
 

 

บนัทึกข้อความ 
ส่วนงาน_____________________________________________________________________ 
ที่_______________________________________วันที่________________________________ 
เร่ือง________________________________________________________________________ 
 

เรียน  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)  

สรุปเรื่อง  
  1. ตามที่ได้มีการประชุมหารือแนวทางปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติมประกาศการก าหนดการจ่ายเงินค่าสมนาคุณ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิในการประเมินผลงานทางวิชาการสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีความเหมา ะสม  
เห็นควรให้ปรับแหล่งงบประมาณของค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ  ให้น ามาเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย โดยได้แจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนงานในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  รายละเอียดตามตารางสรุประเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ และแหล่งงบประมาณในการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.-  

กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แหล่งงบประมาณ/อัตราค่าใชจ้่าย หมายเหตุ 

(1) ประกาศ มช. เร่ือง ก าหนดประเภทรายจ่าย 
รายการและเงื่อนไขการจา่ยเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 21/2556  
(ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน  
ผลงานทางวิชาการ) 

งบประมาณของส่วนงาน 

เบิกจ่ายจาก 
งบประมาณของส่วนงาน 
หลังสิ้นสดุกระบวนการ

พิจารณาผลงาน 

(2) ประกาศ มช. เร่ือง ก าหนดประเภทรายจ่าย 
รายการและเงื่อนไขการจา่ยเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2557  
(ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ต าแหน่งช านาญงาน/ช านาญการ   
ช านาญงานพิเศษ/ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ) 

งบประมาณของส่วนงาน 

เบิกจ่ายจาก 
งบประมาณของส่วนงาน 
หลังสิ้นสดุกระบวนการ

พิจารณาผลงาน 
 

(3) ที่ ศธ 6592(3)/08695 ลว. 26 เม.ย.61  
เร่ือง บัญชีเบี้ยประชุมแนบท้ายระเบียบ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)  ก) คณะกรรมการ
ระดับมหาวิทยาลัยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

อัตราค่าเบี้ยประชุม 
1) ประธาน (บุคคลภายนอก)  

คร้ังละไม่เกิน 1,500 บาท 
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) 

คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท 

ให้เบิกจ่ายจาก  
งบด าเนนิงาน 

กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานมหาวิทยาลัย 

(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559  
ก) คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 
13. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ 

อัตราค่าเบี้ยประชุม 
1) ประธาน (ผูป้ฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัย)  

คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท 
2) กรรมการ (ผู้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย) 

คร้ังละไม่เกิน 500 บาท 

 
ให้เบิกจ่ายจาก  
งบด าเนนิงาน 

กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานมหาวิทยาลัย 

กองบริหารงานบุคคล   ส านักงานมหาวิทยาลัย โทร.๔๑๑๑๒ 
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 ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 





 

 

ขั้นตอนวิธีการจัดส่งเอกสารและค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
การเสนอขอต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 

 
 

 
1. ฝ่ายบุคคลของส่วนงานจัดส่งเอกสารผลงาน 

พร้อมแนบเอกสารใบตั้งหนี้ค่าสมนาคุณฯ 
และ ส ำหรับสำยวิชำกำร ให้สแกน pdf.   

    ส่งในระบบ กพอ.03 ออนไลน์ 
 สายวิชาการ 

กำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับท่ีสูงขึ้น  
 สายปฏิบัติการ 

กำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 

 
ส่ง...งานก าหนดและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 
หำกมีประเด็นค ำถำมหรือข้อสงสัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ท่ี 

สายวิชาการ  
โทร. 4 3114 และ 4 1116 
 
สายปฏิบัติการ  
โทร. 4 3118 

2. ฝ่ายการเงินของส่วนงาน จัดท าใบตั้งหนี้  
ค่ำสมนำคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนวิชำกำร   
ของสำยวิชำกำร/สำยปฏิบัติกำร   

    สั่งจ่าย : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

1. ต้นฉบับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง          
    --> น ำส่งกองคลัง  

2. ส าเนาเอกสาร ใหฝ้่ำยบุคคลด ำเนินกำร 
   ส่งพร้อมกับกำรน ำส่งเอกสำรผลงำน   
   และ ส ำหรับสำยวิชำกำร ให้สแกน pdf.   
   ส่งในระบบ กพอ.03 ออนไลน์ 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
เกิดขึ้นนอกเหนือจำกค่ำสมนำคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
เช่น ค่ำพำหนะเดินทำง และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน  
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย  
โดยได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) เพื่อให้ทุกส่วนงาน 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ  ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562   

 หมายเหตุ : อ้ำงอิงที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) 
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 

 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/data/academic/academic.php 

กองบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ https://hr.oop.cmu.ac.th/กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

เอกสารแนบ 1 
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ม่ 

 

ค่าสมนาคุณพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
การเสนอขอต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 

 
 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่าย เงินจากรายได้
ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 21/2556 (ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการ)  
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ศาสตราจารย์ 

โดยวิธีปกติ (1) โดยวิธีปกต ิ(2) โดยวิธีพิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ 

21,000 บำท 31,000 บำท 31,000 บำท 21,000 บำท 

ประธำน   1*6,000 
กรรมกำร  3*5,000 

ประธำน   1*6,000 
กรรมกำร  5*5,000 

ประธำน   1*6,000 
กรรมกำร  5*5,000 

ประธำน   1*6,000 
กรรมกำร  3*5,000 

 

รองศาสตราจารย์ 

โดยวิธีปกต ิ โดยวิธีพิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ 

17,000 บำท 25,000 บำท 17,000 บำท 

ประธำน   1*5,000 
กรรมกำร  3*4,000 

ประธำน   1*5,000 
กรรมกำร  5*4,000 

ประธำน   1*5,000 
กรรมกำร  3*4,000 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

13,000 บำท 19,000 บำท 13,000 บำท 

ประธำน   1*4,000 
กรรมกำร  3*3,000 

ประธำน   1*4,000 
กรรมกำร  5*3,000 

ประธำน   1*4,000 
กรรมกำร  3*3,000 

 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่าย เงินจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2557 (ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาต าแหน่งช านาญงาน/ช านาญการ 
ช านาญงานพิเศษ/ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 

 

 ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ช านาญงาน/ช านาญการ   (6,000 บำท)  

 กรรมกำร 3*2,000 บำท/รำย  

ช านาญงานพิเศษ/ช านาญการพิเศษ  (9,000 บำท)  ช านาญการ  (9,000 บำท) 

 กรรมกำร 3*3,000 บำท/รำย  กรรมกำร 3*3,000 บำท/รำย 

เชี่ยวชาญ   (12,000 บำท) (12,000 บำท) 

 กรรมกำร 3*4,000 บำท/รำย  กรรมกำร 3*4,000 บำท/รำย  

เชี่ยวชาญพิเศษ   (15,000 บำท) (15,000 บำท) 

 กรรมกำร 3*5,000 บำท/รำย  กรรมกำร 3*5,000 บำท/รำย  
 

กองบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

เอกสารแนบ 2 


