
เกณฑ์การจัดสรรและการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       

   ก. งบประมาณที่จัดสรรให้ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมแล้วต้องอยู่ในวงเงินที่จัดสรรค่า FTES) 

รายการ 
รายการ 

ที่เบิกจ่ายได้ 
เกณฑ์การจัดสรร/การใช้ 

หน่วยงาน 
ที่ได้รับจดัสรรงบ 

ขั้นตอนการขอใช ้

1. การเชิญอาจารย์พิเศษ 
(ระดับปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา) 

ค่าตอบแทนการสอน 
รหัส 5031040101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าพาหนะ 
รหัส 5032020104 

จัดสรรตามจ านวนชั่วโมงที่จัดสอนตามเกณฑ์
จ านวนหน่วยกิตในอัตราดังน้ี 
1. วิชาระดับปริญญาบัณฑิต   
    - บุคลากรของรัฐ เบิกได้ชั่วโมงละ 800 บาท  
    - บุคคลท่ีไม่ใช่บุคลากรของรัฐ/ข้าราชการ-  
      เกษียณ เบิกได้ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
    - ชาวต่างประเทศ เบิกได้ชั่วโมงละ 1,200 บาท 
2. วิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
    - บุคลากรของรฐั เบิกได้ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
    - บุคคลท่ีไม่ใช่บุคลากรของรัฐ/ข้าราชการ-  
      เกษียณ เบิกได้ชั่วโมงละ 1,500 บาท 
    - ชาวต่างประเทศ เบิกได้ชั่วโมงละ 1,800 บาท      
 
เบิกค่าพาหนะ ให้อาจารย์พิเศษได้ครั้งละ 500 บาท 

สาขาวิชา 1. จัดท าแบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง 
อาจารย์พิเศษส่งท่ีกลุ่มภารกจิ
บริการการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต/กลุ่มภารกิจบริการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
และวิรัชกิจตรวจสอบรายวิชา 
คุณสมบัติอาจารย์   
2. ส่งภารกิจการเงินและบัญช ี
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ 
3. เสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์เพื่ออนุมัติ 

2. การเชิญวิทยากร 
(ระดับปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา) 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
รหัส 5031040201 
* (ข้าราชการประจ า/
พนักงานมหาวิทยาลัย
ของจุฬาฯ จะเบิกจ่าย
ไม่ได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าพาหนะ 
รหัส 5032020104 

จัดสรรตามจ านวนชั่วโมงที่จะเชิญวิทยากร 
ตามเกณฑ์ วิชาละ 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา  
กรณีวิชาเดียวแบ่งหลายตอนเรียนให้เชิญได้ 
ไม่เกินตอนเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
1. วิชาระดับปริญญาบัณฑิต  
    - บุคลากรของรัฐ เบิกได้ชั่วโมงละ 800 บาท  
    - บุคคลท่ีไม่ใช่บุคลากรของรัฐ/ข้าราชการ-  
      เกษียณ เบิกได้ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
    - ชาวต่างประเทศ เบิกได้ชั่วโมงละ 1,200 บาท 
2. วิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
     - บุคลากรของรฐั เบิกได้ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
    - บุคคลท่ีไม่ใช่บุคลากรของรัฐ/ข้าราชการ-  
      เกษียณ เบิกได้ชั่วโมงละ 1,500 บาท 
    - ชาวต่างประเทศ เบิกได้ชั่วโมงละ 1,800 บาท      
 
เบิกค่าพาหนะ ให้อาจารย์พิเศษได้ครั้งละ 500 บาท 

สาขาวิชา 1. ท าจดหมายขออนุมัติเชิญ
วิทยากรส่งภารกิจสารบรรณ/ 
พิธีการ สื่อสารองค์กร และธุรการ
ภาควิชา เพื่อเสนอคณบดีลงนาม  
และส่งบันทึกขออนุมัติเชิญ
วิทยากรและเบิกเงินค่าวิทยากร 
ท่ีภารกิจการเงิน เพื่อตรวจสอบ
อัตราการเบิกจ่าย และเสนอ 
รองคณบดีอนุมัติเงินค่าวิทยากร 
2. ท าใบรับเงินค่าวิทยากรให้
วิทยากรลงชื่อรับเงิน 
3. ส่งส าเนาบันทึกขออนุมัติเชิญ
วิทยากรและเบิกเงินค่าวิทยากร 
และใบรับเงินค่าวิทยากรท่ีภารกิจ
การเงินและบัญช ีเพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายเงิน 

 
หมายเหต ุ 1. ค่าตอบแทนสอนอาจารย์พิเศษและค่าวิทยากร สามารถเบิกชั่วโมงปฏิบัติการไดเ้ท่ากับชั่วโมงบรรยาย ตั้งแต่ ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป 
  2. อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 



   ก. งบประมาณที่จัดสรรให้ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมแล้วต้องอยู่ในวงเงินที่จัดสรรค่า FTES) (ต่อ) 

รายการ 
รายการ 

ที่เบิกจ่ายได้ 
เกณฑ์การจัดสรร/การใช้ 

หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบ 

ขั้นตอนการขอใช ้

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต
กับนิสิตและนิสิตกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
(ระดับปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา) 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
รหัส 5032999901 
 
 

จัดสรรตามจ านวนนิสิตและจ านวนอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา คนละ 120 บาท/ภาคการศึกษา   

สาขาวิชา 1. ส่งบันทึกขออนุมัติพร้อมแนบ
โครงการท่ีกลุ่มภารกิจบริการ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต/
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา และวิรัชกิจ
เพื่อตรวจสอบจ านวนนิสิต 
2. ส่งภารกิจการเงินและบัญช ี
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ 
3. เสนอรองคณบดีอนุมัติ 
4. ส่งรายงานการจัดกิจกรรม 
ท่ีกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา 

4. โครงการปฐมนิเทศ 
นิสิตใหม่ 

ค่าใช้จ่ายพิธีการ 
ของนิสิต 
รหัส 5032080203 
 

จัดสรรตามจ านวนนิสิตในอัตราดังนี้ 
1. นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คนละ 80 บาท 
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คนละ 120 บาท 
    นอกจากนี้ได้จัดสรรงบอีกส่วนหน่ึง 
    ไว้ท่ีกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
 

กลุ่มภารกจิ
บริการการศึกษา
ระดับปริญญา

บัณฑิต/ 
กลุ่มภารกจิ

บริการการศึกษา 
ระดับบัณฑติศึกษา 

และวิรัชกิจ 

1. ส่งบันทึกขออนุมัติพร้อมแนบ
โครงการท่ีกลุ่มภารกิจบริการ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต/
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา และวิรัชกิจ
เพื่อตรวจสอบจ านวนนิสิต 
2. ส่งภารกิจการเงินและบัญช ี
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ 
3. เสนอรองคณบดีอนุมัติ 

5. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิตปีสุดท้าย 

ค่าใช้จ่ายพิธีการ 
ของนิสิต 
รหัส 5032080203 

จัดสรรตามจ านวนนิสิตในอัตราดังนี้ 
1. นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คนละ 100 บาท 
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คนละ 120 บาท 
      นอกจากนี้ได้จัดสรรงบอีกส่วนหน่ึง 
      ไว้ท่ีกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต 

สาขาวิชา 
 

กลุ่มภารกิจ
กิจการนิสิต 

1. ส่งบันทึกขออนุมัติพร้อมแนบ
โครงการท่ีกลุ่มภารกิจบริการ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต/
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา และวิรัชกิจ
เพื่อตรวจสอบจ านวนนิสิต 
2. ส่งภารกิจการเงินและบัญช ี
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ 
3. เสนอรองคณบดี/คณบดีอนุมัติ 

6. โครงการการพัฒนา
ภาควิชา 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม สัมมนาและ
ฝึกอบรมในประเทศ  
รหัส 5032010301 

จัดสรรตามจ านวนอาจารย์ในอัตราไม่เกิน  
2,500 บาท/คน/ปี   

ภาควิชา 1. ส่งบันทึกขออนุมัติพร้อมแนบ
โครงการให้ภารกิจการเงินและบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบยีบ 
2. เสนอรองคณบดี/คณบดีอนุมัติ 
3. ส่งรายงานผลการพัฒนาภาควิชา 
ที่สารบรรณ/พิธีการ สือ่สารองค์กร 
และธุรการภาควิชา/ กลุ่มภารกิจ
บริการการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต/กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา และวิรัชกิจ 



   ก. งบประมาณที่จัดสรรให้ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมแล้วต้องอยู่ในวงเงินที่จัดสรรค่า FTES) (ต่อ) 

รายการ 
รายการ 

ที่เบิกจ่ายได้ 
เกณฑ์การจัดสรร/การใช้ 

หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบ 

ขั้นตอนการขอใช ้

7. โครงการศึกษาดูงานของ
นิสิตที่เปน็ส่วนบังคับของ
รายวิชา 
     
 
 

7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม สัมมนา และ
ฝึกอบรมในประเทศ  
เบิกในรายการ ดังนี้ 
1) ค่าอาหารในการ
สัมมนาและฝึกอบรม 
รหัส 5032010313 
2) ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดืม่ในการสมัมนา
และฝึกอบรม 
รหัส 5032010311 
3) ค่าที่พักประชุม 
ในประเทศ  
รหัส 5032010103 
4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 
(ค่าเช่ารถ) 
รหัส 5032060107 
5) ค่าธรรมเนียมอื่น 
(ค่าทางด่วนและ 
คา่เข้าชมสถานที่) 
รหัส 5032079904 
6) ค่าพาหนะ (รถคณะ) 
รหัส 5032020104 
7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ 
รหัส 5033000018 
 
7.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  
1) ค่าที่พักในการ
เดินทางปฏบิัติราชการ
ในประเทศ (เหมาจ่าย)  
ของอาจารย์และ
พนักงานขับรถ 
รหัส 5032020103 
2) ค่าพาหนะ  
(ค่าแท็กซี่) 
รหัส 5032020104 

1. ค่าใช้จ่ายของนิสิต จัดสรรตามจ านวนหน่วยกิต
และจ านวนนิสิต ในอัตราดังนี ้
   1.1 รายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต  
        หน่วยกิต ละ 200 บาท x จ านวนนิสิต  
   1.2 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   
        หน่วยกิตละ 300 บาท x จ านวนนิสิต 
    ทั้งนี้ให้เบิกตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และไม่เกินงบประมาณที่สาขาวิชาตั้งไว้ 
2. กรณีสาขาวิชาที่ใช้รถคณะพานิสิตไปดูงาน 
จะต้องรับผิดชอบค่าบริการยานพาหนะ 
ในรายการค่าพาหนะ ดังนี้ 
    2.1 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และนครปฐม) วันละ 1,000 บาท กรณีใช้เวลา 
น้อยกว่า 3 ชั่วโมง คิดเป็นคร่ึงวัน 600 บาท  
    2.2 นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัน
ละ 1,200 บาท ทัง้นี้ผูใ้ชบ้ริการจะต้องรับผดิชอบ ค่า
น้ ามันรถ ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับ
รถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายของอาจารย์ที่ดูแลนสิิตและพนกังานขับรถ 
    1. เบิกจ่ายตามสิทธิ์ โดยใช้สัดส่วน อาจารย์:
นิสิต คือ อาจารย์ 1 คน:นิสิต 30 คน แต่เบิก
อาจารย์ได้ไม่เกิน 3 คน  
    2. ในกรณีที่ใช้สิทธิ์การศึกษาดูงานจากหลาย
วิชามารวมกัน ให้ค านวณสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต
จากจ านวนอาจารย์และนิสิตรวมทั้งหมดทุกรายวิชา 
เช่น วิชา ก มีนิสิต 5 คน อาจารย์ 1 คน วิชา ข  
มีนิสิต 7 คน อาจารย์ 1 คน ร่วมกันไปศึกษาดูงาน 
ให้นับสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเปน็ 2:12  
   ซึ่งในกรณีนี้จะเบิกค่าใช้จ่ายของอาจารย์ได้เพียง 
1 คน เท่านั้น กรณีที่ต้องการให้อาจารย์ไปมากกว่า
สัดส่วนที่ก าหนดต้องใช้งบประมาณของสาขาวิชา
เพ่ิมเติมในส่วนนี้เอง 

สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 

1. ส่งบันทึกขออนุมัติ ซึ่งระบุค่าใช้จ่าย
ค่ารถ และค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และ
คนขับรถมาพร้อมกับโครงการ 
ที่กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต/กลุ่มภารกิจบริการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
และวิรัชกิจเพ่ือตรวจสอบจ านวน
นิสิตและบันทึกข้อมูล 
2. ส่งภารกิจการเงินและบัญชี 
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ 
3. เสนอรองคณบดีอนุมัติ  
ทั้งนี้ควรด าเนินการก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 10 วันท าการ 



   ก. งบประมาณที่จัดสรรให้ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมแล้วต้องอยู่ในวงเงินที่จัดสรรค่า FTES) (ต่อ) 

รายการ 
รายการ 

ที่เบิกจ่ายได้ 
เกณฑ์การจัดสรร/การใช้ 

หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบ 

ขั้นตอนการขอใช ้

8. ค่าใช้สอยส าหรับ
ภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 ในการบริหาร
ท่ัวไป 
- ค่าพวงหรีดในนาม
ภาควิชา ให้เบิกเป็น
ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา 
รหัส 5032080202 
 
8.2 ในการบริหาร
หลักสูตรและพัฒนา
นิสิต 
1) ค่าอาหารในการ 
จัดประชุมราชการ 
รหัส 5032010314 
2) ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่มในการจัด
ประชุมราชการ 
รหัส 5032010312 
 
8.3 ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการสอน 
และงานประชุม 

- จัดสรรตามจ านวนอาจารย์ คนละ 400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดสรรตามจ านวนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา อาหารเช้าไม่เกิน 80 บาท/คน 
อาหารกลางวัน/เย็นไม่เกิน 150 บาท/คน 
- จัดสรรตามจ านวนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา คนละไม่เกิน 50 บาท 
 
 
 
 
 
 
- จัดสรรตามจ านวนอาจารย์ คนละ 200 บาท 
 

ภาควชิา 
 
 
 
 
 

 
 

ภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชา 
 

1. ท าใบเสนอซ้ือให้ภารกิจการพัสดุ
สืบราคา 
2. ภารกิจการพัสดุท าใบขอซ้ือ
เสนอรองคณบดีอนุมัติ 
3. ภารกิจการพัสดุส่งใบตรวจรับ
ให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องลงนาม 

9. ค่าวัสดุ 
 
 

- วัสดุส านักงาน 
รหัส 5033000001 
- วัสดุการศึกษา 
รหัส 5033000002 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
รหัส 5033000007 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถตั้งงบประมาณได้ตามความต้องการ  
โดยเมื่อรวมกับรายการอื่นแล้ว ไม่เกินรายได้ 
ท่ีได้รับ 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท าแผนการขอใช้วัสดุประจ า 
เดือนส่งให้ภารกิจการพัสดุ  
เพื่อด าเนินการจัดหา 
2. จัดท าใบเบิกวัสดุส่งให้ภารกิจ
การพัสดุ เพื่อขอเบิกวัสดุ 
3. ท าใบเสนอซ้ือให้ภารกิจการพัสดุ
สืบราคา (กรณีไม่มีอยู่ในคลังวัสดุ) 
4. ภารกิจการพัสดุท าใบขอซ้ือ
เสนอรองคณบดี/คณบดีอนุมัติ 
5. ภารกิจการพัสดุส่งใบตรวจรับ
ให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องลงนาม 
6. ส่งใบเบิกพร้อมใบตรวจรับ 
ให้ภารกิจการพัสดุ 
7. ภารกิจการพัสดุส่งเรื่อง 
ให้ภารกิจการเงินและบัญชีเบิกเงิน 

 



   ก. งบประมาณที่จัดสรรให้ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมแล้วต้องอยู่ในวงเงินที่จัดสรรค่า FTES) (ต่อ) 

รายการ 
รายการ 

ที่เบิกจ่ายได้ 
เกณฑ์การจัดสรร/การใช้ 

หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบ 

ขั้นตอนการขอใช ้

10. ค่าสาธารณูปโภค ค่าแสตมป์ ค่าโทรศัพท์ 
โทรสาร และค่าไปรษณีย์ 
- ค่าไปรษณีย์และ 
โทรเลข 
รหัส 5043000001 
- ค่าโทรศัพท์ฯ 
ในประเทศ 
รหัส 5044000001 

จัดสรรให้ภาควิชา โดยค านวณให้สาขาวิชาละ 
6,000 บาท   

ภาควิชา/ 
ภารกิจกายภาพ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ด าเนินการท าใบขอเบิกเงิน
พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน  
ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน 
2. ส่งเรื่องใหภ้ารกิจการเงินและ
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ 
3. เสนอรองคณบดีอนุมัติ 

11. โครงการบริการ
วิชาการกรณีไมไ่ดเ้ก็บ
ค่าลงทะเบียน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
รหัส 5031040201 
- ค่าอาหารในการ
สัมมนาและฝึกอบรม 
รหัส 5032010313 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการสัมมนา
และฝึกอบรม 
รหัส 5032010311 
- ค่าบ ารุงอาคาร
สถานท่ีฯ 
รหัส 5032999905 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
รหัส 5033000001 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
รหัส 5033000002 

- จัดสรรให้ภาควิชา โดยค านวณให้ สาขาวิชาละ 
4,000 บาท 
- กรณีภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
และภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต ให้ 10,000 บาท 
เนื่องจากยังไม่มีสาขาวิชาภายใต้ภาควิชา 
- กรณีภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 
ให้ 10,000 บาท เนื่องจากมีเพียง 2 สาขาวิชา 
ซ่ึงถ้าให้ตามเกณฑ์จะได้น้อยกว่าภาควิชาอื่น 
 

ภาควิชา 1. ส่งบันทึกขออนุมัติพร้อมแนบ
โครงการท่ีกลุ่มภารกิจวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและบันทึกข้อมูล  
2. ส่งภารกิจการเงินและบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ  
3. เสนอรองคณบดี/คณบดีอนุมัติ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข. งบประมาณที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง 

รายการ 
รายการ 

ที่เบิกจ่ายได้ 
เกณฑ์การจัดสรร/การใช้ 

หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบ 

ขั้นตอนการขอใช ้

1. การซื้อหนังสือและ
วารสารเข้าศูนย์บรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา 

ค่าวัสดุการศึกษา  
รหัส 5033000002 
ประกอบด้วย 
1. ค่าหนังสือ 
2. ค่าวารสาร 
3. สื่ออิเล็คทรอนิคส์ 

จัดสรรตามจ านวนวิชา หน่วยกิตและจ านวนนิสติ  
ในวงเงิน 
ป.ตรี     2,000,000 บาท 
บัณฑิต   2,000,000 บาท 
 

ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

ทางการศึกษา 

1. ตั้งคณะกรรมการโดยให้มีหัวหน้า
ภาควิชาเป็นคณะกรรมการ  
และในการเสนอรายชื่อหนังสือ 
วารสาร ให้ส่งผ่านหัวหน้าภาควิชา
และประธานสาขาวิชา โดยให้หัวหน้า
ภาควิชาอนุมัติจัดซื้อผ่านศนูย์บรรณ
สารสนเทศทางการศึกษาภายในเดือน
ธันวาคม และเดือนมิถุนายน 
2. จัดท าใบเสนอซื้อส่งภารกิจ 
การพัสดุด าเนินการตามระเบียบพัสด ุ
3. เสนอรองคณบดี/คณบดีอนุมัติ 
4. ภารกิจการพัสดุส่งเร่ือง 
ให้ภารกิจการเงินและบัญชีเบิกเงิน 

2. ค่าซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 
รหัส 5032040101   
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
การศึกษา 
รหัส 5032040102 

ให้เบิกตามที่เกิดขึ้นจริง 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภารกิจกายภาพ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ท าบันทึกขออนุมัติผ่านภารกิจ
กายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือบันทึกข้อมูล พร้อมท าใบเสนอจ้าง
ให้ภารกิจการพัสดุสืบราคา 
2. ภารกิจการพัสดุท าใบขอจ้าง
เสนอรองคณบดีอนุมัติ 
3. ภารกิจการพัสดุส่งใบตรวจรับให้
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลงนาม 
4. ส่งใบเบิกพร้อมใบตรวจรับ 
ให้ภารกิจการพัสดุ 

3. การไปอบรม
ประชุมสัมมนา  
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือการศึกษา 
ดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

ในประเทศ 
1. ค่าลงทะเบียน 
ไปประชุม สัมมนาและ
ฝึกอบรมในประเทศ 
รหัส 5032010101 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 
ในการไปประชุม 
สัมมนา และฝึกอบรม
ในประเทศ 
รหัส 5032010106 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
ในการเดินทางปฏิบัติ
ราชการในประเทศ 
(เหมาจ่าย) 
รหัส 5032010104 
4. ค่าพาหนะในประเทศ 
รหัส 5032020104 

จัดสรรให้ในวงเงินไม่เกินคนละ 60,000 บาท 
เฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
และต้องท าแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan)  
และรายงานการน าผลจากการพัฒนาตนเอง 
มาพัฒนางาน โดยมีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล 
ส าหรับวงเงินอนุมัติแบง่เป็น 
1. ถ้าเป็นการน าเสนอผลงานทางวิชาการ จะอนุมัติ
ในวงเงิน 60,000 บาท ต่อ 3 ปี 
2. ถ้าไม่ได้น าเสนอผลงาน แต่เป็นการสนับสนุน
การไปเข้ารับการอบรม/การประชุม สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน จะอนุมัติในวงเงนิ 40,000 บาท ต่อ 4 ปี 

ภารกจิ
บริหารงานบุคคล 

1. ส่งบันทึกขออนุมัติพร้อมแนบ
โครงการผ่านภาควิชา/หน่วยงาน 
ที่สังกัด  
2. ส่งเร่ืองที่ภารกิจบริหารงาน
บุคคลเพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคลากร
และบันทึกข้อมูล 
3. ส่งภารกิจการเงินและบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ 
4. เสนอรองคณบดี/คณบดีอนุมัติ 



ข. งบประมาณที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง (ต่อ) 

รายการ 
รายการ 

ที่เบิกจ่ายได้ 
เกณฑ์การจัดสรร/การใช้ 

หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบ 

ขั้นตอนการขอใช ้

3. การไปอบรม 
ประชุมสัมมนา  
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือการศึกษา 
ดูงานในประเทศ 
และต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ต่างประเทศ 
5. ค่าลงทะเบียนไป
ประชุม สัมมนาและ
ฝึกอบรมต่างประเทศ 
รหัส 5032010201 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
ไปประชุมสัมมนา 
และฝึกอบรม
ต่างประเทศ (เหมาจ่าย) 
รหัส 5032010204 
7. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 
รหัส 5032020205 
8. ค่าพาหนะเดินทาง 
ต่างประเทศ 
รหัส 5032020204 

จัดสรรให้ในวงเงินไม่เกินคนละ 60,000 บาท  
เฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
และต้องท าแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan)  
และรายงานการน าผลจากการพัฒนาตนเอง 
มาพัฒนางาน โดยมีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล 
ส าหรับวงเงินอนุมัติแบง่เป็น 
1. ถ้าเป็นการน าเสนอผลงานทางวิชาการ จะอนุมัติ
ในวงเงิน 60,000 บาท ต่อ 3 ป ี
2. ถ้าไม่ได้น าเสนอผลงาน  
   1) การสนับสนุนการไปเข้ารับการอบรม/ 
การประชุม สัมมนา จะอนุมัติในวงเงิน 40,000 บาท 
ต่อ 3 ป ี
   2) การสนับสนุนการศึกษาดูงานจะอนุมัติ 
ในวงเงิน 40,000 บาท ต่อ 4 ป ี

ภารกิจ 
บริหารงานบุคคล 

1. ส่งบันทึกพร้อมแนบแบบขอรับ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปศึกษา 
อบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
หรือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอผ่าน
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานที่สังกัด 
2. ส่งเร่ืองที่ภารกิจบริหารงาน
บุคคลเืืพอตรวจสอบประวัติการ
ขอรับการสนับสนุนฯ 
3. ภารกิจบริหารงานบุคคลแจ้งผล
การขออนุมัติ 
4. ภาควิชา/หน่วยงาน จัดท า
เอกสารขอยืมเงินรองจ่ายหรือ 
ขอเบิกเงินตามแบบฟอร์ม ง.13 

4. การวิจัย  - เงินอุดหนุน 
ด าเนินงานวิจัย 
รหัส 5054010004 
 
- ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รหัส 5031050003 
 
- ค่าตอบแทนนักวิจัย/
ผู้ช่วย 
รหัส 5031050005 
 

ตามประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เร่ือง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เร่ือง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ   
ของกองทุนคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศ  
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
 
 
 

กลุ่มภารกิจวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

1. ท าบันทึกพร้อมส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อพิจารณาขอรับทุน 
ไปยังกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการ
วิชาการ จ านวน 2 ชุด ซึ่งตรวจ
ข้อเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา 
2. ผู้ได้รับทุนท าสัญญา 
3. ท าเรื่องเบิกเงินทุนที่ได้รับจัดสรร 
    งวดที ่1 ร้อยละ 40 ของงบท่ีได้รับ
จัดสรร 
     งวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของงบท่ีได้รับ
จัดสรร พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า     
4. ส่งรายงานวิจัยที่ยังไม่เข้าเล่ม  
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจอ่าน 2 เล่ม  
5. กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ
ตั้งเบิกเงินสมนาคุณให้คณะกรรมการ
ตรวจอ่าน 
6. ผู้รับทุนแก้ไขรายงานวิจัย 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ เม่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
รับรองแล้ว จึงส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 6 เล่ม ให้กลุ่มภารกิจวิจัย 
และบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่ต่อไป  
7. ผู้รับทุนเบิกเงินงวดที่ 3  ร้อยละ 20  
8. กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ
เบิกเงินให้ท่ีปรึกษาประจ าโครงการ 

 



ข. งบประมาณที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง (ต่อ) 

รายการ 
รายการ 

ที่เบิกจ่ายได้ 
เกณฑ์การจัดสรร/การใช้ 

หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบ 

ขั้นตอนการขอใช้ 

4. การวิจัย  การตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการ 
ผลงานที่เป็นชดุ
โครงการวิทยานิพนธ์ที่
ตอบโจทย์ประเทศ 
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง 
และการประกวด
ผลงานนวัตกรรม 
- เงินอุดหนุน
ด าเนินงานวิจัย 
รหัส 5054010004 

- ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เร่ืองเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณส าหรับ
คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวชิาการ ผลงานที่เปน็ชดุโครงการ
วิทยานิพนธ์ที่ตอบโจทยป์ระเทศ ผลงานที่ได้รับ
การอ้างอิงและการประกวดผลงานนวตักรรม พ.ศ. 
2561 ลงวนัที่ 17 ตุลาคม 2561 

กลุ่มภารกิจวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

-  กรอกแบบฟอร์มบันทึกพร้อม
แนบเอกสารการลงตีพิมพ์ไปยังกลุ่ม
ภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

5. ทุนการศึกษาส าหรับนสิิต 
 
 
 

-ทุนอุดหนุนการศึกษา
ของนิสิต 
รหัส 5053010001 

ระดับปริญญาตรี 
1) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน  
    นิสิตรหัสก่อนปี 56  
    ทุนละ 14,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา   
    นิสิตรหัสตั้งแต่ปี 56 ขึ้นไป  
    ทุนละ 17,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
2) ทุนชว่ยเหลือเสริมคา่ใช้จ่ายบางส่วนในการศึกษา 
ทุนละ 10,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1) ทุนอุดหนุนการศึกษา เฉพาะค่าเล่าเรียน 
ของนิสิตระดับปริญญาเอก (บัณฑิตวิทยาลัย 60% 
ร่วมกับคณะ 40%) จากอัตราค่าเล่าเรียน  23,000 
บาท/คน/ภาคการศึกษา ให้หลักสูตรละ 1 ทุน 
2) ทุนบัณฑิตศึกษา ส าหรับการน าเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ ดังนี้  
    Oral Presentation 27,950 บาท   
    Poster Presentation 17,950 บาท 
    ประกอบด้วย  
    1) ค่าลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 บาท (อัตรา
แลกเปลี่ยน)  
    2) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเหมาจ่าย จ านวน
วันที่พัก ไม่เกิน 3 วัน วันละ 2,650 บาท  
    3) ค่าเดินทางชั้นประหยัด เท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน 10,000 บาท (เฉพาะเสนอผลงาน 
ในรูปแบบด้วยวาจาเท่านั้น) 

กลุ่มภารกิจ
กิจการนิสิต 

 
กลุ่มภารกิจ

บริการการศึกษา
ระดับปริญญา

บัณฑิต/ 
กลุ่มภารกิจ

บริการการศึกษา 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
และวิรัชกิจ 

อ้างอิงจากแบบขอรับทุนสนับสนุน
นิสิต เพ่ือไปเสนอผลงานวิชาการ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

6. การจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จิตอาสา และส านึกสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
สัมมนา และฝึกอบรม
ในประเทศ 
รหัส 5032010301 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
จัดสรรให้ 150 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
 

กลุ่มภารกิจ
กิจการนิสิต 

 



 

รายละเอียดมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ และคณะกรรมการการเงินที่ผ่านมา 
และระเบียบการใช้งบประมาณ 
 
  1. การพานิสิตไปดูงานต่างประเทศของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนอกเวลา (หลักสูตรที่เก็บค่าเล่าเรียน
โดยรวมโครงการศึกษาดูงานของนิสิต) กรณีเงินรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ให้อาจารย์ไปเป็นพ่ีเลี้ยง 
จ านวน 1 คน โดยเทียบเกณฑ์การพานิสิตไปดูงานของนิสิต ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ให้อาจารย์ 1 คน  
ต่อนิสิต 30 คน (ในประเทศ) ถ้าเป็นต่างประเทศให้อาจารย์ 1 คน ต่อนิสิต 15 คน 
   2. ค่าสอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนอกเวลา กรณีงบประมาณรายได้ไม่เพียงพอ  
กับรายจ่าย สาขาวิชาสามารถน าเงินสะสมไปตั้งที่ประมาณรายได้ และประมาณการรายจ่าย โดยให้เป็นค่า
สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตปี 3 ขึ้นไป เท่านั้น 
    3. รายการครุภัณฑ์บางรายการไม่จัดสรรให้ภาควิชา/หน่วยงาน เช่น กล้อง ซึ่งภาควิชา/หน่วยงาน
สามารถขอเจ้าหน้าที่จากประชาสัมพันธ์ไปให้บริการได้ 
    4. กรณีภาควิชา/สาขาวิชาต้องการขอใช้เงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการ (ส าหรับภาควิชา) ที่ระบุไว้ใน
โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ภาควิชา/สาขาวิชา ต้องระบุรายการที่ต้องการใช้ไว้ใน
งบประมาณปีถัดจากโครงการด าเนินการเสร็จสิ้น โดยระบุในประมาณการรายได้ และประมาณการ
รายจ่าย โดยประมาณการรายจ่ายต้องระบุรายการที่ต้องการใช้ ในจ านวนเงินที่เท่ากันกับรายได้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


