
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง   กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

              ฉบับที่    16 /2547  (คาตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ  การสอบประมวลความรู   
               การสอบวิทยานิพนธ  การสอบวิทยานิพนธแกตัว  การสอบการคนควาแบบอิสระ   
               และคาตอบแทนอาจารยผูสอน อาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
               หรือการคนควาแบบอิสระ ของหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา) 

------------------------------------- 
 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรกาํหนดคาตอบแทนการสอบวดัคุณสมบัติ การสอบประมวลความรูการสอบ
วิทยานพินธ  การสอบวิทยานิพนธแกตวั  การสอบการคนควาแบบอิสระ  และคาตอบแทนอาจารยผูสอน 
อาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธหรือการคนควาแบบอิสระ ของหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ใหคณะจดัสรรรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวารอยละ 20  
เพื่อนําไปสนบัสนุนการพัฒนาอาจารย งานวิจยั รวมทั้งพัฒนาสาขาวชิาในคณะไปพรอมกันในองครวมกอน แลว
จึงนํา    รายไดสวนที่เหลือไปจายเปนคาตอบแทน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2530 ประกอบ
กับขอ 28 แหงระเบยีบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน ในคราวประชุมครั้งที่   7/2547  เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2547  จึงกําหนดความ
ดังนี ้
 1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม เร่ือง กาํหนดประเภทรายจาย รายการและเงือ่นไขการ
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รวม 2 ฉบับ ดังนี ้
  1.1 ฉบับที่  12/2542   (คาตอบแทนการสอน   การสอบและการควบคมุงานวิจยัของอาจารยที่     
รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติ  ของการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา)  ลงวนัที่     20 กันยายน  2542  
  1.2 ฉบับที่ 12/2543 (คาตอบแทนการสอน การสอบ และการควบคุมงานวิจยัของอาจารย
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศในหลักสูตรนานาชาติ ของการศกึษาระดบับัณฑิตศึกษา)  ลงวันที่  16 มิถุนายน  2543 
 2. ใหมีรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในงบประมาณรายจายประจําป  หมวดคาตอบแทน 
ใชสอยและวัสดุ  เรียกวา “คาตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ  การสอบประมวลความรู  การสอบวิทยานพินธ  
การสอบวิทยานิพนธแกตัว  การสอบการคนควาแบบอิสระ  และคาตอบแทนอาจารยผูสอน อาจารย/              
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ ของหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑติศึกษา” 
 3. คาตอบแทนการสอน การสอบ และการควบคุมงานวจิัยของอาจารยที่รับผิดชอบ   หลักสตูร     
นานาชาติ เปนอัตราเดียวกันในทุกหลักสูตร 
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 4. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบประมวลความรูให         
จายคาตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบประมวล ความรู ในอัตราดงันี้ 
  4.1 ระดับปริญญาเอก 
 4.1.1 ใหจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติในลักษณะเหมาจาย        ไมเกนิ 
  1,000 บาท ตอนักศึกษา 1 คน ตอการสอบ 1 คร้ัง 
 4.1.2 ใหจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบประมวลความรูในลักษณะเหมาจายไมเกนิ 
  1,000 บาท ตอนักศึกษา 1 คน ตอการสอบ 1 คร้ัง 
 4.2 ระดับปริญญาโท 
 ใหจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบประมวลความรูในลักษณะเหมาจายไมเกนิ 
 500 บาท ตอนักศึกษา 1 คน ตอการสอบ 1 คร้ัง 
 5. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 ใหจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ในอัตราดังนี ้
 5.1 ประธานกรรมการ  ไมเกิน 300 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 5.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศ  

ภายนอกมหาวทิยาลัย ไมเกิน 400 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 5.3 กรรมการ คนละ ไมเกิน 200 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 6. คาตอบแทนอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในอัตราดังนี้ 
 6.1 อาจารย/ประธานกรรมการ ไมเกิน 500 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 6.2 กรรมการ คนละ ไมเกิน 300 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 7. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแกตวั 
   ใหจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแกตัว  ตอนักศกึษา 1 คน ตอ 1 คร้ัง          
ในอัตราดังนี ้
 7.1 ประธานกรรมการ  ไมเกิน 100  บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 7.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศ  
  ภายนอกมหาวทิยาลัย ไมเกิน 150  บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 7.3 กรรมการ คนละ ไมเกิน   80  บาท ตอ 1 หนวยกิต 
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 8. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ 

 ใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอสิระ ในอัตราดังนี ้
 8.1 ประธานกรรมการ  ไมเกิน 300 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 8.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศ  
  ภายนอกมหาวทิยาลัย  ไมเกิน 400 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 8.3 กรรมการ คนละ ไมเกิน 200 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 9. คาตอบแทนอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
 ใหจายคาตอบแทนอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระในอัตรา ดังนี้ 
 9.1 อาจารย/ประธานกรรมการ ไมเกิน 400 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 9.2 กรรมการ คนละ ไมเกิน 200 บาท ตอ 1 หนวยกิต 
 10. คาตอบแทนอาจารยผูสอน 
 ใหจายคาตอบแทนอาจารยผูสอนของหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในอัตราดังนี ้
 10.1 อาจารย ไมเกินชัว่โมงละ            1,000 บาท 
 10.2 ผูทรงคุณวุฒิชาวไทย ไมเกนิชัว่โมงละ            1,500 บาท  
 10.3 ผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศ  
  ภายนอกมหาวทิยาลัย   ไมเกินชัว่โมงละ            3,000 บาท 
 11. ใหมีคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณะกรรมการตาง ๆ ตามขอ  4 – 10   เปนเอกสารประกอบในการ
เบิกจายคาตอบแทน 
 12. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชสําหรับหลักสูตรนานาชาติ ที่เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตาม
ระเบียบมหาวทิยาลัยเชยีงใหม  วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  
 13. ใหคณะจดัทําแนวทางในการจายคาตอบแทนใหสอดคลองกับรายรับ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่      13       กรกฎาคม  พ.ศ.  2547 
 
    (ลงนาม)                     นิพนธ     ตุวานนท 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ  ตุวานนท) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 


