษา   
เลมละ  ๑,๒๐๐  บาท  
         ๔.๔.๔  คาควบคุมวิทยานิพนธสําหรับอาจารยที่ปรึกษารวม 
เลมละ  ๖๐๐  บาท 
         ๔.๔.๕   คาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ  
             ๔.๔.๕.๑  ประธานสอบ ๕๐๐  บาท / นักศึกษา 
                                                  ๔.๔.๕.๒  อาจารยที่ปรึกษา   ๕๐๐  บาท / นักศึกษา 
            ๔.๔.๕.๓  อาจารยที่ปรึกษารวม ๕๐๐บาท / นักศึกษา 
            ๔.๔.๕.๔  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ   ๕๐๐  
บาท/นักศึกษา 



 ๓

           - คาพาหนะสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จังหวัด   ๕๐๐  บาท/นักศึกษา 
    ๔.๕  คาใชจายเพื่อการทําภาคนิพนธและการศึกษาคนควาอิสระของ
นักศึกษา ระดับปริญญาโท  ภาคปกติ   ใหจายไดไมเกินอัตราที่กําหนด   ดังนี้ 
    ๔.๕.๑ คาตอบแทนในการพิจารณาหัวขอและเคาโครง    
ใชกรรมการไมเกิน ๖ คน คนละ ๕๐ บาท / นักศึกษา 

๔.๕.๒  คาควบคุมภาคนิพนธและการคนควาอิสระสําหรับ
อาจารยที่ปรึกษา เลมละ  ๑,๒๐๐  บาท  

๔.๕.๓  คาตอบแทนในการสอบภาคนิพนธและการศึกษา
คนควาอิสระ 
      ๔.๕.๓.๑  ประธานสอบ ๓๐๐  บาท / นักศึกษา 
                                                   ๔.๕.๓.๒  อาจารยที่ปรึกษา   ๓๐๐  บาท / นักศึกษา 
              ๔.๕.๓.๓  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ   ๓๐๐  
บาท/นักศึกษา 
                                           - คาพาหนะสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จังหวัด   ๕๐๐  บาท/นักศึกษา 
    ๔.๖  คากรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ 
จายไดไมเกินอัตรา  เลมละ ๔๐๐ – ๘๐๐ บาท 

๔.๗ คากรรมการตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ   จายไดไมเกินอัตรา  
เลมละ  ๒๐๐ -  ๕๐๐  บาท 
    ๔.๘ คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบแลวใหจายเปนรายครั้งไดตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด   และแจงใหสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบ  
   ๔.๙ คาใชจายเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา  และการดําเนินการอื่น ๆ 
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  และแจงใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
  ขอ ๕ การเบิกคาใชจายในการจัดการศึกษาตามระเบียบนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑตอไปนี้   
   การจายเงินตามขอ  ๔  ใหจายไดไมเกินรอยละ  ๘๐   ของคาธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ๆ  และใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 



 ๔

ขอ  ๖ การใชเงินบํารุงการศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา    
ทําเปนคําขอในรูปแผนงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตในแตละปการศึกษา  เพื่อใหสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติเปนยอดรวม  ทั้งนี้ไมเกินรอยละ  ๘๐  ของเงินบํารุงการศึกษาที่เก็บไดในแตละ
ปการศึกษาหรือภาคการศึกษา  แลวแตกรณี 
  กรณีจําเปนที่จะตองใชเงินที่กันไวรอยละ  ๒๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาจัดทําคําขอตามวรรคแรกเพิ่มเติม   เมื่อไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว 
จึงจะใชได  ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินสวนที่กันไวรอยละ  ๒๐  ของรายไดประจําปงบประมาณนั้น ๆ  
   กรณีไมไดใชเงินที่กันไวรอยละ  ๒๐  ใหตกเปนเงินคงคลังในเงินประเภทนี้ 
การใชเงินคงคลังในกรณีจําเปน  ใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดําเนินการ 
ตามวรรคแรก 
   ในสวนของงบบริหารจัดการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  หากมี
เงินเหลือจายใหนําฝากในบัญชีเงินสํารอง   เพื่อไวใชกรณีที่จําเปนโดยขออนุมัติเชนเดยีวกบัการขอ
ใชเงินที่เหลือรอยละ  ๒๐   

ขอ ๗  ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบอํานาจอนุมัติการจายเงินไดภายใน
วงเงินไมเกินยอดเงินที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้การอนุมัติจายแตละครั้งไมเกิน
วงเงินที่อธิการบดีมีอํานาจหรือ  ผูที่อธิการบดีมอบอํานาจมีอํานาจแลวแตกรณี   

ขอ ๘   การจัดชื้อจัดจางเพื่อใชจายเงินบํารุงการศึกษานี้   ใหขออนุมัติการจัดซื้อ
จัดจาง  ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และฉบับแกไข
เพิ่มเติม 

ขอ ๙  รายจายตามระเบียบนี้  ใหแบงเปน  ๖  หมวด  ไดแก  หมวดคาจาง
ชั่วคราว  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    หมวดสาธารณูปโภค  หมวดคาครุภัณฑและ
ส่ิงกอสราง  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจายอื่น  
  การโอนหมวดรายจายที่ไดอนุมัติวงเงินไวกรณีจําเปนใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา
อนุมัติ 
   การเปลี่ยนแปลงรายการในแตละหมวดรายจาย  กรณีจําเปนใหอธิการบดี 
เปนผูพิจารณาอนุมัติเวนแตหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  หมวดเงินอุดหนุน  และ 
หมวดรายจายอื่นใหถัวจายกันได 
  การเบิกจายหมวดเงินอุดหนุนใหเบิกจายในลักษณะเหมาจาย  ซึ่งเงินอุดหนุน
อาจมีหลายลักษณะ  เชน อุดหนุนการวิจัยทั้งของอาจารยและนักศึกษา  อุดหนุนการพัฒนา
อาจารย  อุดหนุนเครือขายการเรียนรู  อุดหนุนการประชุม / สัมมนาวิชาการ และอุดหนุนอื่น ๆ 
ทํานองนี้ 



 ๕

  ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   และเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาอันเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
  ขอ ๑๑ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 
       ประกาศ  ณ  วนัที่            มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


