ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
---------------------------------------ดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2559 โดยที่เปน การเห็นสมควรปรั บประกาศคาตอบแทนการสอนและการบริห ารจัด การศึกษา
ภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความในขอ 12 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการรับ-จายเงินในโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการจายเงินคาตอบแทนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ หมูบ านจอมบึ ง เรื่ อง การจ ายเงิน
คาตอบแทนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ขอ 2 ใหประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทน
การสอนและการบริหารจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และบรรดาประกาศอื่นใด
ที่ไดกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 ให มี คณะกรรมการอํ า นวยการ ประกอบด ว ย อธิ การบดี ห รื อ รองอธิ การบดี ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ คณบดีที่ตนสังกัดที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ โดยมี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ จํานวนคณะกรรมการขึ้นอยูกับผูปฏิบัติหนาที่
จริงตามคําสั่งในแตละภาคการศึกษา
ขอ 5 ใหคณะกรรมการอํานวยการตาม ขอ 3 มีหนาที่ดังนี้
(1) กํากับและติดตามงานบริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
(2) กํากับการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนและตารางที่กําหนดไว
ข อ 6 ให มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง มี จํ า นวนรวมอยู ร ะหว า ง 3-5 คนต อ หน ว ยงาน
ประกอบดวย คณบดีหรือรองคณบดีที่ไดรับมอบหมาย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนาสํานักงาน
(ถามี) และเจาหนาที่ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา
ขอ 7 ใหคณะกรรมการดําเนินตาม ขอ 5 มีหนาที่ดังนี้
(1) บริหารหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
(2) จัดการเรียนการสอนตามแผนและตารางที่กําหนดไว
(3) ประสานงานกับหนวยงานจัดการศึกษา และหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
(4) อํานวยความสะดวกและจัดสวัสดิการใหแกอาจารยผูสอน
(6) จัดระบบบริหารหนวยงานโดยใชระบบบริหารสําเร็จดวยจุดเดียว (One Stop Service)
(7) ประชาสัมพันธรับนักศึกษา ดําเนินการรับสมัครและจัดการเรียนการสอน
(8) จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักศึกษา เชน ปฐมนิเทศ ไหวครู ฯลฯ โดยรวมมือกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย
(9) ประสานงานและดําเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
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(10) ประเมินผูสอนและรวบรวมรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดําเนินการ
รายวิชา (มคอ. 5) ในแตละภาคเรียนเสนอมหาวิทยาลัย
(11) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ 8 การบริหารงบประมาณ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
(1) วงเงิน งบประมาณให คํ านวณรายรั บ จากจํ านวนนั กศึ กษาที่ล งทะเบี ย นในแต ล ะ
ภาคการศึกษา
(2) คาตอบแทนการสอนใหเบิกจายตามเกณฑ ดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวนนักศึกษา (คน)
1-10 คน
11-20 คน
21 คนขึ้นไป

คาตอบแทนการสอน
(บาท)/ชั่วโมง
300 บาท
400 บาท
500 บาท

2.2 ระดับปริญญาโท
จํานวนนักศึกษา (คน)
1-5 คน
6-10 คน
11-15 คน
16 -20 คน
21 คนขึ้นไป

คาตอบแทนการสอน
(บาท)/ชั่วโมง
250 บาท
350 บาท
600 บาท
800 บาท
1,000 บาท

(3) ค าตอบแทนการบริ ห ารจั ดการโครงการ คณะกรรมการดํ าเนิ น งาน จํ าแนกตาม
ความรับผิดชอบในสวนตาง ๆ ดังนี้
3.1 คณบดีหรือรองคณบดีที่ไดรับมอบหมาย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนา
สํานักงาน (ถามี) ใหจายคาตอบแทนการดําเนินงานคนละ 300-500 บาท ตอวัน
3.2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ใหจายคาตอบแทนการดําเนินงานคนละ
300 บาท ตอวัน
ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒559

