สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 1/๒๕๕5
วันศุกร์ท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕5
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ประธานกรรมการ
2. นางอุไร ร่มโพธิหยก
กรรมการ
3. ดร.สาราญ ทองแพง
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
กรรมการ
5. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
กรรมการ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุระพล ภานุไพศาล
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสุคนธ์ ยากี
ผูช้ ่วยเลขานุการ
10.นายสิทธิธี จีนเอียด
ผูช้ ่วยเลขานุการ
รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง

กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2554
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2554
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่
มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ตัดข้อความ “ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป” ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2555
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพ นธ์ ของมหาวิทยาลัย พะเยา จึงอาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา และความตามข้ อ 4 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 จึงให้ ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2555”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ มหาวิทยาลัยให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในอัตราเล่มละ 500 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริ มศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบีย บวาระที่ ๔.๒ เรื่อ ง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ย พะเยา เรื่อ ง การจ่ายเงินสนับ สนุ น
ค่า ลงทะเบีย นเรี ย นภาษาต่ า งประเทศ ค่า สอบวั ด ความรู้ ภ าษาต่ า งประเทศและค่า สมั ค รสอบ
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงิน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ ค่าสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศและค่าสมัครสอบ
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555 โดยให้แก้ไขร่างประกาศดังกล่าว ต่อไปนี้
ให้ชื่อเป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียน
เรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศ พ.ศ. 2555
ในวรรคแรก “โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงิน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ ค่าสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศและค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ
พ.ศ.๒๕๕๔ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ครั้ ง ที่ . .........................เมื่ อ วั น ที่
................................................. จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้” แก้ไขข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น เรื่อง
การจ่ายเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศ พ.ศ. 2555
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การจ่ ายเงิ น สนั บ สนุ น
ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ ค่ าสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศและค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ
พ.ศ.๒๕๕๕” แก้ ไขเป็น ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงิน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศ พ.ศ. 2555”
ข้อ ๔ ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้อนุมัติ การขอไปเรียนภาษาต่างประเทศ การขอไปสอบวัด
ความรู้ภาษาต่างประเทศ และการขอไปสอบภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งอนุมัติเงินรายได้ของส่วนงานเพื่อเป็น
ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ ค่าสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ และค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ
(TOEFL หรือ IELTS) แก่บุคลากรในส่วนงาน ในวงเงินคนละไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่ไม่
เกิ น ๑๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง แก้ ไขเป็น ข้อ ๔ ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้อนุมัติก ารขอไปเรีย นหรือสอบ
ภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งอนุมัติเงินรายได้ของส่วนงานเพื่อเป็น ค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและ
สอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากรในส่วนงาน ในวงเงินคนละไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อครัง้
วรรคแรกของข้อ 4 เงินค่าลงทะเบียนและ/หรือ ค่าสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ
และเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในวรรคก่อน ให้บุคลากรที่ขอรับเงินสนับสนุน
นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ แก้ไขข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น เงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัด
ความรูภ้ าษาต่างประเทศ
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ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนเงินค่าลงทะเบียนเรียนและ/หรือค่าสอบวัดระดับความรู้
ภาษาต่างประเทศจะต้องมีคุ ณสมบัติ ดั งต่อ ไปนี้ แก้ ไขเป็ น ข้อ ๖ ผู้มีสิท ธิข อรับ เงินสนับ สนุนเงิ น
ค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็นบุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานให้ไปเรียนภาษาต่างประเทศหรือสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ตัดข้อความว่า ภาษาต่างประเทศที่ขดี เส้นใต้ออก
๖.๔ ไม่เป็นผูท้ ี่เบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียนและ/หรือ ค่าสอบวัดระดับความรู้ภาษาเดียวกันนั้น
มาแล้วเกินกว่า ๓ ครั้ง แก้ไขข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น ค่าสมัครและสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศ
ตัดข้อ 7 ออก
ข้ อ ๘ บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไป เรี ย นภาษาต่ า งป ระเทศ สอบ วั ด ความรู้
ภาษาต่างประเทศ และสอบภาษาอังกฤษ โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ค่าสอบวัดความรู้ และ
ค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ จากเงินรายได้ของส่วนงาน จะต้องจัดทารายงานผลการเรียนและผลการ
สอบ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผา่ นการเรียนหรือการสอบ ให้หัวหน้าส่วนงานเพื่อประกอบการขออนุมัติเบิก
เงินตามประกาศนี้ แก้ไข ข้อ 8 เป็น ข้อ 7 และแก้ไขประโยคที่ขีดเส้นใต้เป็น ไปเรียนหรือสอบวัด
ความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเงินสนับ สนุนค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้
ภาษาต่างประเทศ
แก้ไข ข้อ 9 เป็น ข้อ 8
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ ค่าสอบวัดความรู้
ภาษาต่างประเทศและค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555
---------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรออกประกาศของมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อ ง การจ่ ายเงิ น สนั บ สนุ น
ค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศ พ.ศ. 2555 จึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2555 เมื่ อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2555”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่ ว นงาน” หมายความว่ า ส่ ว นงานตามมาตรา ๗(๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อ ๔ ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้อนุมัติการขอไปเรียนหรือสอบภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้ง
อนุ มั ติ เ งิ น รายได้ ข องส่ ว นงานเพื่ อ เป็ น ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น หรื อ ค่ า สมั ค รและสอบวั ด ความรู้
ภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากรในส่วนงาน ในวงเงินคนละไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่ไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อครัง้
เงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในวรรคก่อน ให้บุคลากรที่ขอรับเงินสนับสนุนนั้นเป็นผูร้ ับผิดชอบ
ทั้งนี้ การจ่ายเงินสนับสนุนให้จ่ายปีละ ๑ ครั้งแต่ไม่เกิน ๓ ครั้งตลอดอายุการทางานของ
บุคลากรที่ขอรับเงินสนับสนุน
ข้อ ๕ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศหรือสถาบันสอบวัดความรู้ จะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้
ภาษาต่างประเทศจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็นบุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานให้ไปเรียนหรือสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาต่างประเทศ
๖.๒ เป็นพนักงานสายวิชาการสังกัดส่วนงานของมหาวิทยาลัย
๖.๓ ไม่เป็นผูอ้ ยู่ระหว่างได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ
๖.๔ ไม่ เ ป็ นผู้ ที่ เ บิ ก เงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น หรื อ ค่ า สมั ค รและสอบวั ด ความรู้
ภาษาต่างประเทศมาแล้วเกินกว่า ๓ ครั้ง
ข้อ 7 บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนหรือสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศ โดยได้รับเงิน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ จากเงินรายได้ของส่วน
งาน จะต้องจัดทารายงานผลการเรียนและผลการสอบ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผ่านการเรียนหรือผล
การสอบ ให้หัวหน้าส่วนงานเพื่อประกอบการขออนุมัตเิ บิกเงินตามประกาศนี้
ข้อ 8 ให้ อธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติต าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
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ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดคุณสมบัติผู้ท่ีได้รับ
ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสานักงาน
คณะ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัย หรือตาแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนด
คุณสมบัติผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผูอ้ านวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
สานักงานคณะ หัวหน้าสานักงานวิทยาลัย หรือตาแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2554 โดยให้แก้ไข
ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด เป็น ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินตามประกาศนี้
ให้เบิกจ่ายจากส่วนงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกาหนดคุณสมบัติผทู้ ี่จะได้รับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการกอง ผูอ้ านวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสานักงานคณะ
หัวหน้าสานักงานวิทยาลัย หรือตาแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ขาว-ดา
จานวน 1 เครื่อง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติผูกพันงบประมาณเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ขาว-ดา
จานวน 1 เครื่อง ระยะการเช่าเป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2559 มหาวิทยาลัยจะ
จ่ายค่าเช่าเป็นรายปี จานวน 280,000 บาทต่อปี
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดเงินประจาตาแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกาหนดเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
---------------------------------ระเบี ย บวาระที่ 4.6 เรื่อ ง (ร่า ง)ประกาศมหาวิ ทยาลั ย พะเยา เรื่อ ง ก าหนดอัต ราค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอ่านผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒทิ ่อี ่านผลงานทางวิชาการ
เพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕5
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่
อ่านผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ ของระเบีย บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศการ
กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่อ่านผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผูท้ รงคุณวุฒิที่อา่ นผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕
5”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี้
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๓.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์พิเ ศษ ให้ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทน คนละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๓.๒ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พ ิเ ศษ ให้ก าหนดอัต รา
ค่าตอบแทน คนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓. ๓ ต าแ ห น่ง ศ าส ต ร า จ าร ย์ ศ า สต ร า จ าร ย์พ ิเ ศ ษ ใ ห้ก า หน ด อัต ร า
ค่าตอบแทน คนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕5
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ แก้ไขข้อ 3 ในประกาศนี้ “บุคลากร” หมายความว่า ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนคาว่า “และ” เป็นคาว่า “หรือ”
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕5
โดยที่เ ห็นสมควรให้ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ก ารจ่ายค่าตอบแทนตาแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศั ยอานาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ ของระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่า ด้ว ย การเงิน และทรัพ ย์สิน ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕5”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
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“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“บุคลากร” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
เป็นผู้มคี วามรู้ความสามารถพิเศษ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่จะได้รับค่าตอบแทนเงินประจา
ตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่
(๑) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๒) ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยมหาวิทยาลัยหรือได้รับการ
เทียบตาแหน่งทางวิชาการแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ
เทียบตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลงานในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาภายในเดือนมกราคมของ
ปีถั ด ไป เพื่อพิ จารณาจ่า ยค่ าตอบแทนเงิ นประจ าต าแหน่ง ทางวิ ชาการของพนัก งานสายวิช าการของ
มหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป
ข้อ ๖ พนักงานสายวิชาการที่มีสิท ธิได้รับ ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
จะต้องมีผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการเป็นจานวนขั้นต่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ภาระ
งานทางด้านวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังนี้
(๑) มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือการประชุมระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ บทความ (ร้อยละ ๑๐๐) หรือเทียบเท่า ในกรณีที่ เป็นผลงาน
ร่วมกันหลายคนให้คิดตามสัดส่วนของผลงาน สาหรับผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวาระสารระดับนานาชาติ
หรือการประชุมระดับภูมิภาค และการประชุมนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้คิดเป็น ๒
เท่าของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
(๒) มีผลงานตาราหรือหนังสือที่เขียนหรือเรียบเรียงขึ้นใหม่ฉบับสมบูรณ์อย่างน้อย
๑ เล่มโดยมีสว่ นร่วมอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ในกรณีที่มีผู้แต่งร่วมหรือเรียบเรียงหลายคน ให้คิดตามสัดส่วน
ของผลงาน
(๓) ผลงานตาราหรือหนังสือ ตาม (๒) ต้องผ่านการประเมินคุณภาพและประเมิน
ปริมาณของตาราหรือหนังสือโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๔) หนังสือแปล ไม่นับเป็นผลงานตาม (๒)
ข้อ ๗ พนักงานสายวิชาการที่มีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๖ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษาถัดไป และให้เสนอผลงานตามเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศนี้
เพือ่ ขอรับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการของปีต่อไป

11
ข้อ ๘ ผูม้ ีสทิ ธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ จะได้รับค่าตอบแทนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๙ ผูท้ ี่ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นครั้งแรกระหว่างปีการศึกษา มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนประจาตาแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษานั้น และในปีการศึกษาถัดไป
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการวิจัย ของมหาวิท ยาลัย เป็นผู้รวบรวมผลงานวิจัย หรือผลงาน
วิชาการของผู้มสี ิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๑ ให้อธิก ารบดีรัก ษาการให้เ ป็น ไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญ หาจากการปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับ นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบีย บวาระที่ 4.8 เรื่อ ง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลั ย พะเยา เรื่อ ง ค่าตอบแทนพิเ ศษส าหรั บ
บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555
-----------------------------ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง พิจารณาปฏิทินกาหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบปฏิทินกาหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประจ าปี 2555 โดยเพิ่ ม การประชุ ม อี ก 1 ครั้ ง ในวั น ศุ ก ร์ 10
กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุม ชั้น 9 วิ ท ยาลั ย การจัด การ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
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อาคารศิวาเทล กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมทุกครั้งจาก เวลา 10.00 น. เป็น เวลา
09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขอเสนอรายงานการบริหารกระแสเงินสดรับ – จ่าย
มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานการบริหารกระแสเงินสดรับ – จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ
ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการนาฝากธนาคาร เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด
ปิดประชุม
เวลา 12.00 น.
สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

สุระพล ภานุไพศาล
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล)
กรรมการและเลขานุการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

