ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสอน ค่าควบคุมและค่าสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
-----------------------------เพื่อให้การจ่ายเงิน ค่าสอน ค่าควบคุมและค่าสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึง
การรักษามาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารงานเป็นสาคัญ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖.๒ แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จึงกาหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ค่าสอน ค่าควบคุมและค่าสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
๑.
ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายการ
๑.๑ รายวิชาทั่วไป ให้จ่ายในอัตราต่อคาบดังนี้
จานวน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎี
นักศึกษา
บัณฑิต
ศูนย์อุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษา ศูนย์อุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษา
นอกสถาบัน

นอกสถาบัน

๒๐ คนขึ้นไป

๕๐๐

๕๕๐

๗๐๐

๗๕๐

๑,๒๐๐

๑๕-๑๙ คน

๔๐๐

๔๕๐

๖๐๐

๖๕๐

๑,๐๐๐

๑๐-๑๔ คน

๓๐๐

๓๕๐

๕๐๐

๕๕๐

๘๐๐

ต่ากว่า ๑๐ คน

๒๐๐

๒๕๐

๔๐๐

๔๕๐

๖๐๐

๑

.๒ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ่ายดังนี้
๑.๒.๑ จ่ายเป็นค่าสอน ตามอัตรา ข้อ ๑.๑ และ
๑.๒.๒ นิเทศการสอนนอกมหาวิทยาลัย จ่ายค่านิเทศเพิ่มจาก ๑.๒.๑ อีกวันละไม่
เกิน ๒๐๐ บาท และค่ายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ต้องรวมกันแล้วไม่
เกิน ๓๕๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน ต่อภาคเรียน
๑.๓ รายวิชา.../

๒
๑.๓ รายวิชาสัมมนา จ่ายค่าสอนต่อคาบในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าสอนตามข้อ ๑.๑
๑.๔ กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกรณีพิเศษ ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของค่าลงทะเบียน และไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของค่าสอนตามข้อ ๑.๑
๒. ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
๒.๑ ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ของนักศึกษาที่จ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายการ โดยให้ดาเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในการควบคุม
วิทยานิพนธ์หรือ สารนิพนธ์ ต่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ๑ ฉบับ
๒.๑.๑ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
หลักสูตรมหาบัณฑิต
๒.๑.๑.๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑.๒ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒,๐
๐๐ บาท
๒.๑.๒ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
๒.๑.๒.๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒.๒ กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๕
๐๐ บาท
๒.๑.๓ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑
๒.๑.๓.๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๓.๒ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑๕,๐
๐๐ บาท
๒.๑.๔ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒
๒.๑.๔.๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๔.๒ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑๐,๐
๐๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยจ่ายเพียง ๑ ครั้งต่อนักศึกษา ๑ คน
๓.๑ ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ ของนักศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายการ โดยให้ดาเนินการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต่อการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ๑ ฉบับ
๓.๑.๑ ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
๓
.๑.๑.๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษา ไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท
๓
.๑.๑.๒ กรรมการที่ปรึกษา
ไม่เกิน ๘๐๐ บาท
๓
.๑.๑.๓ กรรมการร่วมสอบ
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๓.๑.๒ ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
๓
.๑.๒.๑ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๓.๑.๒.๒ กรรมการ.../

๓
๓
.๑.๒.๒ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๓
.๑.๒.๓ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๐
๐๐ บาท
๓.๑.๒.๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๓.๑.๓ ค่าตอบแทนการสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
๓
.๑.๓.๑ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในการสอบสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๕
๐๐ บาท
๓.๑.๓.๒ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๓.๑.๓.๓ กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๓.๑.๓.๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๓.๑.๔ ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
๓
.๑.๔.๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓
.๑.๔.๒ กรรมการที่ปรึกษา
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๓
.๑.๔.๓ กรรมการร่วมสอบ
ไม่เกิน ๘๐๐ บาท
๓.๑.๕ ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒
๓
.๑.๕.๑ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
๓
.๑.๕.๒ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓
.๑.๕.๓ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๕
๐๐ บาท
๓.๑.๕.๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓.๒ ค่าตอบแทนกรรมการดาเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์
๓.๒.๑ อาจารย์ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท / วัน
๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน ๓๐๐ บาท / วัน
๔. ค่าตอบแทนดาเนินการอื่น ๆ ที่มิได้ประกาศไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ให้ใช้
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

