
บัญชีหมายเลข ๑ 
อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท 

 
หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน  

๑. คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
     ๑.๑ ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ กรรมการ  
     ๑.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คนละไม่เกิน xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 
คนละไม่เกิน xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 

๒. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
     ๒.๑ ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ กรรมการ  
     ๒.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 

๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
     ๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
     ๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 

๔. คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
     ๔.๑ ประธานกรรมการ 
     ๔.๒ กรรมการ  
     ๔.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 

๕. อาจารย์ที่ปรึกษาการสอบการค้นคว้าอิสระ 
     ๕.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
     ๕.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีหมายเลข ๒ 
อัตราค่าตอบแทนการสอน การสอบประมวลความรู้ และการคุมสอบ 

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน 

ข้อ ๑ เงินค่าตอบแทนการสอน 
       ๑.๑ อาจารย์ประจ าให้ได้รับค่าตอบแทนการ
สอนเฉพาะในหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษา ใน
วันหยุดราชการ 
           ๑.๑.๑ รายวิชาบรรยาย 
 
           ๑.๑.๒ รายวิชาปฏิบตัิ  
 
           ๑.๑.๓ รายวิชาสัมมนา 
 
      ๑.๒ อาจารย์พิเศษให้ได้ค่าตอบแทนการสอน 
          ๑.๒.๑ ภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
          ๑.๒.๒ ภายในมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
ชั่วโมงละไม่เกิน xxx บาท ต่อหนึ่งวัน แต่ไม่เกิน
แปดชั่วโมง 
ชั่วโมงละไม่เกิน xxx บาท ต่อหนึ่งวัน แต่ไม่เกิน
แปดชั่วโมง 
ชั่วโมงละไม่เกิน xxx บาท ต่อหนึ่งวัน แต่ไม่เกิน
แปดชั่วโมง 
 
คนละไม่เกิน x,xxx บาทต่อหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่เกิน
แปดชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 

คนละไม่เกิน xxx บาทต่อหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่เกินแปด
ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 

ข้อ ๒ เงินค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู้ 
        ๒.๑ การสอบข้อเขียน 
              ๒.๑.๑ การสอบแบบปรนัย 
                       (๑) กรรมการที่ท าหน้าที่ออก
ข้อสอบ 
                       (๒) กรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจ
กระดาษค าตอบได้รับเงินค่าตอบแทน 
             ๒.๑.๒ การสอบแบบอัตนัย กรรมการ    
ผู้ออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบได้รับเงิน
ค่าตอบแทน 
      ๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ กรรมการได้รับเงิน
ค่าตอบแทน 
     ๒.๓ การสอบสาขาใดมีการออกข้อสอบทั้งแบบ
ปรนัยและแบบอัตนัยรวมกัน ให้ เบิ กจ่ าย เ งิ น
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ออกข้อสอบและ
ตรวจกระดาษค าตอบข้อสอบแบบปรนัยตามข้อ 
๒.๑.๑ และแบบอัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตาม
ข้อ ๒.๑.๒ 

 
 
 
ไม่เกินคนละ xxx บาทต่อหนึ่งข้อ 
 
ไม่เกินคนละ xxx ต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน  
 
ไม่เกินคนละ xxx บาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน  
 
 
ไม่เกินคนละ xxx บาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน  
 



     ๒.๔ การสอบครั้งใด กรรมการผู้ใดได้รับเงิน
ค่าตอบแทนตามข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓     
ไม่ถึง x,xxx บาท ให้ได้รับค่าตอบแทน x,xxx บาท  

หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน 
ข้อ ๓ เงินค่าตอบแทนการคุมสอบ 
        กรรมการคุมสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
คุมสอบได้รับค่าตอบแทน 

 
คนละไม่เกิน xxx บาทต่อหนึ่งครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษา ในระดับปริญญาเอก 

 

หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน 
๑. คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
     ๑.๑ ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ กรรมการ  
     ๑.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คนละไม่เกิน xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 
คนละไม่เกิน xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 

๒. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
     ๒.๑ ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ กรรมการ  
     ๒.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อวิทยานิพนธ์หนึ่งฉบับ 

๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
     ๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
     ๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 

๔. คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
     ๔.๑ ประธานกรรมการ 
     ๔.๒ กรรมการ  
     ๔.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 

๕. อาจารย์ที่ปรึกษาการสอบการค้นคว้าอิสระ 
     ๕.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
     ๕.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 
คนละไม่เกิน x,xxx บาท ต่อหนึ่งเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีหมายเลข ๔ 
อัตราค่าตอบแทนการสอน การสอบวัดคุณสมบัติ การคุมสอบ 

และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน 

ข้อ ๑ เงินค่าตอบแทนการสอน 
       ๑.๑ อาจารย์ประจ าให้ได้รับค่าตอบแทนการ
สอนเฉพาะในหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาใน
วันหยุดราชการ 
           ๑.๑.๑ รายวิชาบรรยาย 
 
           ๑.๑.๒ รายวิชาปฏิบัติ  
 
           ๑.๑.๓ รายวิชาสัมมนา 
 
      ๑.๒ อาจารย์พิเศษให้ได้ค่าตอบแทนการสอน 
          ๑.๒.๑ ภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
          ๑.๒.๒ ภายในมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
ชั่วโมงละไม่เกิน xxx บาท ต่อหนึ่งวัน แต่ไม่เกิน
แปดชั่วโมง 
ชั่วโมงละไม่เกิน xxx บาท ต่อหนึ่งวัน แต่ไม่เกิน
แปดชั่วโมง 
ชั่วโมงละไม่เกิน xxx บาท ต่อหนึ่งวัน แต่ไม่เกิน
แปดชั่วโมง 
 
คนละไม่เกิน x,xxx บาทต่อหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่เกิน
แปดชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 

คนละไม่เกิน xxx บาทต่อหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่เกินแปด
ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 

ข้อ ๒ เงินค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ 
        ๒.๑ การสอบข้อเขียน 
              ๒.๑.๑ การสอบแบบปรนัย 
                       (๑) กรรมการที่ท าหน้าที่ออก
ข้อสอบ 
                       (๒) กรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจ
กระดาษค าตอบได้รับเงินค่าตอบแทน 
             ๒.๑.๒ การสอบแบบอัตนัย กรรมการ    
ผู้ออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบได้รับเงิน
ค่าตอบแทน 
      ๒.๒ การสอบปากเปล่า กรรมการได้รับเงิน
ค่าตอบแทน 
     ๒.๓ การสอบสาขาใดมีการออกข้อสอบทั้งแบบ
ปรนัยและแบบอัตนัยรวมกัน ให้ เบิ กจ่ าย เ งิ น
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ออกข้อสอบและ
ตรวจกระดาษค าตอบข้อสอบแบบปรนัยตามข้อ 
๒.๑.๑ และแบบอัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตาม
ข้อ ๒.๑.๒ 

 
 
 
ไม่เกินคนละ xxx บาทต่อหนึ่งข้อ 
 
ไม่เกินคนละ xxx ต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน  
 
ไม่เกินคนละ xxx บาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน  
 
 
ไม่เกินคนละ xxx บาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน  
 



     ๒.๔ การสอบครั้งใด กรรมการผู้ใดได้รับเงิน
ค่าตอบแทนตามข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓     
ไม่ถึง x,xxx บาท ให้ได้รับค่าตอบแทน x,xxx บาท  

หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน 
ข้อ ๓ เงินค่าตอบแทนการคุมสอบ 
        กรรมการคุมสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
คุมสอบได้รับค่าตอบแทน 

 
คนละไม่เกิน xxx บาทต่อหนึ่งครั้ง  

ข้อ ๔ เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน คนละไม่เกิน xxx บาทต่อหนึ่งวันแต่ไม่เกินแปด
ชั่วโมง 

 


