
 

 

ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย การจายคาตอบแทน และคาพาหนะเดนิทางสําหรับวทิยากร 

และผูทรงคุณวุฒจิากเงินรายไดมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

-------------------------- 
 

  พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดใหมหาวทิยาลัยราชภัฏ

ทุกแหง  บรหิาร และดําเนนิงานดวยคณะบุคคลมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทําหนาที่กํากับดูแลการ

บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความจําเปนอยางยิ่งตองเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิ และทรงคุณธรรม ทั้งในภาคราชการ และภาคเอกชนใหเดินทางมาประชุมรวม

คณะกรรมการชุดตาง ๆ เปนผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวทิยาลัย ในสภาวชิาการ เปนผูทรงคุณวุฒิใน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รวมทัง้มาเปนวทิยากรในการประชุมสัมมนาฝกอบรมทางวชิาการ 

  เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนในการเดินทางมาปฏิบัติหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิใน

ฐานะวทิยากร หรอืผูทรงคุณวุฒิในการประชุม นอกเหนือจากที่ไดกําหนดเปนเบี้ยประชุมไวแลว 

เปนไปดวยความเหมาะสมกับความสําคัญในภาระหนาทีแ่ละเวลาในการเดนิทาง จงึเห็นควรออก

ระเบยีบการเบกิจายคาตอบแทน และคาพาหนะเดนิทางแบบเหมาจายสําหรับวทิยากร และ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัยจากเงนิรายไดมหาวิทยาลัยไวเปนแนวปฏิบัตใินการเบิกจาย 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)(๑๒) แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครัง้ที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติ

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครัง้ที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที ่ ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๔  มหาวทิยาลัยจงึออกระเบยีบไวดังนี้ 
 

  ขอ ๑  ระเบยีบนี้ เรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการจาย

คาตอบแทน และคาพาหนะเดินทางสําหรับวทิยากร และผูทรงคุณวุฒิจากเงินรายไดมหาวทิยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๔” 

  ขอ ๒  ใหระเบยีบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใช เปนตนไป 

  ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยคาตอบแทนวิทยากร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ขอ ๔  ในระเบยีบนี้ 

   “มหาวทิยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                                                                                               /”สวนราชการ”… 
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   “สวนราชการ”   หมายความวา  สวนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวน

ราชการในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร และสวนงานภายในที่จัดตัง้ข้ึนตามมติสภามหาวทิยาลัยมี

ฐานะเทยีบเทาคณะ  

   “อธกิารบด”ี    หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา  ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ

ไดแก คณบด ี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และใหรวมถึงรองอธิการบดี  ผูชวยอธกิารบด ี  

ผูอํานวยการกอง 

   “วทิยากร”      หมายความวา  ผูที่ทรงซ่ึงความรูความสามารถ และ

ประสบการณเปนบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยที่สามารถเปนผูใหการอบรมหรอืบรรยายพิเศษแก

บุคลากรของมหาวทิยาลัยได 

   “ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา  ผูทรงความรู ทรงคุณธรรม และ

ประสบการณในสาขาตาง ๆ ซ่ึงมหาวทิยาลัยเชิญมาทําหนาทีเ่ปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุด

ตาง ๆ ของมหาวทิยาลัย   ตามพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ รวมทัง้เปนกรรมการพิจารณาผลงาน

ทางวชิาการ และการพัฒนาหลักสูตรของมหาวทิยาลัย 

  ขอ ๕  การประชุมสัมมนา หรอืการฝกอบรมที่มีการบรรยาย หรอืการฝกปฏิบัตทิี่เชิญ

วทิยากรภายนอก และเบกิคาตอบแทนวทิยากรไดจะตองทําเปนโครงการมีรายละเอียดที่แสดง

วัตถุประสงค เปาหมาย วัน เวลา สถานที่ จํานวนผูเขารวมกจิกรรม งบประมาณ และตาราง

กําหนดการประชุมสัมมนาหรอืฝกอบรม และไดรับอนุมัตใิหดําเนนิการไดของสวนราชการ  ผานความ

เห็นชอบของอธิการบดี หรอืหัวหนาสวนราชการที่อธกิารบดมีอบหมาย โดยใชงบประมาณตาม

โครงการของสวนราชการนัน้ ๆ  

  ขอ ๖  หลักเกณฑ การจายคาตอบแทนวิทยากรเปนรายช่ัวโมง 

(๑) ในการบรรยาย หรอือภิปรายใหเบิกจายคาตอบแทนวทิยากรไดไมเกิน 

ช่ัวโมง ละ ๕ คน  

(๒) ในการฝกอบรมที่มีการแบงกลุมปฏิบัติการใหจายคาตอบแทนวทิยากร 

ไดไมเกินกลุมละ ๒ คน 

(๓) การประชุมสัมมนา หรอืฝกอบรมในลักษณะอ่ืนๆ ใหเบกิคาตอบแทน 

วทิยากรไดไมเกินช่ัวโมงละ ๕ คน 

(๔) ๑ ช่ัวโมงของการบรรยาย หรอืการฝกอบรมตองมีระยะเวลาไมนอยกวา  

๕๐ นาท ีกรณทีี่นอยกวา ๕๐ นาท ีใหจายคาตอบแทนลดลงตามสวน 
 

                                                                                                          /ขอ ๗...  
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ขอ ๗  อัตราการจายคาตอบแทนวทิยากรเปนรายช่ัวโมง ใหจายในอัตราไมเกนิ  

ช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาท ทั้งนี้ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของคุณวุฒิผูเปนวทิยากร และระดับการ

ฝกอบรมของผูเขารับการอบรม 

  ขอ ๘  กรณีการฝกอบรม หรอืการบรรยายที่มีกจิกรรมประกอบโดยการดําเนนิการ

ของวทิยากรเปนกลุม หรอืคณะเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ ช่ัวโมง สามารถจายคาตอบแทน

วทิยากรแบบเหมาจายไดในอัตราไมเกนิ ๑๕,๐๐๐ บาท ตอกิจกรรม โดยใหพิจารณาตามระดับ

ความรูความสามารถของวทิยากร และกจิกรรม กรณทีี่การดําเนินกิจกรรมนอยกวา ๓ ช่ัวโมงใหลด

คาตอบแทนลงตามสวน 

  กรณมีีความจําเปนอยางยิ่งตองจายคาตอบแทนวทิยากรสูงกวาที่กําหนดไวในขอ ๗ 

และขอ ๘ วรรคแรกตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีกอน 

  ขอ ๙  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ นอกเหนอืจากที่กําหนดใหจายเปนเบี้ยประชุมตาม

ระเบยีบของมหาวทิยาลัยวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ และคาตอบแทนผูปฏิบัตงิานในการประชุม แลว  

ใหจายเปนคาตอบแทนแบบเหมาจาย ดังนี้ 

(๑)  ผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร และวพิากษหลักสูตร  

         -  ระดับปรญิญาตร ี ไมเกิน  ๓,๐๐๐ บาท ตอครัง้ตอคน 

         -  ระดับบัณฑติศึกษา  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  บาท ตอครัง้ตอคน 

(๒)  ผูทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินรายงานวจิัย ในอัตราไมเกนิ   รอยละ ๑  

ของเงนิทุนวจิัย แตตองไมนอยกวา ๑,๐๐๐ บาท และไมเกนิ ๕,๐๐๐ บาท ตอเรื่อง 

   (๓)  ผูทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวชิาการ 

    -  ระดับผูชวยศาสตราจารย  รายละไมเกนิ  ๓,๐๐๐  บาท 

    -  ระดับรองศาสตราจารย  รายละไมเกนิ  ๖,๐๐๐  บาท 

    -  ระดับศาสตราจารย  รายละไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๔)  ผูทรงคุณวุฒิในภารกจิอ่ืน ๆ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ให 

จายคาตอบแทนไมนอยกวา ๖๐๐ บาท แตไมเกนิ ๕,๐๐๐ บาท ตอครั้ง ตอคน  

  ขอ ๑๐  การเบิกจายคาพาหนะเดินทางสําหรับวทิยากรในการอบรมสัมมนา หรอื

ประชุมปฏิบัตกิารใหเบกิจายตามการจายจริง ยกเวนกรณเีดนิทางดวยรถยนตสวนบุคคล ระยะทาง

เที่ยวมาและเที่ยวกลับ ใหจายชดเชยคาน้ํามันเช้ือเพลิงและเวลาการเดนิทาง  กโิลเมตรละ ๕ บาท  
 

  ขอ ๑๑  การเบกิจายคาพาหนะเดนิทางของผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

เพื่อปฏิบัตภิารกจิใหแกมหาวทิยาลัย ไดแก 

   ๑)  กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

/๒)  กรรมการ... 
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   ๒) กรรมการสภาวชิาการ 

   ๓) คณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย 

   ๔) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลัย 

   ๕) กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ 

   ๖)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ 

   ๗) ผูทรงคุณวุฒิในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร / วพิากษหลักสูตร 

  (๑)  ผูทรงคุณวุฒิเดนิทางดวยรถยนตสวนบุคคล หรอืเชาเหมาแลวแตกรณ ีให

จายเงนิคาพาหนะเดินทางแบบเหมาจายชดเชยคาน้ํามันเช้ือเพลงิและเวลาในการเดินทางในอัตรา

กโิลเมตรละ ๕ บาท ตามระยะทางทั้งเที่ยวมาและเที่ยวกลับ ทัง้นี้ไมนอยกวา ๔๐๐ บาทตอการ

ประชุม ๑ ครั้ง ตอ ๑ คน 

       กรณทีี่ระยะทางทัง้เที่ยวมาและเที่ยวกลับรวมกันเกิน  ๔๐๐  กโิลเมตร ใหเหมา

จายเปนคาพาหนะเดินทางและเวลาในการเดนิทางครั้งละไมเกนิ  ๕,๐๐๐  บาท ตอคน 

  (๒) ผูทรงคุณวุฒิทีเ่ดินทางดวยเครื่องบินใหเบิกจายคาโดยสารเครื่องบนิตามราคา

จรงิและเหมาจายชดเชยคารถรับจางและเวลาในการเดินทางทัง้เที่ยวมาและเที่ยวกลับ ๒,๐๐๐ บาท 

ตอการประชุม ๑ ครั้ง ตอ ๑ คน 
 

  ขอ ๑๒  วทิยากร และผูทรงคุณวุฒิที่เดนิทางเพื่อปฏิบัติราชการใหมหาวทิยาลัย ใน

กรณอ่ืีน ๆ นอกเหนอืจากที่กําหนดไวในขอ ๑๑ ใหเบกิจายคาพาหนะเดนิทางตามความเปนจรงิใน

อัตราผูบรหิารระดับสูงของมหาวทิยาลัย 
 

  ขอ ๑๓  กรณวีิทยากรเปนขาราชการ หรอืพนักงานของรัฐ การเชิญผานระบบ

ราชการระหวางสถาบันหรอืหนวยงาน ใหจายคาพาหนะเดนิทางตามการจายจรงิ และคาตอบแทน

วทิยากรจายไดไมเกิน ๘๐๐ บาท ตอช่ัวโมงตอคนโดยพิจารณาจากระดับความรูของวทิยากร และ 

ผูเขารับฟงการบรรยายหรอืการฝกอบรม 
 

  ขอ ๑๔  การดําเนินการในลักษณะการปฏิบัตกิารรวมระหวางสถาบัน เชน การตรวจ

ประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา หรอืการประเมินผลการปฏิบัตริาชการกําหนดใหผูปฏิบัติงาน

จากหนวยงานภายนอกเปนกรรมการรวมกับกรรมการของมหาวทิยาลัยใหจายคาเบี้ยประชุมใน

ลักษณะคาตอบแทนการประชุมเทยีบเทาคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้จากสภามหาวทิยาลัย 

   กรณทีี่มีระเบยีบหรอืประกาศกําหนดคาตอบแทนในการปฏิบัตงิานนั้นอยู

กอนแลวใหจายคาตอบแทนตามระเบยีบหรอืประกาศในกรณีนัน้  ๆ

 

/ขอ ๑๕  ใหอธิการบด…ี 
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  ขอ ๑๕  ใหอธกิารบดรีักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้ และเปนผูวนิิจฉัยช้ีขาดกรณทีี่

มีเหตุขัดแยงในการใชระเบยีบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

                                                          (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

                                                          นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

    

  


