
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เรื่อง  กําหนดประเภทรายจ่าย   รายการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 ฉบับที่ 3/๒๕๕7 (ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับ 
 บัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของหลักสูตรปกติ และภาคปกติของหลักสูตร 
 นานาชาติ) 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกําหนดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติไว้  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ
บริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑0/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 จึงออกประกาศกําหนดประเภทรายจ่าย 
รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ให้มีรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยในงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบดําเนินงาน 
เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ
ภาคพิเศษของหลักสูตรปกติ และภาคปกติของหลักสูตรนานาชาติ”  
  2. ค่าตอบแทนและค่าที่พักตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
  3. รายจ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามลักษณะปกติ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม
ประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 4. สําหรับงานและค่าใช้จ่ายบางลักษณะ อธิการบดีอาจกําหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะเหมาจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
  5. ให้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 1-15 ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้ เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
 6. ให้ส่วนงานจัดทําแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับรายรับ 
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 ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ และคณะกรรมการ สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ   ณ   วันที ่    25     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 
        
      (ลงนาม) นิเวศน์  นนัทจิต         
 (รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจิต) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เรื่อง กําหนดประเภทรายจ่าย  รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่      /2557  (ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  ภาคพิเศษ ของหลักสูตรปกติ  และภาคปกติ ของหลักสูตรนานาชาติ 

รายการ หลกัสตูรปกต ิ หลกัสตูรนานาชาต ิ 

  ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ  (ภาคปกต)ิ 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้    

     (ระดับปริญญาโท) 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 800 บาท 

ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อการสอบ 1 ครัง้ 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 800 บาท 

ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อการสอบ 1 ครัง้ 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,200 บาท 

ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อการสอบ 1 ครัง้ 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบ

ประมวลความรู ้(ระดับปริญญาเอก) 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,600 บาท 

ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อการสอบ 1 ครัง้ 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,600 บาท 

ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อการสอบ 1 ครัง้ 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 2,400 บาท 

ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อการสอบ 1 ครัง้ 

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

3.1  ประธาน                                     

3.2  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย              

3.3  กรรมการ  คนละ                          

 

ไม่เกิน 100 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน   70 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน   50  บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,500  บาท  

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,000  บาท 

เหมาจ่าย ไม่เกิน    800  บาท 

 

ไม่เกิน 500 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 400 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 200 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

4. ค่าตอบแทนอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

4.1 ประธาน 

4.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.3 กรรมการ 

 

- 

ไม่เกิน 150 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

- 

 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 2,500  บาท  

เหมาจ่าย ไม่เกิน 2,000  บาท 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,500  บาท 

 

- 

ไม่เกิน 300 บาทตอ่ 1 หน่วยกิต 

- 

5.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัว 

5.1  ประธาน                                     

5.2  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

5.3  กรรมการ  คนละ 

เมื่อรวมแล้วค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แก้

ตัวจะต้องไม่เกินรายรับจากค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์

แก้ตัวที่เรียกเก็บจากนักศึกษา                          

 

ไม่เกิน 100 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน   70 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน   50 บาทตอ่ 1 หน่วยกิต 

 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,500  บาท  

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,000  บาท 

เหมาจ่าย ไม่เกิน    800  บาท 

 

ไม่เกิน 300 บาทตอ่ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 2๐๐ บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน  1๐๐ บาทต่อ 1 หน่วยกิต 
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รายการ หลกัสตูรปกต ิ หลกัสตูรนานาชาต ิ 

  ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ  (ภาคปกต)ิ 

6.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ 

6.1  ประธาน                                     

6.2  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั 

     6.3  กรรมการ  คนละ                          

 

ไม่เกิน 100 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน  70 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน  50 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,000  บาท  

เหมาจ่าย ไม่เกิน    800  บาท 

เหมาจ่าย ไม่เกิน    500  บาท 

 

ไม่เกิน 500 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 400 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 200 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

7. ค่าตอบแทนอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษา 

    การค้นคว้าแบบอิสระ 

7.1   ประธาน 

7.2 กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระภายนอก  

มหาวิทยาลยั 

7.3 กรรมการ 

 

 

- 

ไม่เกิน 150 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

 

- 

 

 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 2,000  บาท  

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,400  บาท 

 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,200  บาท 

 

 

- 

ไม่เกิน 200 บาทต่อ 1 หน่วยกิต 

 

- 

8.  ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  

8.1  อาจารย ์

 

- 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 1,500 บาท 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 1,500 บาท 

9.  ค่าตอบแทนอาจารย์หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่สอนเสรมิ ให้จ่ายค่าตอบแทน 

 

- 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 500 บาท 

 

- 

10.  ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือคณะกรรมการ    

ที่ปรึกษาประจาํตัวนักศึกษาปริญญาเอก                     

ให้จ่ายค่าตอบแทน 

 

- 

 

ไม่เกินชั่วโมงละ 200 บาท 

ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อภาคการศึกษา 

 

- 

11. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะ 

11.1 ประธานกรรมการ 

11.2  กรรมการและ/หรือเลขานกุาร  คนละ 

 

- 

- 

 

ไม่เกิน 2,500 บาทต่อภาคการศึกษา 

ไม่เกิน 2,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

 

- 

- 
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รายการ หลกัสตูรปกต ิ หลกัสตูรนานาชาต ิ 

  ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ  (ภาคปกต)ิ 

12. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจําสาขาวิชา 

12.1 ประธานกรรมการ 

12.2  กรรมการและ/หรือเลขานกุาร  คนละ 

 

 

- 

- 

 

 

ไม่เกิน 2,500 บาทต่อภาคการศึกษา 

ไม่เกิน 2,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

     (หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าธรรมเนียม

การศึกษาที่คณะได้รับการจดัสรร) 

 

 

- 

- 

13.  ค่าตอบแทนการคุมสอบ  ให้จ่ายค่าตอบแทนการคุมสอบ  ไม่เกินชั่วโมงละ 100 บาทต่อคน 

 

 

14.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

14.1  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบประสานงานการสอนของ

อาจารย์พิเศษ 

 

 

- 

 

 

ไม่เกินชั่วโมละ  100 บาทต่อคน 

 

 

- 

14.2  เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั 

         หรือลูกจ้าง 

   

14.2.1  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั หรือ

ลูกจ้างที่บรรจุและแต่งตัง้ในตําแหนง่และ

คุณวุฒิต่ํากว่าระดับปริญญาตร ี

 

 

- 

 

 

ไม่เกินชั่วโมละ  60 บาทต่อคน 

 

 

- 
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รายการ หลกัสตูรปกต ิ หลกัสตูรนานาชาต ิ 

  ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ  (ภาคปกต)ิ 

14.2.2  ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั หรือ

ลูกจ้างที่บรรจุและแต่งตัง้ในตําแหนง่และ

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 

 

- 

 

 

ไม่เกินชั่วโมละ  80 บาทต่อคน 

 

 

- 

      ทั้งนี้ ให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละสี่ ชั่วโมง

สําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการปกติ  
และ ไม่ เ กิ น วั นละ เจ็ ด ชั่ ว โม งสํ าห รั บกา รปฏิ บั ติ ง าน ใน
วันหยุดราชการ 
     การปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกันให้นับเวลา
การปฏิบัติงานทุกช่วงเวลารวมกัน  เพื่อเบิกค่าตอบแทนสําหรับ
วันนัน้ 
 

   

15.  ค่าที่พักอาจารย์พิเศษ  

- 

ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน 

 

- 



 


