
อัตราการเบกิค่าใช้จา่ยท่ีใช้บ่อย 

 

หมวดค่าตอบแทน อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

ค่าวิทยากร - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ไม่เกิน 600 บาท

ต่อช่ัวโมงต่อคน 

- ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติการ ไม่เกิน 300 

บาทต่อช่ัวโมงต่อคน (ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน) 

ถ้าสูงกว่าอัตราที่ก าหนด ให้หัวหน้าส่วนงาน             

ที่จัดการประชุมก าหนดอัตราค่าตอบแทนได้         

ตามความเหมาะสมเฉพาะคราว 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - วันท าการ 50 บาทต่อ ช่ัวโมง ไม่เกินวันละ                   

4 ช่ัวโมง (200 บาทต่อวัน) 

- วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ 60 บาทต่อ

ช่ัวโมง ไม่เกินวันละ 7 ช่ัวโมง (420 บาทต่อวัน) 

 

ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน - ไม่เกิน 30 บาทต่อช่ัวโมง 

 ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง ไม่รวม

เวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนวันละ 250 บาท 

 ปฏิบัติงานครึ่งวันไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงครึ่ง                 

(ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย) ค่าตอบแทน 125 บาท 

 

ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก

ช่วยปฏิบัติงานสอน 

- ช่วยงานสอน 

 ปฏิบัติ งานในภาคปฏิบัติการ ซึ่ งมี เวลา

ปฏิบัติการครั้ งละไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง          

ให้ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ ไม่เกิน 270 บาท  

การจา่ยค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานสอน และ/หรือ

งานวิจัยรวมแล้วตอ้งไม่เกิน 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 



หมวดค่าตอบแทน อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

  ปฏิบัติ งานช่วยสอนภาคทฤษฎี  (Tutorial)             

ไม่เกิน 180 บาทต่อช่ัวโมง 

 

ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก

ช่วยปฏิบัติงานวิจัย 

- ช่วยปฏิบัติงานวิจัยไม่เกิน 180 บาทต่อช่ัวโมง  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

(ระดับบัณฑติศกึษา ภาคพิเศษ) 

- ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,500 บาท 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ไม่เกิน 1,000  บาท  

- กรรมการ คนละ ไม่เกิน   800  บาท  

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(ระดับบัณฑติศกึษา ภาคพิเศษ) 

- ประธานกรรมการ ไม่เกิน 2,500 บาท 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ไม่เกิน 2,000  บาท  

- กรรมการ คนละ ไม่เกิน   1,500  บาท 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

(ระดับบัณฑติศกึษา ภาคพิเศษ) 

- ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาท 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ไม่เกิน 800  บาท  

- กรรมการ คนละ ไม่เกิน   500  บาท 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ (ระดับบัณฑติศกึษา ภาคพิเศษ) 

- ประธานกรรมการ ไม่เกิน 2,000 บาท 

- กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 1,400  บาท  

- กรรมการ คนละ ไม่เกิน   1,200  บาท 

 



หมวดค่าตอบแทน อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาระดับ

บัณฑติศกึษา ภาคพิเศษ  

- ไม่เกิน 1,200 บาทต่อช่ัวโมง  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคพิเศษ) 

- ประธานกรรมการ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อภาค

การศกึษา 

- กรรมการและ/หรือเลขานุการ ไม่เกิน 1,700 

บาทต่อภาคการศกึษา  

 

ค่าสอนอาจารย์พิเศษ - ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 1,500 บาทต่อช่ัวโมง 

- ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ เกิน 4,000 บาทต่อ

ช่ัวโมง 

 

ค่าตอบแทนคุมสอบ - วันท าการ คาบเวลาละ 120 บาท 

- วันหยุดราชการ คาบเวลาละ 200 บาท 

 

ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเพื่อ

พิจารณาตีพมิพ์ในวารสารของสว่นงาน 

- วารสารทั่วไปที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล 

อัตราไม่เกิน 500 บาทต่อบทความ 1 เรื่องต่อ

คน 

- วารสารที่อยู่ฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ไม่เกิน 

1,000 บาทต่อบทความ 1 เรื่องตอ่คน 

 

ค่าตอบแทนคณาจารย์  และผู้ปฏิบัติ งานใน

มหาวิทยาลัยที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

เฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ

- วารสารที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลมาตรฐานสากล 

 ให้จ่ายค่าตอบแทนบรรณาธิการ ไม่เกิน 

2,000 บาท และกองบรรณาธิการ คนละไม่เกิน 

 



ในการจัดท าเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 300 บาท โดยเมื่อรวมแล้ว ฉบับละไม่เกิน 

5,000 บาท 

หมวดค่าตอบแทน อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

 - วารสารที่อยู่ในฐานขอ้มูลมาตรฐานสากล 

 ให้จ่ายค่าตอบแทนบรรณาธิการ ไม่เกิน 

3,000 บาท และกองบรรณาธิการ คนละไม่เกิน 
500 บาท โดยเมื่อรวมแล้ว ฉบับละไม่เกิน 
10,000 บาท 

 

ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน

ทางวิชาการ 

- ต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติและโดยวิธี
พิเศษและต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 

 ประธานกรรมการ อัตรา 6,000 บาทต่อราย 

 กรรมกา รผู ้ท ร งค ุณวุฒิ อ ัต ร าคนล ะ 

5,000 บาทต่อราย  

- ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติและโดย

วิธีพิเศษและต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 

 ประธานกรรมการ อัตรา 5,000 บาทต่อราย 

 กรรมกา รผู ้ท ร งค ุณวุฒิ อ ัต ร าคนล ะ 

5,000 บาทต่อราย  
- ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติและ        

โดยวิธีพิเศษและต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ 

 



 ประธานกรรมการ อัตรา 4,000 บาทต่อราย 

 กร รมกา รผู้ ท ร งคุณวุฒิ  อั ต ร า คนล ะ               

3,000บาทต่อราย 

หมวดค่าตอบแทน อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอ

โครงการวิจัย/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ

การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ

เพื่อการตพีิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัย 

- การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ไม่เกิน 1,000 

บาทต่อเรื่องต่อคน 

- การประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 2,000 

บาทต่อเรื่องต่อคน 

- การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ 

ในแบบบทคัดย่อ (Abstract) ไม่เกิน 600 บาท         

ต่อเรื่องต่อคน 

- การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ

เรื่องเต็ม ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเรื่องต่อคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดค่าใช้สอย อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - การฝึกอบรม ไม่เกิน 40 บาทต่อมือ้ 

- การประชุม ไม่เกิน 40 บาทต่อมือ้ 

 

ค่าอาหาร - การฝึกอบรม 

 ในสถานที่ราชการ ไม่เกิน 150 บาทต่อมือ้ 

 สถานที่เอกชน จัดเลี้ยงมือ้เดียวเบิกไม่เกินคน

ละ 400 บาทต่อวัน ถ้าเกิน 1 มื้อ เบิกได้ไม่

เกินคนละ 800 บาทต่อวัน 

- การประชุม ไม่เกิน 120 ต่อมือ้ 

 

ค่าเลี้ยงรับรอง ตามจา่ยจริง ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของผูบ้ริหาร  

 


