
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เรื่อง  กําหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย  

         ฉบบัที่ ๙/255๕ (ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   

         ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ) 

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

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกําหนดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ไว้ ทั้งนี้ ให้ส่วนงานวิชาการจัดสรรรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 เพ่ือนําไปสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ งานวิจัย รวมทั้งพัฒนาสาขาวิชาในส่วนงาน
วิชาการไปพร้อมกันในองค์รวมก่อน แล้วจึงนํารายได้ส่วนที่เหลือไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   

เชียงใหม ่ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
บริหารการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที ่ ๑๐/๒๕๕๑ เมือ่
วันที ่  ๒๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑  และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที ่ ๖/2555 เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศกําหนดประเภทรายจ่าย 

รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 ๑. ให้มีรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย  ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดค่าตอบแทน      

ใช้สอยและวัสดุ เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคพิเศษ”  

 ๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบติั และคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้
    ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบติั  และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
ดังนี้ 
  ๒.1 ระดับปริญญาเอก 

   2.1.1 จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบตัิในลักษณะเหมาจ่าย อัตรา
ไม่เกิน600 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อการสอบ 1 ครั้ง 
   2.1.2 ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ในลักษณะเหมาจ่าย 

อัตราไม่เกิน 600 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อการสอบ 1 ครั้ง 
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  ๒.2 ระดับปริญญาโท 

    ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ในลักษณะเหมาจ่าย อัตรา 
ไม่เกิน 200 บาท ต่อนกัศึกษา 1 คน ต่อการสอบ 1 ครั้ง 
 ๓. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
  ให้จ่ายค่าตอบแทนอาจารย/์คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในอัตราดังนี้ 
  ๓.1 ประธานกรรมการ   ไม่เกิน 1,500 บาท  

  ๓.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 1,000 บาท  

  ๓.3 กรรมการ คนละ           ไม่เกิน    800 บาท 

 ๔. ค่าตอบแทนอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์/คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา     
ในอัตราดังนี้ 
  ๔.1 อาจารย์/ประธานกรรมการ   ไม่เกิน 2,500 บาท  

  ๔.2 กรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2,000 บาท  

  ๔.3 กรรมการ คนละ  ไม่เกิน 1,500 บาท  

 ๕. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัว 
  ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัว ในอัตราดังนี้ 
  ๕.1 ประธานกรรมการ                         ไม่เกิน        1,500 บาท     

  ๕.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย           ไม่เกิน         1,000 บาท 

  ๕.3 กรรมการ คนละ                        ไม่เกิน           800 บาท 

  เมื่อรวมแล้วค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัวจะต้องไม่เกินรายรับจาก
ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัวที่เรียกเก็บจากนักศึกษา  
 ๖. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ 
  ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่สอบการค้นคว้าแบบอิสระ ในอัตราดังน้ี 

  ๖.1 อาจารย์/ประธานกรรมการ  ไม่เกิน  1,000 บาท 

  ๖.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกิน     800 บาท 

  ๖.3 กรรมการ คนละ  ไม่เกิน     500 บาท 

 ๗. ค่าตอบแทนอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ 
  ให้จ่ายค่าตอบแทนอาจารย/์คณะกรรมการทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ ในอัตราดังน้ี 

  ๗.1 อาจารย์/ประธานกรรมการ  ไม่เกิน 2,000 บาท 

  ๗.2 กรรมการทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ 
                          ภายนอกมหาวิทยาลัย                      ไม่เกิน 1,400 บาท 

  ๗.3 กรรมการ คนละ  ไม่เกิน 1,200 บาท 
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 ๘. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

  ให้จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ   ในอัตราดังน้ี 

  ๘.1 อาจารย์           ไม่เกินช่ัวโมงละ 1,200 บาท 

 ๙. ค่าตอบแทนอาจารย์หรือบุคคลซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอนเสริมให้จ่าย
ค่าตอบแทน ไม่เกินช่ัวโมงละ  500  บาท 

 1๐. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
ปริญญาเอก ให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 200 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อภาคการศึกษา 
 1๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะ 

    ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะ ในอัตราดังน้ี 

   1๑.1 ประธานกรรมการ        ไม่เกิน2,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
   1๑.2 กรรมการและ/หรือเลขานุการ คนละ    ไม่เกิน1,700 บาท ต่อภาคการศึกษา 
 1๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา 
   ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ในอัตรา
ดังนี้ 
    1๒.1 ประธานกรรมการ         ไม่เกิน2,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
   1๒.2 กรรมการและ/หรือเลขานุการ คนละ      ไม่เกิน1,700 บาท ต่อภาคการศึกษา 
 1๓. ค่าตอบแทนการคุมสอบ ให้จ่ายค่าตอบแทนการคุมสอบ ในอัตราไม่เกินช่ัวโมงละ 100 

บาท   ต่อคน 

 1๔. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  

  ให้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาค
พิเศษ ในอัตราดังนี้ 
  1๔.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานงานการสอนของ 
     อาจารย์พิเศษ                                            ไม่เกินช่ัวโมงละ 100 บาทต่อคน 

  1๔.2 เจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็นข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้าง 
   1๔.2.1 ระดับ 1 – 2 หรือเทียบเท่า                  ไม่เกินช่ัวโมงละ   60 บาท ต่อคน 

   1๔.2.2 ระดับ 3 ข้ึนไปหรือเทียบเท่า                 ไม่เกินช่ัวโมงละ   80 บาท ต่อคน 

  ทั้งนี้ ให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละส่ีช่ัวโมงสําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
ในวันทําการปกติ  และไม่เกินวันละเจ็ดช่ัวโมงสําหรบัการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  
  การปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกันให้นับเวลาการปฏิบัติงานทุกช่วงเวลารวมกัน
เพื่อเบิกค่าตอบแทนสําหรับวันนั้น 
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 ๑๕. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าท่ีพักอาจารย์พิเศษ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อ
วัน 

  1๖. รายจ่ายอ่ืน ๆ ที่เกีย่วกับการปฏิบัติงานตามลักษณะปกติ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม
ประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 1๗. สําหรับงานและค่าใช้จ่ายบางลักษณะ อธิการบดีอาจกําหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะเหมาจ่ายได้ตามความเหมาะสม 

 1๘. ให้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๒ – 1๔ เป็นเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

 ๑๙. ให้ส่วนงานวิชาการจัดทําแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับรายรับ 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้เปน็ต้นไป 

 

           ประกาศ  ณ  วันที ่     2   พฤษภาคม   พ.ศ. 2555 

 

      (ลงนาม)         พงษ์ศกัด์ิ  อังกสิทธิ ์
    (ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ  อังกสิทธิ์)   
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


