
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ 2 / ๒๕๕5 

วันพฤหัสบดี  ที่  9  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕5 

เวลา  13.30  น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ  

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

รายนามกรรมการท่ีมาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภเิมธีธ ารง   กรรมการ   

3.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

5.  ดร.อนุสรณ ์ คุณานุสรณ์     กรรมการ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่โรจน์   กรรมการ 

7.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์   กรรมการ 

8.  ผูช่้วยศาสตราจารย์สุระพล  ภานุไพศาล   กรรมการและเลขานุการ 

9.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผูช่้วยเลขานุการ 

10. นางณชิาภา  ยอดเมอืงชัย     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีติดภาระกิจ 

1.  นางอุไร  ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 1/2555 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 1/๒๕๕5 เมื่อวันศุกร์  ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม  

โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเน่ือง 

   -  ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิ

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 

…………………………..………… 
 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 จึงอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๓๓ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศฉบับนี ้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรยีนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555” 

 ข้อ 2 ประกาศนีม้ีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “ผูส้อน”  หมายถึง  ผูท้ี่ท าการสอนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน 

 ข้อ 4 ให้จา่ยเงนิแก่ผู้สอนในอัตรา ดังนี้ 

  4.1 ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ  

50 บาท ตอ่นิสติหนึ่งคนตอ่หนึ่งภาคฤดูร้อน 

  4.2 ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท ตามแผนการศกึษา ภาคฤดูร้อน 

   4.2.1 ภาคบรรยาย  

    1) นิสติไม่เกิน 60 คน ช่ัวโมงละ 400 บาท 

    2) นิสติ 61-100 คน ช่ัวโมงละ 550 บาท 

    3) นิสติ 101-160 คน ช่ัวโมงละ 750 บาท 

    4) นิสติ 161 คนขึน้ไป ช่ัวโมงละ 1,000 บาท 

   4.2.2 ภาคปฏิบัติ 

    ให้ได้รับครึ่งหนึ่งของอัตราในข้อ 4.2.1 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนีใ้ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด   
  

 ประกาศ  ณ  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
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              มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษ

ส าหรับพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีตใิห้ความเห็นชอบ  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษส าหรับพนักงานสายวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษ

ส าหรับพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยที่ต้องมีพื้นฐานความรู้วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  ให้เป็นพนักงานสายวิชาการ ท าการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงอาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่ง

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงก าหนด อัตราเงินเพิ่มพิเศษส าหรับอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่

ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในอัตราคนละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อเดือน                 

 

 ทั้งนี ้ตั้งวันที่  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ  วันที ่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

        มณฑล   สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี) 

                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน

ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ โดยให้ตัดข้อความ ข้อ ๗. ให้อธิการบดีหรือผู้ที่

อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี้   ออกแล้วเปลี่ยน    

ข้อ 8. เป็นข้อ 7.  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจ่ายเงนิค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน

ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๓๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย การเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา   

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน

ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ” 

ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓. ในประกาศฉบับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ผูป้ฏิบัติงาน”  หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พนักงานราชการ 

ลูกจา้งช่ัวคราว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๔. คุณสมบัติของผูท้ี่ได้รับเงนิค่าตอบแทน 

 ๔.๑ เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสายวิชาการ มีหน้าที่สอน      

ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๔.๒ เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

พนักงานทดลอง คนงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 

ข้อ ๕. หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิ 

๕.๑ ส าหรับพนักงานสายวิชาการ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท/เดือน 

โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 
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  ๕.๑.๑ ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของแพทยสภา จ านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท/

เดือน ให้ได้รับเมื่อเริ่มปฏิบัติงาน ณ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๕.๑.๒ ค่าตอบแทนตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท จ านวนเงิน 

๓,๐๐๐ บาท/เดือน ให้ได้รับเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท  ตาม

มตคิณะรัฐมนตรี 

๕.๒ ส าหรับเจา้หนา้ที่ ให้จา่ยเงนิค่าตอบแทน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท/เดือน 

ข้อ ๖. กรณีที่พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการ หรอืลูกจา้งช่ัวคราว ที่ลาไปศึกษา

ต่อ ศกึษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย นานเกิน ๓ เดือน จะไม่ได้รับเงินคา่ตอบแทนตามประกาศนี้ 

ข้อ 7. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.4 เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา

เงนิเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนด

หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ชุดที่ 2) โดย

แก้ไขบัญชีแนบท้าย และเสนอ ดร. ส าราญ ทองแพง ตรวจสอบก่อนน าไปประกอบแนบท้ายประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงนิเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 

๓๓ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  2/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์   และ

อัตราเงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ที่มเีหตุพิเศษของผูป้ฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งส าเร็จ

การศกึษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขสาสตร์ 

เทคนิคการแพทย์ รังสเีทคนิค กายภาพบ าบัด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จิตวิทยาคลินิก กิจกรรมบ าบัด 

ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยมีหน้าที่หรือภารกิจให้บริการด้าน

สุขภาพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ด้านการ

ควบคุมป้องกันโรค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการฟื้นฟูสภาพ หรือมีหน้าที่ในหน่วยบริการ

เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน หรอืมีหน้าที่สอน วิจัย 

  “พ.ต.ส.” หมายความว่า เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุข 

ข้อ ๔ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้นสาธารณสุข ได้รับ พ.ต.ส. จากเงินงบประมาณรายได้ของส่วนงาน

ที่สังกัด 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขผูใ้ดปฏิบัติงานหลายด้าน หรอืปฏิบัติงานหลาย

ลักษณะงาน ให้ผู้นั้นได้รับ พ.ต.ส. ในอัตราที่สูงที่สุดส าหรับต าแหน่ง หรือตามลักษณะงานนั้นเพียงอัตรา

เดียว 

ข้อ ๖ ผูป้ฏิบัติงานด้านสาธารณสุขผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่ก าหนดในบัญชีกลุ่ม

ต าแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ส. ไม่เต็มเดือนในเดือนใด ใหผู้น้ั้นรับ พ.ต.ส. ส าหรับเดือนนั้น ตาม

ส่วนของจ านวนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ถ้าในเดือนใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่ก าหนดในบัญชี

กลุ่มต าแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ส. ผูน้ั้นไมม่ีสทิธิได้รับ พ.ต.ส. ส าหรับเดือนน้ัน  

ข้อ ๗ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมีสิทธิได้รับ พ.ต.ส. ตามบัญชีกลุ่มต าแหน่ง        

ตามตามลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ส. ที่ก าหนดไว้ในบัญชแีนบท้ายประกาศนี้  

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
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ประกาศ ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                      มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.5 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการ

ให้บรกิารสถานที ่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าบ ารุงการให้บริการสถานที ่คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้แก้ไข ข้อ ๔ อัตราค่าบ ารุง

การให้บริการสถานที่กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมตารางหลักเกณฑ์ เป็นข้อ 2 แล้ว

เรยีงล าดับข้อใหม่ ข้อ 2 เดิม ใหเ้ป็นข้อ 3  และข้อ 3 เดิม ใหเ้ป็นข้อ 4 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการให้บรกิารสถานที่  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการ

ให้บริการสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงให้ออกประกาศไว้

ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการ

ให้บริการสถานที่ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ 2 อัตราค่าบ ารุงการให้บริการสถานที่กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย               

มีหลักเกณฑด์ังนี้ 
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ข้อ รายการ 
อัตราค่าบ ารุงหอ้งการให้บริการสถานที่ 

รายชั่วโมง (บาท) รายวัน (บาท) 

4.1 หอ้งปฏิบัติการ ขนาด 50 – 99 ที่นั่ง 100 700 

4.2 หอ้งปฏิบัติการ ขนาด 100 - 199 ที่นั่ง 200 1,400 

4.3 หอ้งปฏิบัติการ ขนาด 200 - 500 ที่นั่ง 500 3,500 

 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วัน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ข้อ 4 ในประกาศนี้ 

                    “รายวัน” หมายความว่า  เวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

กรณี ๑ อัตราค่าบ ารุงการให้บริการสถานที่ รายช่ัวโมง หากใช้บริการ ไม่ถึง ๓๐ 

นาที ให้คิดเป็น ๓๐ นาที  ใชบ้ริการ  เกิน ๓๐ นาที แตไ่ม่ถึง ๑ ช่ัวโมง ให้คิดเป็น ๑ ช่ัวโมง 

กรณี ๒ อัตราค่าบ ารุงการให้บริการสถานที่ เหมาจ่ายรายวัน คิดอัตราค่าบริการใน

ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เศษช่ัวโมงหลังจากเหมาจา่ยรายวัน ตามกรณีที่ 

ข้อ ๕ อัตราค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ส าหรับเจา้หน้าที่ดูแลการให้บริการสถานที่ให้จ่ายตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ พ.ศ. 2554 โดย

ให้หนว่ยงานผู้ขอใชบ้ริการเป็นผู้จ่าย 

ประกาศ  ณ  วันที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                                               มณฑล สงวนเสริมศรี 

  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้เพิ่ม ข้อ 6             

ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้

อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด   

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ

เครื่องมือวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ 

แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงให้ออกประกาศไว้

ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ

เครื่องมอืวิทยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ เงื่อนไขการรับเงินอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์แพทย์  

ส าหรับบุคลากร หนว่ยงานนอกคณะ  และนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

3.๑ ค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่รวมค่าวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี         

ซึ่งผูใ้ช้บริการจะต้องจัดหามาเอง 

3.๒ อัตราค่าบริการ รายช่ัวโมง กรณีที่ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ถึง ๓๐ นาที   

ให้คิดเป็น ๓๐ นาที ค่าบริการเกิน ๓๐ นาที แตไ่ม่ถึง ๑ ช่ัวโมง ใหค้ิดเป็น ๑ ช่ัวโมง 

3.๓ เหมาจ่ายรายวัน คิดอัตราค่าบริการในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.       

เศษช่ัวโมงหลังจากเหมาจา่ยรายวัน ค่าบริการตามข้อ 3.2 

3.๔ เหมาจา่ยต่อครั้ง คือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ๑ ครั้ง โดยไม่จ ากัดจ านวน

ตัวอย่างและเวลาที่ใช ้
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ข้อ 4 การเรียนการสอนส าหรับนิสิตทั้งภายในและภายนอกคณะ ไม่ต้องเสียค่าบริการ

เครื่องมือวทิยาศาสตร์ 

ข้อ 5 อัตราค่าบริการเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผูว้ินจิฉัยชี้ขาดและใหถ้ือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                                             มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

กรรมการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ถอนคืน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษากลับไปพิจารณา  และเสนอรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์  ก่อนน าเข้าวาระ

ประชุมในครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  4.8 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิก

จ่ายเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการ

และอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม) โดยให้ตัดข้อความในข้อ 3 

“โดยอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี”ออก  และแก้ไขข้อความ “กรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย” เป็น “กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทีแ่ตง่ตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย” 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง รายการและอัตราการ

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓ 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิก

จา่ยเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)” 

  ข้อ ๒.  ประกาศให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓.  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๕ หมวดที่ ๑ ของประกาศ เรื่อง รายการและอัตราการ

เบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  ใช้ข้อความนี้แทน ข้อ ๕  ค่าเลี้ยงรับรองส าหรับแขก

ที่มาเยื่ยมเยียน ชมกิจการ ให้ความช่วยเหลือหรือท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย คณะ หรือกอง รวมทั้ง

บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาท

ต่อครั้ง ยกเว้นกรณีการเลี้ยงรับรองบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ  เช่น  

องคมนตรี รัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิก

สภาจังหวัด กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  และการ

เลี้ยงรับรองชาวต่างชาติ  ให้เบิกจ่ายตามที่จา่ยจริง 
 

 ประกาศ ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 
 

                                                        มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่า

บ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555  โดยให้เพิ่มข้อความ 

ต่อจาก ข้อ 3.2 ย่อหน้าถัดไปว่า รายละเอียด เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  แก้ไข ข้อ  4  ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา  ให้ได้รับการลดหย่อนค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราร้อยละ  40  ของค่าบ ารุงการศึกษา

ตามข้อ  3.1  แก้ไขข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  ให้จ่ายค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราร้อยละ  60  ของค่า

บ ารุงการศกึษาตามข้อ  3.1  และใหเ้พิ่ม ข้อ 5 การจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาแรกเข้าในปีใดให้จ่ายในอัตรา

นั้น  จนจบการศกึษาของช่วงช้ันนั้น  และแก้ไข ข้อ 5 เดิม  เป็น ข้อ 6  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

.............................................................. 
 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555  จึงอาศัยอ านาจความในมาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที ่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  อัตราค่าบ ารุงการศึกษา

และค่าธรรมเนียมโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555” 

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ปีการศกึษา  2555  เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยา  ดังนี ้ 

  3.1 ค่าบ ารุงการศกึษา 

          3.1.1 ระดับมัธยมศกึษาปีที่  1 - 3  ภาคการศกึษาละ  15,000  บาท 

          3.1.2 ระดับมัธยมศกึษาปีที่  4 -6  ภาคการศกึษาละ  20,000  บาท 

   3.2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าซักรีด       

ภาคการศกึษาละ  25,000  บาท 

   รายละเอียด เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
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  ข้อ 4 ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้

จา่ยค่าบ ารุงการศกึษาในอัตรารอ้ยละ  60  ของค่าบ ารุงการศกึษาตามข้อ  3.1   

  ข้อ 5 การจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาแรกเข้าในปีใดให้จ่ายในอัตรานั้น จนจบการศึกษาของ

ช่วงช้ันนัน้   

  ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนีใ้ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2555 
 

                                                                  มณฑล  สงวนเสริมศรี 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.10 เรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกู้ยืมเงินจากภายนอก

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกู้ยืม

เงินจากภายนอกของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และให้น าเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  4.11 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 

.......................................................... 
 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี้ 
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  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนการอา่นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์” 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้มผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในอัตราไมเ่กิน ๕๐๐ บาท/คน/ครัง้ 

  ข้อ ๔  ให้กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอัตรา ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ 

  ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

   ประกาศ ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
 

             มณฑล  สงวนเสริมศรี 

        (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  2/2555  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี้  
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนการอา่นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย    

ในอัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คน/ครัง้ 

ข้อ ๔ ให้กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัย       

ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในอัตรา ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้กรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

       ประกาศ ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
 

          มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  17 

ระเบียบวาระที่  4.13 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ประกันคุณภาพการศกึษาและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2555  จงึอาศัยอ านาตามความในมาตรา ๓๓ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ

ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554  และใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 แทน 

  ข้อ 4 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หมายถึง ผู้บริหารตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้บริหาร ระดับกอง พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ 5 ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

(๑) กรณีผูป้ระเมินเป็นบุคลากรสังกัดมหาวทิยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่าย

จรงิแต่ไม่เกินคนละ ๒๕๐ บาทต่อช่ัวโมง  
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(๒) กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ทรงคุณวุฒิ                  

ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จา่ยจริงแตไ่ม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อช่ัวโมง  

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

   ประกาศ ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       

                                                             มณฑล  สงวนเสริมศรี 

       (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.14 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้

ด าเนินงานและปฏิบัติงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (โครงการพเิศษ) พ.ศ. ..... 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ถอนคืน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้

ด าเนนิงานและปฏิบัติงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ..... กลับไปพิจารณา  

และเสนอรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์  ก่อนน าเข้าวาระประชุมในครั้งตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง ขออนุมัติก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารของ

ประธานสภาพนักงาน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง

บริหารของประธานสภาพนักงานอัตรา เดือนละ 20,000 บาท หากมีต าแหน่งทางวิชาการให้เลือกรับ

อัตราใดอัตราหนึ่ง ทั้งนีต้ั้งแต ่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ปิดประชุม  
 

 เวลา  15.30 น. 

 

                สุคนธ์  ยากี                                  สุระพล  ภานุไพศาล 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)            (ผูช่้วยศาสตราจารย์สุระพล  ภานุไพศาล)                                                                                                  

ผูช่้วยเลขานุการ                        กรรมการและเลขานุการ  

     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                              ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 


