
 
 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เร่ือง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอบรมและสัมมนา 

 พ.ศ. 2546 
.......................................... 

 
 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงและก ำหนดค่ำตอบแทน วิทยำกร อำจำรย์ และค่ำใช้จ่ำย            
ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ อบรมและสัมมนำในหลักสูตรต่ำง ๆ ของสถำบันฯ ให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงจ ำเป็นต้องออกประกำศฉบับนี้ 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 9(2) และ (5) แห่งพระรำชบัญญัติสถำบัน
พระปกเกล้ำ พ.ศ.2541 โดยควำมเห็นชอบสภำสถำบันพระปกเกล้ำ ในกำรประชุมครั้ งที่ 9/2546 เมื่อ        
วันที่ 1 กันยำยน 2546 จึงออกประกำศไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศสถำบันพระปกเกล้ำ เรื่อง ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำอบรมและสัมมนำ พ.ศ.2546” 
 ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกำศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ประกำศสถำบันพระปกเกล้ำ เรื่อง ค่ำตอบแทน วิทยำกร อำจำรย์ อำจำรย์ที่
ปรึกษำ กรรมกำรบริหำรหลักสูตร ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และ   
ค่ำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย พ.ศ. 2544 

3.2 ประกำศสถำบันพระปกเกล้ำ เรื่อง ค่ำสมนำคุณผู้ประสำนงำนพ้ืนที่ วิทยำกร  
ผู้ตรวจสอบคุณภำพทำงวิชำกำร อำจำรย์กระบวนกำร กรรมกำรงำนวิชำกำร 
ประกำศ ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2545 

ข้อ 4 กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ อบรม และสัมมนำ 
หลักสูตรต่ำง ๆ ของสถำบันพระปกเกล้ำ ในกรณีที่จ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน ให้จ่ำยตำมรำยกำรในบัญชี
แนบท้ำย 1 และในกรณีที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่ได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอก หรือกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ ให้จ่ำยตำมรำยกำรในบัญชีแนบท้ำย 2 



ข้อ 5 ในกรณีที่ค่ำตอบแทนหรือค่ำใช้จ่ำยใดได้ก ำหนดไว้แล้วในบัญชีแนบท้ำย หำกมีควำม
จ ำเป็นต้องจ่ำยเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนด ให้ เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ โดยควำม
เห็นชอบของประธำนคณะกรรมกำรกองทุน กำรเงินกำรงบประมำณและทรัพย์สินสถำบันพระปกเกล้ำ 

ข้อ 6 ให้เลขำธิกำร รักษำกำรตำมประกำศนี้ และให้มีอ ำนำจออกประกำศหรือค ำสั่ง     
ใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ให้
เลขำธิกำรเป็นผู้วินิจฉัยค ำวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
 

  ประกำศ ณ วันที่ 6 ตุลำคม 2546 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)              อุทัย  พิมพ์ใจชน 
(นำยอุทัย  พิมพ์ใจชน) 

ประธำนรัฐสภำ 
ประธำนสภำสถำบันพระปกเกล้ำ 



บัญชีแนบท้าย 11 
(ส าหรับการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

ประเภทค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย หลกัสูตร 

1.1.1  หลักสูตรประกำศนียบตัรช้ันสูง 
1.1.2  หลักสูตรประกำศนียบตัร หลักสตูรอื่น และงำนสัมมนำ 

 
ไม่เกินคนละ 3,500 บำทต่อช่ัวโมง 
ไม่เกินคนละ 2,500 บำทต่อช่ัวโมง 

1.2 ค่ำตอบแทนวิทยำกรอภิปรำย  
1.1.1. หลักสตูรประกำศนียบตัรช้ันสูง 

 
 
 

1.1.2. หลักสตูรประกำศนียบตัร หลักสตูรอื่น และงำนสมัมนำ 
 

 
ไม่เกินคนละ 3,000 บำทต่อช่ัวโมง กรณี 2 คน 
ไม่เกินคนละ 2,500 บำทต่อช่ัวโมง กรณี 3 คน 
กรณีเกิน 3 คน เบิกเงินได้ภำยในวงเงินค่ำวิทยำกร 3 คน 
 
ไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อช่ัวโมง กรณี 2 คน 
ไม่เกินคนละ 1,500 บำทต่อช่ัวโมง กรณี 3 คน 
กรณีเกิน 3 คน เบิกเงินได้ภำยในวงเงินค่ำวิทยำกร 3 คน 
 

1.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำยพเิศษ/สัมมนำระดมควำมคิดเห็น 
 

ไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อช่ัวโมง 
(ไม่จ ำกัดจ ำนวนคน) 

1.4  ค่ำสมนำคุณอำจำรย์ประจ ำกลุ่มวิชำ/หลักสตูร ไม่เกิน 15,000 บำทต่อกลุ่มวิชำ 
1.5  ค่ำสมนำคุณอำจำรย์กระบวนกำร/วิทยำกรกลุ่มสัมพันธ์ 
 

ไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อคำบ 
(อำจำรย์/วิทยำกร 1 คนต่อนักศึกษำประมำณ 20 คน) 

1.6  ค่ำสมนำคุณคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูร 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
ที่ปรึกษำและคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 
ไม่เกินคนละ 100,000 บำทต่อรุ่น 
ไม่เกินคนละ 50,000 บำทต่อรุ่น 

(ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระปกเกล้า ไม่ว่าสถานะใด ๆ ไม่มสีิทธิไดร้ับ) 

1.7  ค่ำสมนำคุณอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิชำกำร 
1.7.1 หลักสูตรประกำศนยีบัตรชั้นสูง 

งำนวิชำกำรกลุ่ม 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำร / กระบวนกำร 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ทีป่รึกษำพบนกัศึกษำ 

 
งำนวิชำกำรส่วนบุคคล 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำร / กระบวนกำร 

 
 
 
ไม่เกิน 40,000 ต่อกลุ่ม 
ไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อครั้ง 
(จ่ำยไมเ่กิน 2 ครั้งต่อกลุ่ม) 
 
ไม่เกิน 5,000 บำทต่อนักศึกษำหนึ่งคน 
 
 
 

                                                 
1 บัญชีแนบท้ำย 1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกำศฯ เรื่อง ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำอบรมและสัมมนำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 



ประเภทค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1.7  ค่ำสมนำคุณอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิชำกำร (ต่อ) 

1.7.2 หลักสูตรประกำศนยีบัตร และหลักสตูรอื่น 
งำนวิชำกำรกลุ่ม 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำร / กระบวนกำร 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนกัศึกษำ 
 
งำนวิชำกำรส่วนบุคคล 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำร / กระบวนกำร 

 
 
 
ไม่เกิน 20,000 ต่อกลุ่ม 
ไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อครั้ง 
(จ่ำยไมเ่กิน 2 ครั้งต่อกลุ่ม) 
 
ไม่เกิน 5,000 บำทต่อนักศึกษำหนึ่งคน 

(ในกรณีที่หลักสูตรมีการจัดท าทั้งเอกสารวิชาการกลุ่มและส่วนบุคคล ให้เลือกจ่ายค่าสมนาคณุอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เฉพาะ
ประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น) 
1.8  ค่ำสมนำคุณอำจำรยส์อบสมัภำษณ ์ 100 บำทต่อนักศึกษำหนึ่งคน 
1.9  ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ในกำรเดนิทำงดูงำน 

ดูงำนในกรุงเทพ ปริมณฑล 
ดูงำนในต่ำงจังหวัด 

 
1,000 บำท ต่อวัน 
1,500 บำท ต่อวัน 

1.10  ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ในกำรเดินทำงร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ          
หรือ ปัจฉิมนิเทศ 

ไม่เกิน 3,000 บำทต่อกิจกรรม 

1.11 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำ  
         ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร  
         ต ำแหน่งวิชำกำร ปฏิบัติกำรวิชำชีพ และพนักงำนอ่ืน 

 
500 บำทต่อคำบ 
300 บำทต่อคำบ 

1.12 ค่ำสมนำคุณเอกสำรประกอบค ำบรรยำย 
 
 

เอกสำรที่เคยใช้มำแล้ว 2,000 บำท 
เอกสำรที่จดัท ำขึ้นใหม ่
จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ 4,000 บำท 
จ ำนวน 11-20 หน้ำ 6,000 บำท 
จ ำนวน 21-40 หน้ำ 8,000 บำท 
จ ำนวนมำกกว่ำ 40 หน้ำ 10,000 บำท 
เอกสำรที่ใช้แล้วหำกมีกำรปรับปรงุอำจมีกำรจ่ำยใหต้ำมควำม
เหมำะสม 

1.13 ค่ำสมนำคุณเอกสำรวิชำกำร (พื้นฐำนกลุ่มวิชำ) 
(ส าหรับโครงการทีต่ั้งข้ึนใหม่และเป็นเอกสารที่จดัท าขึ้นใหม่) 

ตั้งแต่ 15,000 บำท ถึง 30,000 บำท 
(อนุมัติโดยเลขาธิการ) 

1.14 ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงดงูำนต่ำงประเทศร่วมกับคณะนักศกึษำ 
(คณะจดัอำหำรและที่พักให้) 
อำจำรย์ และผูด้ ำรงต ำแหน่งบริหำร 
ต ำแหน่งวิชำกำร ปฏิบัติกำรวิชำชีพ และพนักงำนอ่ืน 

 
 
1,000 บำทต่อวัน 
750 บำทต่อวัน 



ประเภทค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1.15 ค่ำอำจำรย์ก ำกับดูแลบทเรียน  
       (กรณไีมม่ีอำจำรย์กระบวนกำร) 

ช่ัวโมงละ 500 บำท  
(ไม่เกิน 2 คนต่อช่ัวโมง) 
 
 

(ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระปกเกล้า ไม่ว่าสถานะใดๆให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไมเ่กินกึง่หนึ่งของบุคคลภายนอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้าย 22 
(ส ำหรับกำรจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่ได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอก หรือกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ) 

ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการจ่าย 

2.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย  
2.1.1 หลักสตูรประกำศนียบตัรช้ันสูง 
2.1.2 หลักสตูรประกำศนียบตัร หลักสตูรอื่น และงำนสมัมนำ 

 
ไม่เกินคนละ 3,500 บำทต่อช่ัวโมง 
ไม่เกิน 2,500 บำทต่อช่ัวโมง 

2.2 ค่ำตอบแทนวิทยำกรอภิปรำย  
2.2.1 หลักสตูรประกำศนียบตัรช้ันสูง 

 
 
 

2.2.2 หลักสตูรประกำศนียบตัร หลักสตูรอื่น และงำนสมัมนำ 

 
ไม่เกินคนละ 3,000 บำทต่อช่ัวโมง กรณี 2 คน 
ไม่เกินคนละ 2,500 บำทต่อช่ัวโมง กรณี 3 คน 
กรณีเกิน 3 คน เบิกเงินได้ภำยในวงเงินค่ำวิทยำกร 3 คน 
 
ไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อช่ัวโมง กรณี 2 คน 
ไม่เกินคนละ 1,500 บำทต่อช่ัวโมง กรณี 3 คน 
กรณีเกิน 3 คน เบิกเงินได้ภำยในวงเงินค่ำวิทยำกร 3 คน 

2.3  ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำยพิเศษงำนวิชำกำรกลุ่มของนักศึกษำ ก ำหนด
มีไมเ่กิน 2 ครั้งต่อกลุ่ม 

ใช้อัตรำเดียวกับ 2.1 และ 2.2 

2.4  ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำยพิเศษ/สมัมนำระดมควำมคดิเห็น ไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อช่ัวโมง 
(ไม่จ ำกัดจ ำนวนคน) 

2.5  ค่ำสมนำคุณอำจำรย์กระบวนกำร/วิทยำกรกลุ่มสัมพันธ์ ไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อคำบ 
(อำจำรย์/วิทยำกร 1 คนต่อนักศึกษำประมำณ 20 คน 

2.6  ค่ำสมนำคุณอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิชำกำร 
2.6.1 หลักสูตรประกำศนยีบัตรชั้นสูง 

งำนวิชำกำรกลุ่ม 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำร / กระบวนกำร 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนกัศึกษำ 

 
งำนวิชำกำรส่วนบุคคล 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำร / กระบวนกำร 
 

2.6.2 หลักสูตรประกำศนยีบัตร และหลักสตูรอื่น 
งำนวิชำกำรกลุ่ม 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำร / กระบวนกำร 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนกัศึกษำ 

 

 
 
 
ไม่เกิน 40,000 บำทต่อกลุ่ม 
ไม่เกิน 2,000 บำทต่อนักศึกษำหนึ่งคน 
(จ่ำยไมเ่กิน 2 ครั้งต่อกลุ่ม) 
 
ไม่เกิน 5,000 บำทต่อนักศึกษำหนึ่งคน 
 
 
ไม่เกิน 20,000 บำทต่อกลุ่ม 
ไม่เกิน 2,000 บำทต่อนักศึกษำหนึ่งคน 
(จ่ำยไมเ่กิน 2 ครั้งต่อกลุ่ม) 
 

                                                 
2 บัญชีแนบท้ำย 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกำศฯ เรื่อง ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำอบรมและสัมมนำ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557 



ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการจ่าย 

งำนวิชำกำรส่วนบุคคล 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำร / กระบวนกำร 

 
ไม่เกิน 5,000 บำทต่อนักศึกษำหนึ่งคน 

(ในกรณีที่หลักสูตรมีการจัดท าทั้งเอกสารวิชาการกลุ่มและส่วนบุคคล ให้เลือกจ่ายค่าสมนาคณุอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เฉพาะประเภท
ใดประเภทหนึ่งเท่านั้น) 

ค่ำสมนำคณุคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูร 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
ที่ปรึกษำและคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 
ไม่เกิน 100,000 บำทต่อรุ่น 
ไม่เกินคนละ 50,000 บำทต่อรุ่น 

(ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระปกเกล้า ไม่ว่าสถานะใด ๆ ให้มีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนไม่เกินกึ่งหนึ่งของบุคคลภายนอก) 
2.8  ค่ำสมนำคุณอำจำรยส์อบสมัภำษณ ์ 100 บำทต่อนักศึกษำหนึ่งคน 

2.9  ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ในกำรเดนิทำงดูงำน 
ดูงำนในกรุงเทพ ปริมณฑล 
ดูงำนในต่ำงจังหวัด 

 
1,000 บำท ต่อวัน 
1,500 บำท ต่อวัน 

2.10 ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ในกำรเดินทำงร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ หรือปัจฉิม
นิเทศ 

3,000 บำท ต่อกิจกรรม 

2.11 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
         ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 
         ต ำแหน่งวิชำกำร ปฏิบัติกำรวิชำชีพ และพนักงำนอ่ืน 
 

 
500 บำท ต่อคำบ 
300 บำท ต่อคำบ 

2.12 ค่ำสมนำคุณเอกสำรประกอบค ำบรรยำย เอกสำรที่เคยใช้มำแล้ว 2,000 บำท 
เอกสำรที่จดัท ำขึ้นใหม ่

จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ 4,000 บำท 
จ ำนวน 11-20 หน้ำ 6,000 บำท 
จ ำนวน 21-40 หน้ำ 8,000 บำท 
จ ำวนมำกกว่ำ 40 หน้ำ 10,000 บำท 

เอกสำรที่ใช้แล้วหำกมีกำรปรับปรงุอำจมีกำรจ่ำยใหต้ำม
ควำมเหมำะสม 

2.13 ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงดงูำนต่ำงประเทศร่วมกับคณะนักศกึษำ     
(คณะจดัอำหำรและที่พักให้) 

อำจำรย์ และผูด้ ำรงต ำแหน่งบริหำร 
ต ำแหน่งวิชำกำร ปฏิบตัิกำรวิชำชีพ และพนักงำนอ่ืน 

 
 
1,000 บำทต่อวัน 
750 บำทต่อวัน 

2.14 ค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบปำกเปล่ำนักศึกษำ  
(กรณีไม่มีเอกสำรวิชำกำรส่วนบุคคล) 

1,000 บำทต่ออำจำรย์นักศึกษำหนึ่งคน 

2.15 ค่ำอำจำรย์ก ำกับดูแลบทเรียน 
(กรณีไม่มีอำจำรย์กระบวนกำร) 

ช่ัวโมงละ 500 บำท 
(ไม่เกิน 2 คนต่อช่ัวโมง) 

2.16 ค่ำสมนำคุณกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพวิชำกำร ครั้งละ 2,500 บำท 



 
 
 
 
 
 

 


