
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
      วาดวย  การจายเงนิบํารุงการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ 

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

   เพื่อใหการดําเนินการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
มีความสะดวกและคลองตัว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ .ศ.  ๒๕๔๗  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในคราวประชุม 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑   จึงไดออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
   ขอ  ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวย    
การจายเงินบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ   พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ  ๒ บรรดาระเบียบ  คําสั่ง ประกาศ  หรือขอบังคับอ่ืนใด ในสวนที่ขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๓    ในระเบียบนี้ 
       “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง 

คณะกรรมการตามขอ ๕  และ ขอ ๙  ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดตั้งและ
การบริหารบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  “ระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  การศึกษาหลังปริญญาตรี  ไดแก ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับมหาบัณฑิต  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  “ เงินบํารุงการศึกษา”  หมายถึง  เงินบํารุงมหาวิทยาลัย  เงินคาลงทะเบียน
รายวิชา  และคาธรรมเนียมตาง ๆ  ที่เก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   ขอ ๔   การใชจายเงินที่ เ รียกเก็บไดตามระเบียบนี้ สําหรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป  ใหจายไดตามความเหมาะสมทั้งนี้  ตองไมเกินอัตรา
ที่กําหนด  ดังนี้ 
 
 



 ๒

๔.๑ คาตอบแทนการสอน 
๔.๑.๑   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใหจายไดไมเกินอัตราที่กําหนด  

ดังนี้   
      ๔.๑.๑.๑ นักศึกษาต่ํากวา  ๑๕ คน  เหมาจาย  ๘๐ %  ของ 
คาหนวยกิตเก็บได(ภาคทฤษฎี) 
     ๔.๑.๑.๒  จํานวนนักศึกษา  ต้ังแต  ๑๕  คน  ข้ึนไป  จายชั่วโมงละ  
๓๐๐ – ๔๐๐  บาท 
     ๔.๑.๒   ระดับปริญญาโท   ใหจายไดไมเกินอัตราที่กําหนด  ดังนี้   

   ๔.๑.๒.๑  นักศึกษาต่ํากวา ๑๐ คน  เหมาจาย ๘๐ % ของ 
คาหนวยกิตเก็บได (ภาคทฤษฎี) 
     ๔ .๑ .๒ .๒   จํ านวนนักศึ กษา   ต้ั ง แต   ๑๐   คน   ข้ึ น ไป  
จายชั่วโมงละ  ๖๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท 

๔.๑.๓   ระดับปริญญาเอก   ใหจายไดไมเกินอัตราที่กําหนด  ดังนี้ 
      ๔.๑.๓.๑   นักศึกษาต่ํากวา  ๑๐  คน  เหมาจาย  ๘๐ % ของ 
คาหนวยกิตเก็บได(ภาคทฤษฎี) 
      ๔.๑.๓.๒   จํานวนนักศึกษา  ต้ังแต  ๑๐  คน  ข้ึนไป   
            -   อาจารยสอนเดี่ยว  จายชั่วโมงละ  ๑,๐๐๐ – 
๑,๕๐๐  บาท 
            -   อาจารยสอนคู       จายชั่วโมงละ     ๕๐๐ – ๗๐๐  
บาท / คน 
           -   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  จายชั่วโมงละ     ๒,๐๐๐ – 
๓,๐๐๐   บาท 
   ๔.๒    คาวัสดุฝกวิชาปฏิบัติ  ใหจายไดไมเกินอัตราที่กําหนด  ดังนี้ 
             ๔.๒.๑  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จาย  ๕๐  บาท/หนวย/นักศึกษา 
             ๔.๒.๒  ระดับปริญญาโท  จาย ๑๐๐  บาท /หนวย/นักศึกษา 
             ๔.๒.๓  ระดับปริญญาเอก  จาย ๒๐๐  บาท /หนวย/นักศึกษา 
    ๔.๓    คาตอบแทนการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ   ใหจายไดไมเกิน
อัตราที่กําหนด  คร้ังละ  ๕๐๐ บาท/อาจารย/นักศึกษา  
   เกณฑและแนวปฏิบัติในการจายคาตอบแทนการนิเทศ   เปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย   
     ๔.๔   คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา  ดานวิชาการ ใหจายไดไมเกินอัตรา 
ที่กําหนด  ดังนี้  



 ๓

             ๔.๔.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑๐๐ บาท /อาจารย/นักศึกษา 
             ๔.๔.๒  ระดับปริญญาโท  ๒๐๐ บาท /อาจารย/นักศึกษา 
             ๔.๔.๓  ระดับปริญญาเอก   ๑,๐๐๐ บาท /อาจารย/นักศึกษา 
        แนวปฏิบัติในการจายคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ  เปนไปประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
                              ๔.๕   คาตอบแทนวิทยากรที่เชิญมาใหความรูในลักษณะใดๆ รวมทั้งการสอน   
โดยเชิญวิทยากรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา   ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

                ๔.๖   คาตอบแทนสําหรับอาจารยภายนอก  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ
วิทยากรภายนอกที่สอนระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  และเดินทางมาเองจายคาพาหนะ  คร้ังละ  
๔๐๐ – ๘๐๐ บาท 

   ๔.๗   คาใชจายเพื่อการทําวิทยานิพนธ  ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกใหจาย
ไดไมเกินอัตราที่กําหนด  ดังนี้ 
          ๔.๗.๑ คาตอบแทนในการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ    ใชกรรมการ 
ไมเกิน  ๘  คน คนละ   ๕๐๐ บาท/นักศึกษา  คาพาหนะสําหรับกรรมการภายนอกจังหวัด  ๕๐๐  บาท / คร้ัง 
    ๔.๗.๒  คาตอบแทนในการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  ใชกรรมการไมเกิน  
๘ คน  คนละ ๑,๐๐๐ บาท/นักศึกษา  คาพาหนะสําหรับกรรมการภายนอกจังหวัด  ๕๐๐  บาท / คร้ัง 
     ๔.๗.๓  คาควบคุมวิทยานิพนธ  สําหรับอาจารยที่ปรึกษา  เลมละ         
๑๒,๐๐๐   บาท 
     ๔.๗.๔  คาควบคุมวิทยานิพนธ  สําหรับอาจารยที่ปรึกษารวม  เลมละ    
๗,๐๐๐   บาท 
     ๔.๗.๕  คาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ     
         ๔.๗.๕.๑  ประธานสอบ  ๒,๐๐๐ บาท/นักศึกษา 
         ๔.๗.๕.๒  อาจารยที่ปรึกษา  ๒,๐๐๐ บาท/นักศึกษา 
         ๔.๗.๕.๓  อาจารยที่ปรึกษารวม (คนละ) ๑,๕๐๐ บาท/นักศึกษา 
         ๔.๗.๕.๔  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (คนละ) ๓,๐๐๐ บาท/นักศึกษา 

                                      - คาพาหนะสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกจังหวัด  
จายตามจริงโดยประหยัดไมเกิน ๔,๐๐๐  บาท 
    ๔.๘  คาใชจายเพื่อการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท ใหจายได
ไมเกนิอัตราที่กําหนด   ดังนี้ 
    ๔.๘.๑   คาตอบแทนในการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ  ใชกรรมการ 
ไมเกิน ๖ คน  
          ๔.๘.๑.๑  แผน ก แบบ ก๒   คนละ   ๕๐   บาท/นักศึกษา 



 ๔

          ๔.๘.๑.๒  แผน ก แบบ ก๑   คนละ ๒๐๐  บาท/นักศึกษา 
    ๔.๘.๒   คาตอบแทนในการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  ใชกรรมการ 
ไมเกิน  ๖ คน  
          ๔.๘.๒.๑  แผน ก แบบ ก๒   คนละ  ๒๐๐   บาท/นักศึกษา 
          ๔.๘.๒.๒  แผน ก แบบ ก๑   คนละ  ๕๐๐   บาท/นักศึกษา 

   ๔.๘.๓   คาควบคุมวิทยานิพนธสําหรับอาจารยที่ปรึกษา/เลม  
     ๔.๘.๓.๑ แผน ก แบบ ก๒  เลมละ  ๓,๐๐๐  บาท 
                                                ๔.๘.๓.๒ แผน ก แบบ ก๑ เลมละ   ๖,๐๐๐  บาท 

   ๔.๘.๔   คาควบคุมวิทยานิพนธสําหรับอาจารยที่ปรึกษารวม /เลม 
    ๔.๘.๔.๑ แผน ก แบบ ก๒  เลมละ  ๑,๕๐๐  บาท 
    ๔.๘.๔.๒ แผน ก แบบ ก๑ เลมละ   ๓,๐๐๐  บาท 

  ๔.๘.๕   คาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ   แผน ก  แบบ ก๒ 
       ๔.๘.๕.๑  ประธานสอบ  ๑,๐๐๐  บาท / นักศึกษา 

                                                ๔.๘.๕.๒  อาจารยที่ปรึกษา ๑,๐๐๐  บาท / นักศึกษา 
          ๔.๘.๕.๓  อาจารยที่ปรึกษารวม ๑,๐๐๐  บาท / นักศึกษา 
          ๔.๘.๕.๔  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ๑,๐๐๐  บาท/
นักศึกษา 

                                    - คาพาหนะสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกจังหวัด   
๕๐๐  บาท/นักศึกษา 

๔.๘.๖   คาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ   แผน ก  แบบ ก๑ 
       ๔.๘.๖.๑  ประธานสอบ  ๒,๐๐๐  บาท / นักศึกษา 

                                                ๔.๘.๖.๒  อาจารยที่ปรึกษา ๒,๐๐๐  บาท / นักศึกษา 
          ๔.๘.๖.๓  อาจารยที่ปรึกษารวม ๒,๐๐๐  บาท / นักศึกษา 
          ๔.๘.๖.๔  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ   ๓,๐๐๐  บาท/
นักศึกษา 

                                   - คาพาหนะสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกจังหวัด   
๕๐๐  บาท/นักศึกษา 

  ๔.๙  คาใชจายเพื่อการทําการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา  ภาคพิเศษ  
ใหจายไดไมเกินอัตราที่กําหนดตอไปนี้ 
   ๔.๙.๑  คาตอบแทนในการพิจารณาหัวขอและเคาโครง ใชกรรมการ 
ไมเกิน ๖ คน   คนละ ๑๕๐  บาท / นักศึกษา 



 ๕

   ๔.๙.๒   คาควบคุมการศึกษาคนควาอิสระสําหรับอาจารยที่ปรึกษา   
เลมละ ๑,๗๐๐ บาท 

   ๔.๙.๓   คาตอบแทนในการสอบการศึกษาคนควาอิสระ    
              ๔.๙.๓.๑  ประธานสอบ    ๘๐๐  บาท / นักศึกษา 

               ๔.๙.๓.๒  อาจารยที่ปรึกษา    ๘๐๐  บาท / นักศึกษา 
                                                    ๔.๙.๓.๓  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ    ๘๐๐  บาท / 
นักศึกษา                                    

    - คาพาหนะสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกจังหวัด  
๕๐๐  บาท/ นักศึกษา 

  ๔.๑๐  คากรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ จายได 
ไมเกินอัตรา  เลมละ ๔๐๐ – ๘๐๐ บาท 
                              ๔.๑๑ คากรรมการตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ   จายไดไมเกินอัตรา 
เลมละ ๒๐๐ -  ๕๐๐    บาท 
                              ๔.๑๒   คาตอบแทนการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  ๔.๑๓  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบแลวใหจายเปนรายครั้งไดตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และแจงใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ  
   ๔.๑๔  คาใชจายเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา  และการดําเนินการอื่น ๆ  
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และแจงใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

ขอ ๕   การเบิกคาใชจายในการจัดการศึกษาตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้   
   ๕.๑    การจายเงินตามขอ  ๔  ใหจายไดไมเกินรอยละ  ๘๐   ของคาธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ๆ  และใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
       ๕.๒   คาตอบแทนรายวันใหจายไดเฉพาะผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ โดยจะตองมีเวลาปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา
วันละ ๓ ชั่วโมง  และในวันหนึ่งใหจายคาตอบแทนรายวันใหบุคคลหนึ่งไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

ขอ  ๖   การใชเงินบํารุงการศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   ทําเปน 
คําขอในรูปแผนงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตในแตละปการศึกษา  เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เปนยอดรวมทั้งนี้ไมเกินรอยละ  ๘๐  ของเงินบํารุงการศึกษาที่เก็บไดในแตละปการศึกษาหรือ 
ภาคการศึกษา  แลวแตกรณี 



 ๖

กรณีจําเปนที่จะตองใชเงินที่กันไวรอยละ  ๒๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จัดทําคําขอตามวรรคแรกเพิ่มเติม   เมื่อไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว  จึงจะใชได  ทั้งนี้ตองไมเกิน
วงเงินสวนที่กันไวรอยละ  ๒๐  ของรายไดประจําปงบประมาณนั้น ๆ  

กรณีไมไดใชเงินที่กันไวรอยละ  ๒๐  ใหตกเปนเงินคงคลังในเงินประเภทนี้  การใชเงิน 
คงคลังในกรณีจําเปน  ใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดําเนินการตามวรรคแรก 
   ในสวนของงบบริหารจัดการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  หากมีเงินเหลือ
จายใหนําฝากในบัญชีเงินสํารอง   เพื่อไวใชกรณีที่จําเปนโดยขออนุมัติเชนเดียวกับการขอใชเงินที่เหลือ 
รอยละ  ๒๐   
   ขอ ๗  ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบอํานาจอนุมัติการจายเงินไดภายในวงเงินไมเกิน
ยอดเงินที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้การอนุมัติจายแตละครั้งไมเกินวงเงินที่อธิการบดีมีอํานาจ
หรือผูที่อธิการบดีมอบอํานาจมีอํานาจแลวแตกรณี   
  ขอ ๘    การจัดชื้อจัดจางเพื่อใชจายเงินบํารุงการศึกษานี้   ใหขออนุมัติการจัดซื้อจัดจาง                  
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
  ขอ ๙   รายจายตามระเบียบนี้  ใหแบงเปน  ๖  หมวด  ไดแก  หมวดคาจางชั่วคราว   
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    หมวดสาธารณูปโภค  หมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง   
หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจายอื่น  
  การโอนหมวดรายจายที่ไดอนุมัติวงเงินไวกรณีจําเปนใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  การเปลี่ยนแปลงรายการในแตละหมวดรายจาย  กรณีจําเปนใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา
อนุมัติเวนแตหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจายอื่นใหถัวจายกันได 
  การเบิกจายหมวดเงินอุดหนุนใหเบิกจายในลักษณะเหมาจาย  ซึ่งเงินอุดหนุนอาจมี 
หลายลักษณะ   เชน อุดหนุนการวิจัยทั้ งของอาจารยและนักศึกษา  อุดหนุนการพัฒนาอาจารย   
อุดหนุนเครือขายการเรียนรู  อุดหนุนการประชุม / สัมมนาวิชาการ และอุดหนุนอื่น ๆ ทํานองนี้ 
  ขอ ๑๐   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่มีปญหาอันเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
  ขอ ๑๑ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  
  

       ประกาศ  ณ  วนัที่               มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


