สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 5/๒๕๕5
วันศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕5
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ

----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. นางอุไร ร่มโพธิหยก
4. ดร.สาราญ ทองแพง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
7. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
8. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล
10. นางสาวสุคนธ์ ยากี
11. นางณิชาภา ยอดเมืองชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2555
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/๒๕๕5 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ตารางสรุปอัตราค่าตอบแทนอาจารย์และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
การฝึกปฏิบัติ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร
อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิตแพทย์ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก
พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน
สาหรับสอนนิสิตแพทย์ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก พ.ศ. 2555
----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร
อาจารย์ พิเ ศษ ผู้ป่ ว ยมาตรฐาน ส าหรับ สอนนิ สิต แพทย์ ในรายวิ ชาระดับ ปรีค ลินิ ก และระดับ คลินิ ก
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้ อ ๔ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร
อาจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ป่ ว ยมาตรฐาน ส าหรั บ สอนนิ สิ ต แพทย์ ในรายวิ ช าระดั บ ปรี ค ลิ นิ ก และระดั บ คลิ นิ ก
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วัน ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย
“ผูป้ ่วยมาตรฐาน” หมายความว่า ผูป้ ่วยหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ป่วยจริง
และผูป้ ่วยสมมติ
“วิทยากร”
หมายความว่า ผูบ้ รรยาย ผู้อภิปราย หรือชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่ง
ทาหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา
ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิท ยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน
สาหรับสอนนิสติ แพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก ดังนี้
๔.๑ อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี
๔.๑.๑ วิทยากร
ชั่วโมงละไม่เกิน
๔.๑.๒ อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละไม่เกิน

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

บาท
บาท
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หมายเหตุ: อัตราการตอบแทนการสอนภาคทฤษฏี ครอบคลุมทั้งการสอนบรรยายใน
ชั้นเรียน การตรวจรายงาน การออกข้อสอบ และการตรวจข้อสอบ
๔.๒ อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติการ
๔.๒.๑ อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละไม่เกิน
๕๐๐
บาท
หมายเหตุ: อัตราการตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติการ ครอบคลุมทั้งการออกข้อสอบ
และการตรวจข้อสอบภาคปฏิ บัติการ การตรวจรายงานปฏิบัติการ การสอนกลุ่มย่อย การสอนข้างเตียง
ผู้ป่ ว ย การสอนในห้ อ งผ่ าตั ด การสอนหอผู้ป่ ว ยนอก การสอนหั ต ถการในหอผู้ ป่ วยใน และการออก
ปฏิบัติงานในชุมชน
๔.๓ อัตราค่าตอบแทนผู้ป่วยมาตรฐาน ชั่วโมงละไม่เกิน
๒๕๐
บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมรายการรับบริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุตาม
มาตรฐานวิศวกรรมโยธา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติเพิ่มเติมรายการรับบริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ
ตามมาตรฐานวิศวกรรมโยธา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ และเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบี ย บวาระที่ 4.3 เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น รางวั ล โครงการ การประชุ ม วิ ช าการ
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลโครงการ การประชุมวิชาการ
“วิทยาศาสตร์วจิ ัย” ครั้งที่ 4
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ระเบี ย บวาระที่ 4.4 เรื่ อ ง (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การก าหนดอั ต รา
ค่าตอบแทนเหมาจ่า ยส าหรับ นายกสภามหาวิท ยาลั ย พะเยา และอุป นายกสภามหาวิท ยาลั ย
พะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการการ
ทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัย และบริก าร
วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนด
อัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 และพิจารณาให้ปรับร่างประกาศดังกล่าว
เพื่อให้ทุกสาขาวิชา ที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถนาไปใช้ในการคิดอัตราค่าบริการและ
การเบิกจ่ายเงินได้

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม
และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และค่าใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๘ แห่ง ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การบริหารงาน
ศูน ย์ว ิจ ัย และบริก ารวิช าการวิศ วกรรม คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกอบกับ ข้อ ๔ แห่งระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่า ด้ว ย การเงิน และทรัพ ย์สิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์สิน ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
5/2555 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับ นี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อ ง ก าหนดอัต รา
ค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัย และ
บริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕”
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ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ” หมายความว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ัยและบริการวิชาการ
วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม ดังนี้
๔.๑ หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา
๔.๑.๑ ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
ลาดับ
รายการ
ที่
๑ กาลังอัดคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม.
หรือขนาดเล็กกว่า
๒ กาลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑๕ ซม. สูง ๓๐ ซม. หรือขนาดเล็กกว่า
๒.๑ ผู้มาขอใช้บริการดาเนินการเคลือบหัวตัวอย่างคอนกรีต
๒.๒ ศูนย์บริการ ดาเนินการเคลือบหัวตัวอย่างคอนกรีต
๓ ความถ่วงจาเพาะของมวลรวม
๔ การดูดซึมน้าของมวลรวม
๕ การวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวม โดยวิธีการร่อนผ่าน
ตะแกรง
๖ ความต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบ ด้วยเครื่อง
ลอสแองเจลีส

หน่วย
ก้อน

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)
๑๐๐

ก้อน
ก้อน
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

๑๐๐
๑๕๐
๓๕๐
๑๕๐
๔๐๐

ตัวอย่าง

๘๐๐
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ลาดับ
รายการ
ที่
๗ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
๗.๑ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต โดยผู้มาขอใช้บริการ มีค่า
คุณสมบัติของมวลรวมให้
๗.๒ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต โดยศูนย์บริการ ต้อง
ทดสอบคุณสมบัติมวลรวมให้
๗.๓ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ทดลองผสมคอนกรีต และ
ทดสอบกาลังอัดคอนกรีตให้

หน่วย

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)

ส่วนผสม

๕๐๐

ส่วนผสม

๑,๗๐๐

ส่วนผสม

๕,๐๐๐

หน่วย
ตาแหน่ง

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)
๕๐๐

ก้อน
ก้อน
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
เครื่อง

๒๕๐
๒๕๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐

เส้น
เส้น
เส้น
เส้น
เส้น

๑๒๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐
๓๐๐

๔.๑.๒ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
ลาดับ
รายการ
ที่
๑ กาลังอัดคอนกรีตแบบไม่ทาลายด้วย Schmidt hammer
(10 จุด/ตร.ฟ.)
๒ กาลังอัดของอิฐหรือคอนกรีตบล็อก
๓ ความดูดซึมของอิฐหรือคอนกรีตบล็อก
๔ กาลังอัดกาแพงอิฐ
๕ ความถ่วงจาเพาะและปริมาณความชืน้ ของไม้
๖ กาลังรับแรงอัดของไม้
๗ กาลังรับแรงดัดของไม้
๘ กาลังรับแรงเฉือนของไม้
๙ กาลังรับแรงดึงของไม้
๑๐ ความแข็งของไม้
๑๑ การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรง
๑๒ กาลังดึงของเหล็กเสริม เส้นกลม เกรด SR24 และข้ออ้อย
เกรด SD30
๑๒.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร
๑๒.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลิเมตร
๑๒.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๖ มิลลิเมตร
๑๒.๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร
๑๒.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร
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ลาดับ
ที่

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

รายการ
๑๒.๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๘ มิลลิเมตร
๑๒.๗ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๓๒ มิลลิเมตร
กาลังดึงของเหล็กเสริม ข้ออ้อย เกรด SD40 และ SD50
๑๓.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลิเมตร
๑๓.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๖ มิลลิเมตร
๑๓.๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร
๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร
๑๓.๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๘ มิลลิเมตร
๑๓.๗ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๓๒ มิลลิเมตร
กาลังดึงของลวดสลิง
๑๔.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร
๑๔.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลิเมตร
๑๔.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๕ มิลลิเมตร
กาลังดึงของเหล็กแผ่น
๑๕.๑ ขนาดหนาไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร
๑๕.๒ ขนาดหนาไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร
๑๕.๓ ขนาดหนาไม่เกิน ๓๑ มิลลิเมตร
ความแข็งของโลหะโดยวิธี Brinell hardness

หน่วย
เส้น
เส้น

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)
๓๕๐
๔๐๐

เส้น
เส้น
เส้น
เส้น
เส้น
เส้น

๒๐๐
๒๗๐
๓๓๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐

เส้น
เส้น
เส้น

๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
จุด

๑๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๒๐๐

๔.๑.๓ ห้องปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร์และวัสดุอัสฟัลท์
ลาดับ
รายการ
ที่
๑ หน่วยน้าหนักและปริมาณน้าในมวลดิน (Unit weight and
Water content)
๒ ความถ่วงจาเพาะของดิน (Specific gravity)
๓ Atterberg limits test
๔ ขนาดคละของเม็ดดิน
๕ ขนาดคละของเม็ดดินละเอียด (Hydrometer analysis)

หน่วย
ตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)
๔๐๐

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

๕๐๐
๘๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
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ลาดับ
รายการ
ที่
๖ การบดอัด (Compaction test)
๑ แบบมาตรฐาน (Standard proctor)
๒ แบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified proctor)
๗ California Bearing Ratio (CBR)
๘ ความหนาแน่นของดินในสนาม (Field density test)
-ชุดตัวอย่างแรก
-ชุดตัวอย่างถัดไป
๙ การซึมน้าของดิน (Permeability)
๙.๑ Falling head/constant head (สาหรับดินทราย)
๙.๒ Falling head (สาหรับดินเหนียว)
๑๐ Direct shear test
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔

Unconfined compression test
Triaxial test (๑ ชุด มี ๓ ตัวอย่าง)
๑๐.๑ Unconsolidated undrained
๑๐.๒ Consolidated undrained
๑๐.๓ Consolidated drained
Consolidation test
การเจาะสารวจดิน

หน่วย

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

ชุด
ชุด

๒,๔๐๐
๑,๘๐๐

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ชุด
(๓ ตัวอย่าง)
ตัวอย่าง

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

ชุด
ชุด
ชุด
ตัวอย่าง
เมตร

๒,๕๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐ - ๑๐๐๐

๕๐๐

(เปลี่ยนแปลงตาม
สภาพของดิน)

ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า บริ ก ารที่ จั ด เก็ บ เป็ น อั ต ราค่ า บริ ก ารการทดสอบพร้ อ มรายงานผลการ
ทดสอบ จานวน ๑ ชุด ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการให้บริการ ซึ่งผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้จัดหามา
เอง หรือคิ ด ราคาเพิ่ มเติมตามค่า ใช้จ่ ายจริง เช่น ค่า ใช้ จ่ ายในการออกนอกสถานที่ ค่า วัส ดุใ ช้ ใ นการ
จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ เป็นต้น
สาหรับงานบริการฯที่ไม่ได้กาหนดอัตราค่าบริการให้หัวหน้าหน่วยบริการฯจัดทารายละเอียด
พร้ อ มอั ต ราค่ า บริ ก ารเสนอผู้ อ านวยการศู น ย์ พิ จ ารณา และเสนอมหาวิ ท ยาลั ย ออกเป็ น ประกาศ
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
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๔.๒ หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมเครื่องกล
ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยบริ ก ารฯจั ด ท ารายละเอี ย ดพร้ อ มอั ต ราค่ า บริ ก ารเสนอ
ผูอ้ านวยการศูนย์พจิ ารณา และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
๔.๓ หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยบริ ก ารฯจั ด ท ารายละเอี ย ดพร้ อ มอั ต ราค่ า บริ ก ารเสนอ
ผูอ้ านวยการศูนย์พจิ ารณา และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
๔.๔ หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ
ให้หัวหน้าหน่วยบริการฯจัดทารายละเอียดพร้อมอัตราค่าบริการเสนอผู้อานวยการ
ศูนย์พิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ การใช้จ่ายเงินรายได้ของศูนย์ มีดังนี้
๕.๑ การใช้จา่ ยเงินรายได้จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการให้ใช้จ่าย ดังนี้
๕.๑.๑ จ่ายเงินสมทบรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๕.๑.๒ จ่ายเงินสมทบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ ๓
๕.๑.๓ จ่ายเงินสมทบรายได้สาขาวิชา ร้อยละ ๒
๕.๑.๔ จ่ายค่าดาเนินการโครงการ ร้อยละ ๘๕
การจ่ายค่าดาเนินการโครงการให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก และเงินรายได้ที่เหลือ
หลังจากจ่ายค่าดาเนินโครงการ ให้ศูนย์นามาใช้ จ่ายได้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ หรือให้
นาไปสมทบเป็นรายได้คณะและสาขาวิชาต่อไป
๕.๒ การใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม
ในแต่ละสาขาวิชาให้ใช้จ่าย ดังนี้
๕.๒.๑ จ่ายเงินสมทบรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๕.๒.๒ จ่ายเงินสมทบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ ๑๐
๕.๒.๓ จ่ายเงินสมทบรายได้สาขาวิชา ร้อยละ ๑๕
๕.๒.๔ จ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยบริการ ร้อยละ ๕
๕.๒.๕ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานบริการฯที่ได้รับ
มอบหมาย ร้อยละ ๓๕
๕.๒.๖ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติงานงานบริการฯที่ได้รับ
มอบหมาย ร้อยละ ๒๕
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมปี ัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
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ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบี ย บวาระที่ 5.1 เรื่ อ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการพิ จ ารณาคุ ณ ภาพของบทความวิ ช าการ และค่ า สมั ค รสมาชิ ก วารสาร
มหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒใิ นการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ
และค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ และค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความใน
ข้ อ ๙ และข้ อ ๑๑ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย คณะกรรมการวารสารมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพบทความทางวิชาการและค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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“ผูท้ รงคุณวุฒิ” หมายความว่า นักวิชาการที่บรรณาธิการเสนอให้เป็นผู้พิจารณา
บทความที่จะลงในวารสารมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนบทความวิจัยในอัตรา ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน/
บทความ บทความวิชาการในอัตรา ไม่เกิน ๗๐๐ บาทต่อคน/บทความ
ข้อ๕ ผู้สมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย ต้องชาระค่าสมัครสมาชิกตามอัตราที่กาหนด
ดังนี้
(1) สมาชิกประเภทหนึ่งปี อัตราค่าสมัครสมาชิก ๒๐๐ บาทต่อคน
(2) สมาชิกประเภทห้าปี อัตราค่าสมัครสมาชิก ๘๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๖ ให้อธิ การบดีรัก ษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญ หาเกี่ย วกั บการ
ปฏิบัติตามประกาศนีอ้ ธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี คู่ข นาน 2 ปริ ญ ญา และหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบ
ปริญญาโท พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมรับทราบ และได้พิจารณาแก้ไข ข้อ 2 ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป เป็น ข้อ 2 ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับตั้งแต่นิสติ ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
พ.ศ. 2555
----------------------------โดยที่สมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี คู่ ข นาน 2 ปริ ญ ญา และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบปริ ญ ญาโท พ.ศ. 2555
จึงอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิ ทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษา หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี คู่ ข นาน 2 ปริ ญ ญา และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบปริ ญ ญาโท
พ.ศ. 2555”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับตั้งแต่นิสติ ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสติ ”
หมายถึง นิ สิ ต หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี คู่ ข นาน
2 ปริ ญ ญา และนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ควบปริญญาโท
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติภาค
เรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน 2 ปริญญา ดังนี้
๔.๑ หลั ก สู ต รการศึ กษ าบั ณฑิ ต ส าขาวิ ชาการ ศึ ก ษ า และห ลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๔.๒ หลั ก สู ต รการศึ กษ าบั ณฑิ ต ส าขาวิ ชาการ ศึ ก ษ า และห ลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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๔.๓ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
๔.๔ หลั กสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และหลั ก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการศึกษาบั ณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
๔.๘ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต
๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๑๒ หลั ก สู ต รศิ ล ป ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษ าจี น และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๑๓ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายภาคเรียนปกติภาค
เรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 10,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท ดังนี้
5.1 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา และหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
5.2 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า เ ค มี แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
5.3 หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาชี ววิ ทยา และหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
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ทั้ งนี้ ค่ าธรรมเนี ยมที่ ก าหนดไว้ ในประกาศนี้ เมื่ อนิ สิ ตช าระแล้ วจะขอรั บ คื นไม่ ไ ด้ ไ ม่ ว่ า
กรณี ใดๆ ทั้ ง สิ้ น ยกเว้ น การช าระซ้ า การช าระเงิ น ไว้ เ กิ น กว่ า ที่ ก าหนด หรื อ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนใน
การดาเนินงาน การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
และการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ และพิจารณา ข้อ ๔.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนแหล่ง
ฝึก ภาคปฏิ บัติส าธารณสุ ข ชุม ชน/สถานีอนามัย อัตรา ๑๐๐ บาท/วัน/นิสิ ต ๑ คน ให้ตัดคาว่ า
สถานีอนามัย ออก

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนในการดาเนินงาน การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม
การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน
ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ในการดาเนินงาน การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมการฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการ
เสริมประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จึง อาศั ย อานาจตามความใน
มาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนใน
การดาเนินงาน การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการเสริม
ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕”
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ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“แหล่งฝึกงาน” หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ แหล่งฝึกงานอื่นที่คณะกรรมการประจาคณะเห็นควรให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ
สาหรับนิสิต
“หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงาน แผนก หน่วย ภาควิชา สาขาวิชา ห้องในแหล่ง
ฝึกงาน
“อาจารย์แหล่งฝึก” หมายถึง แพทย์ เภสัช พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค
การแพทย์ นักกายภาพบาบัด หรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ชานาญเฉพาะที่ปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกงาน และได้รับ
การแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึก ดังนี้
๔.๑ อาจารย์ท่ีปฏิบัติงานพั ฒนาแหล่งฝึก ณ แหล่งฝึกงานให้จ่ายค่าตอบแทน
อัตราวันละ ๔๐๐ บาท
๔.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนแหล่งฝึก ภาคปฏิบัติสาธารณสุขชุมชน อัตรา
๑๐๐ บาท/วัน/นิสิต ๑ คน
๔.๓ ค่ า ตอบแทนอาจารย์ ผู้ ส อนแหล่ ง ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ เ ภสั ช กรรมโรงพยาบาล
อัตรา ๑๐๐ บาท/วัน/นิสิต ๑ คน
๔.๔ ค่ า ตอบแทนอาจารย์ ผู้ ส อนแหล่ ง ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ เ ชิ ง วิ ช าชี พ เภสั ช ศาสตร์
(Clerkship) อัตรา ๑๐๐ บาท/วัน/นิสิต ๑ คน
๔.๕ อาจารย์ประจา ที่รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราวันละ
ไม่เกิน ๕๐ บาท/นิสิต ๑ คน โดยจะต้องมีภาระงานสอนปกติครบตามที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดจึงจะ
สามารถเบิกค่าตอบแทนได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ปิดประชุม
เวลา 11.30 น.

สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

สุระพล ภานุไพศาล
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล)
กรรมการและเลขานุการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

