ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 20/2550 (คาใชจายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ)
----------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมการจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ใหคณะจัดสรรรายไดจากคาธรรมเนียม
การศึกษาไมนอยกวารอยละ 20 เพื่อนําไปสนับสนุนการพัฒนาอาจารย งานวิจัย รวมทั้งพัฒนาสาขาวิชาในคณะ
ไปพรอมกันในองครวมกอน แลวจึงนํารายไดสวนที่เหลือไปจายเปนคาตอบแทน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2530 ประกอบกับขอ 28 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินในคราวประชุมครั้งที่ 8 /2550 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550
จึงกําหนดความ ดังนี้
1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทการจาย รายการและเงื่อนไขการ
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 15/2547 (คาตอบแทนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
2. ใหมีรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในงบประมาณรายจายประจําป หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ เรียกวา “คาใชจายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ”
3. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู
ใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาเอก
3.1.1 ใหจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติในลักษณะเหมาจาย อัตราไมเกิน
600 บาท ตอนักศึกษา 1 คน ตอการสอบ 1 ครั้ง
3.1.2 ใหจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบประมวลความรู ในลักษณะเหมาจาย อัตรา
ไมเกิน 600 บาท ตอนักศึกษา 1 คน ตอการสอบ 1 ครั้ง
3.2 ระดับปริญญาโท
ใหจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบประมวลความรูในลักษณะเหมาจาย อัตรา
ไมเกิน 200 บาท ตอนักศึกษา 1 คน ตอการสอบ 1 ครั้ง
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ดังนี้

4. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ใหจายคาตอบแทนอาจารย/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ในอัตราดังนี้
4.1 ประธานกรรมการ
ไมเกิน 1,500 บาท
4.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ไมเกิน 1,000 บาท
4.3 กรรมการ คนละ
ไมเกิน
800 บาท
5. คาตอบแทนอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ใหจายคาตอบแทนแกอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา ในอัตรา

5.1 อาจารย/ประธานกรรมการ
ไมเกิน 2,500 บาท
5.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย ไมเกิน 2,000 บาท
5.3 กรรมการ คนละ
ไมเกิน 1,500 บาท
6. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแกตวั
ใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแกตวั ในอัตราดังนี้
6.1 ประธานกรรมการ
ไมเกิน 1,500 บาท
6.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ไมเกิน 1,000 บาท
6.3 กรรมการ คนละ
ไมเกิน
800 บาท
เมื่ อ รวมแล ว ค า ตอบแทนคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ แ ก ตั ว จะต อ งไม เ กิ น รายรั บ จาก
คาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธแกตัวที่เรียกเก็บจากนักศึกษา
7. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ
ใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการที่สอบการคนควาแบบอิสระ ในอัตราดังนี้
7.1 อาจารย/ประธานกรรมการ
ไมเกิน
1,000 บาท
7.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ไมเกิน
800 บาท
7.3 กรรมการ คนละ
ไมเกิน
500 บาท
8. คาตอบแทนอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
ใหจายคาตอบแทนอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ ในอัตราดังนี้
8.1 อาจารย/ประธานกรรมการ
ไมเกิน 2,000 บาท
8.2 กรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ไมเกิน 1,400 บาท
8.3 กรรมการ คนละ
ไมเกิน 1,200 บาท

-39. คาตอบแทนอาจารยผูสอนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ใหจายคาตอบแทนอาจารยผูสอนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในอัตราดังนี้
9.1 อาจารย
ไมเกินชัว่ โมงละ 1,200 บาท
9.2 ผูทรงคุณวุฒิชาวไทย
ไมเกินชัว่ โมงละ 1,500 บาท
9.3 ผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศภายนอกมหาวิทยาลัย ไมเกินชัว่ โมงละ 4,000 บาท
10. คาตอบแทนอาจารยหรือบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่สอนเสริมใหจายคาตอบแทน
ไมเกินชั่วโมงละ 500 บาท
11. คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก
ใหจายคาตอบแทนไมเกิน 200 บาท ตอนักศึกษา 1 คน ตอภาคการศึกษา
12. คาตอบแทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
ใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ในอัตราดังนี้
12.1 ประธานกรรมการ
ไมเกิน 2,000 บาท ตอภาคการศึกษา
12.2 กรรมการและ/หรือเลขานุการ คนละ ไมเกิน 1,700 บาท ตอภาคการศึกษา
13. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
ใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ในอัตราดังนี้
13.1 ประธานกรรมการ
ไมเกิน 2,000 บาท ตอภาคการศึกษา
13.2 กรรมการและ/หรือเลขานุการ คนละ ไมเกิน 1,700 บาท ตอภาคการศึกษา
14. คาตอบแทนการคุมสอบ ใหจายคาตอบแทนการคุมสอบ ในอัตราไมเกินชัว่ โมงละ 100 บาท
ตอคน
15. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ใหจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
ในอัตราดังนี้
15.1 อาจารยผูรับผิดชอบประสานงานการสอนของ
อาจารยพิเศษ
ไมเกินชัว่ โมงละ 100 บาทตอคน
15.2 เจาหนาที่ ซึ่งเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจาง
15.2.1 ระดับ 1 – 2 หรือเทียบเทา
ไมเกินชัว่ โมงละ 60 บาท ตอคน
15.2.2 ระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเทา
ไมเกินชัว่ โมงละ 80 บาท ตอคน
ทั้งนี้ ใหมีสิทธิเบิกคาตอบแทนไดไมเกินวันละสี่ชั่วโมงสําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการปกติ และไมเกินวันละเจ็ดชัว่ โมงสําหรับการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
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การปฏิบัติงานหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกันใหนับเวลาการปฏิบัติงานทุกชวงเวลารวมกัน
เพื่อเบิกคาตอบแทนสําหรับวันนั้น
16. คาใชจายที่เปนคาที่พักอาจารยพิเศษ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงแตไมเกิน 2,000 บาท ตอวัน
17. รายจายอืน่ ๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามลักษณะปกติ นอกเหนือจากทีก่ ําหนดไวตามประกาศนี้
ใหเบิกจายไดตามระเบียบเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
18. สํา หรับงานและคาใชจายบางลักษณะ อธิการบดีอาจกําหนดคาตอบแทนและค าใชจา ยใน
ลักษณะเหมาจายไดตามความเหมาะสม
19. ใหมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ อาจารย เจาหนาที่ ตามขอ 3 – 15 เปนเอกสาร
ประกอบการเบิกจายคาตอบแทน
20. ใหคณะจัดทําแนวทางในการจายคาตอบแทนใหสอดคลองกับรายรับ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่
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สิงหาคม พ.ศ. 2550

(ลงนาม)
พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
(ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

