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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข

1

1

จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คน 200.00               

 ตามที่จา่ยจริง

ผู้อนมุตัติามที่เหน็สมควร

จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คน 3,000.00            2

 ตามที่จา่ยจริง 2

จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/ชิ้น 1,000.00             2

ไมเ่กนิโอกาสละ 2,000.00             1

จา่ยตามจริงแตไ่มเ่กนิ/คน 2,000.00             2

ตามที่จา่ยจริง 1

พธิกีารตา่งๆ

    - ประธานคณะสงฆ์ ไมเ่กนิรูปละ 1,500.00             

    - พระสงฆ์ ไมเ่กนิรูปละ 1,000.00             

จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/ชุด 1,000.00             

การตา่งๆ

    - คา่วงดริุยางคใ์นโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลยัหรืองาน

    - คา่เคร่ืองไทยทานถวายพระสงฆใ์นงานวันสถาปนาหรืองาน

พธิี

หมายเหตุ กรณีนอกเหนอืจากนี้ใหเ้ปน็อ านาจของอธกิารบดเีปน็

    - คา่พวงมาลา หรือเคร่ืองบชูาเพื่อสกัการะบชูาปชูนยีบคุคล

ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

ที่ถอืปฏบิตัเิปน็ประเพณีหรือในโอกาสพเิศษ

   - คา่โล ่ หรือของที่ระลกึ  ส าหรับแสดงมทุติาจติแกผู้่ที่มี

อุปการคณุตอ่มหาวิทยาลยั

รายการและอตัราการเบกิจา่ยจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั

คา่เลี้ยงรับรอง

 - แขกที่มาเย่ียมเยียน ชมกจิการ ใหค้วามชว่ยเหลอื หรือท างาน

ร่วมกบัทางมหาวิทยาลยั รวมทัง้บคุลากรของมหาวิทยาลยัพะเยา

ที่เขา้ร่วมเลี้ยงรับรอง

  - องคมนตรี  รัฐมนตรี  อดตีรัฐมนตรี สมาชกิสภาผู้แทน

ราษฏร สมาชกิวุฒสิภา ผู้ว่าราชการจงัหวัด สมาชกิสภาจงัหวัด 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั กรรมการผู้ทรงคณุวุฒทิี่แตง่ตัง้โดยกรรมการสภามหาวิทยาลยั กรรมการผู้ทรงคณุวุฒทิี่แตง่ตัง้โดย

สภามหาวิทยาลยัรวมถงึการเลี้ยงรับรองชาวตา่งชาติสภามหาวิทยาลยัรวมถงึการเลี้ยงรับรองชาวตา่งชาติ

 - คา่ของขวัญ หรือของที่ระลกึส าหรับบคุคลที่มาเย่ียมเยียน

ชมกจิการ เจรจาหารือเกี่ยวกบังานหรือท างานร่วมกบั

มหาวิทยาลยัเปน็การชั่วคราว และส าหรับบคุคลหรือนติบิคุคลที่

ใหค้วามชว่ยเหลอืกจิการดา้นการศกึษา อบรม คน้คว้า หรือวิจยัใหค้วามชว่ยเหลอืกจิการดา้นการศกึษา อบรม คน้คว้า หรือวิจยั

ของสว่นงานของสว่นงาน

 - กรณีของที่ระลกึที่มหาวิทยาลยัเปน็ผู้จดัท าขึ้น หรือมี

สว่นร่วมในการจดัท า

    - คา่ปจัจยัถวายพระสงฆใ์นงานวันสถาปนามหาวิทยาลยั หรือ

งานพธิกีารตา่ง ๆ ที่มหาวิทยาลยัจดัใหเ้บกิจา่ยตามอัตราดงันี้

 - คา่กระเชา้ดอกไมห้รือพวงหรีดในโอกาสแสดงความยินดหีรือ

แสดงความเสยีใจตอ่บคุลากรของมหาวิทยาลยั คูส่มรส สาม ี

ภรรยา พอ่ แม ่หรือบตุรของบคุลากรตลอดจนนสิติของภรรยา พอ่ แม ่หรือบตุรของบคุลากรตลอดจนนสิติ

ของมหาวิทยาลยั หรือผู้ที่มอุีปการคณุตอ่มหาวิทยาลยั

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คร้ังละ 10,000.00           3

พธิกีารตา่งๆ

จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คร้ังละ 15,000.00           

3

จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คร้ังละ 10,000.00           

จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คร้ังละ 20,000.00           

จา่ยตามจริง/ไมเ่กนิคนละ 500.00               1

 

ไมเ่กนิรูปละ 500.00               

หมวด 2

1. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิการจดัโครงการ/กิจกรรม ประชมุ สมัมนา ฝึกอบรมและการแขง่ขนั

กีฬาส าหรับนสิติ

 1.1 ระดบัปริญญาตรี

  -  คา่อาหารว่าง ไมเ่กนิ /คน/มื้อ 30.00                 

  -  คา่อาหารเชา้/กลางวัน/เย็น ไมเ่กนิ /คน/มื้อ 70.00                 

  -  คา่ที่พัก ไมเ่กนิ/วัน/คน 500.00               

  -  คา่พาหนะ จา่ยตามจริงโดยประหยัด

 1.2  ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก

  -  คา่อาหารว่าง ไมเ่กนิ/คน/มื้อ 30.00                 

  -  คา่อาหารเชา้/กลางวัน/เย็น ไมเ่กนิ/คน/มื้อ 100.00                

  -  คา่ที่พัก ไมเ่กนิ/วัน/คน 500.00               

  -  คา่พาหนะ จา่ยตามจริงโดยประหยัด

 1.3. กรณีนสิติเปน็ตวัแทนของมหาวิทยาลยัในการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัหนว่ยงานภายนอก

 -  คา่พาหนะ จา่ยตามจริงโดยประหยัด

 -  คา่ที่พักเหมาจา่ย ตอ่วัน/คน 500.00               

 -  คา่ที่พัก ตามที่จา่ยจริง(กรณีพักเดี่ยว) ตอ่วัน/คน 1,500.00             

     คา่ที่พัก ตามที่จา่ยจริง(กรณีพักคู)่ ตอ่วัน/คน 850.00               

 - คา่เบี้ยเลี้ยง ตอ่วัน/คน 210.00                

    - คา่ใชจ้า่ยในการประกอบพธิพีราหมณ์รวมถงึคา่บายศรี

คา่เคร่ืองบวงสรวง คา่ตอบแทนพราหมณ์บวงสรวงในงาน

    - คา่ภตัตาหารถวายพระสงฆ ์

   - คา่ใชจ้า่ยในการประกอบพธิพีราหมณ์รวมถงึคา่บายศรี

คา่เคร่ืองบวงสรวง คา่ตอบแทนพราหมณ์บวงสรวงในงาน

วันสถาปนามหาวิทยาลยั และเคร่ืองบวงสรวงองคส์มเดจ็

กรณีประกอบพธิไีหว้ครูนาฎศิลป์และดนตรี

   - คา่ตอบแทนผู้ประกอบพธิี

   - คา่บายศรี คา่เคร่ืองบวงสรวง

พระนเรศวรมหาราช ของนสิติเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยั ชัน้ปทีี่ 1

   - คา่ตอบแทนผู้อาราธนาศลีในงานวันสถาปนาหรืองานพธิี

การตา่ง ๆ ที่มหาวิทยาลยัจดั

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559



 3
อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

 1.4 กรณีนสิติเปน็ตวัแทนของมหาวิทยาลยัในการเขา้ร่วมกจิกรรมในตา่งประเทศ

 -  คา่พาหนะ จา่ยตามจริงโดยประหยัด

 -  คา่ที่พัก  (ประเภท ก) จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/วัน/คน 3,000.00            

 -  คา่ที่พัก  (ประเภท ข) จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/วัน/คน 7,500.00             

 - คา่เบี้ยเลี้ยง (ประเภท ก) วัน/คน 1,000.00             

 - คา่เบี้ยเลี้ยง (ประเภท ข) วัน/คน 1,500.00             

หมายเหตุ

เบกิจา่ยจริง

  ประเภท ก. ไดแ้ก ่สหภาพพมา่ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม  มาเลเซยี สาธารณรัฐฟลิปิปนิส ์และ สาธารณรัฐอินโดนเีซยี

  ประเภท ข. ไดแ้ก ่ประเทศที่นอกเหนอืจากประเภท ก.

 1.5 เงนิรางวัล หรือคา่ของรางวัลที่จดัใหม้กีารประกวดแขง่ขัน

  การประกวดแขง่ขันประเภทเดี่ยว

 - รางวัลที่ 1 ไมเ่กนิ 3,000.00            

 - รางวัลที่ 2 ไมเ่กนิ 2,000.00             

 - รางวัลที่ 3 ไมเ่กนิ 1,000.00             

 - รางวัลชมเชย ไมเ่กนิ 500.00               

  การประกวดแขง่ขันประเภททมี

 - รางวัลที่ 1 ไมเ่กนิ / ทมีละ 5,000.00            

 - รางวัลที่ 2 ไมเ่กนิ / ทมีละ 3,000.00            

 - รางวัลที่ 3 ไมเ่กนิ / ทมีละ 2,000.00             

 - รางวัลชมเชย ไมเ่กนิ / ทมีละ 1,000.00             

 1.6 คา่เชา่อุปกรณ์ตา่งๆ และคา่เชา่สถานที่ จา่ยตามจริงโดยประหยัด

 1.7 คา่เชา่ชุดการแสดงและชุดพธิกีารตา่ง ๆ จา่ยตามจริงโดยประหยัด

จา่ยตามจริงโดยประหยัด

 1.9 คา่บ ารุงสถานที่ จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คร้ังละ 1,000.00             

ไมเ่กนิ/คน/วัน 30.00                 

1

2. กรณีเดนิทางไปปฏบิัตงิานเป็นระยะเวลานาน ใหพ้จิารณาเชา่พักเป็นรายเดอืน เป็นล าดับแรกตามอัตราที่

1. กรณีการเดนิทางไปปฏบิัตงิานเป็นหมูค่ณะใหพ้ักรวมกันสองคนตอ่หนึ่งหอ้ง โดยเบกิคา่เชา่ที่พักไดเ้ทา่ที่

หอ้งพักเดี่ยว หากมีจา่ยจริงไมเ่กนิอัตราคา่เชา่หอ้งพักคู ่เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ไมเ่หมาะสม จะพักรวมกันหรือมเีหตุจ าเป็นที่ไมอ่าจพัก

รวมกับผู้อื่นได ้ใหเ้บกิไดเ้ทา่ที่จา่ยจริง ไมเ่กนิอัตราคา่เชา่หอ้งพักเดี่ยว หากมคีวามประสงคจ์ะพักเดี่ยวโดยไมม่ี

 1.10 คา่น้ าดื่มระหว่างท าการฝึกซอ้มการแสดง นาฏศลิป ์หรือ

การแสดงดนตรี

 1.8 คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ในการเขา้ชมสถานที่ หรือชมการแสดง

ซึ่งเกี่ยวกบัการเรียน การสอนในรายวิชาของนสิติ หรือโครงการ

ของนสิติ

หรือการแสดงดนตรี

เหตุจ าเป็นใหเ้บกิจา่ยไมเ่กนิอัตราคา่เชา่หอ้งพักคู่
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คน 300.00               

2. ค่าใชจ้า่ยส าหรับการแขง่ขนักีฬา

 2.1 คา่ธรรมเนยีมหรือคา่ลงทะเบยีนในการสมคัรเขา้แขง่ขัน  จา่ยตามจริง

 2.2 เงนิรางวัล หรือคา่ของรางวัลส าหรับการแขง่ขันกฬีา

  การประกวดแขง่ขันประเภทเดี่ยว

 - รางวัลที่ 1 ไมเ่กนิ 3,000.00            

 - รางวัลที่ 2 ไมเ่กนิ 2,000.00             

 - รางวัลที่ 3 ไมเ่กนิ 1,000.00             

 - รางวัลชมเชย ไมเ่กนิ 500.00               

  การประกวดแขง่ขันประเภททมี

 - รางวัลที่ 1 ไมเ่กนิทมีละ 5,000.00            

 - รางวัลที่ 2 ไมเ่กนิทมีละ 3,000.00            

 - รางวัลที่ 3 ไมเ่กนิทมีละ 2,000.00             

 - รางวัลชมเชย ไมเ่กนิทมีละ 1,000.00             

 2.3 คา่เคร่ืองแตง่กายผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอน และนกักฬีา จา่ยไมเ่กนิ/คน 1,000.00             

ไมเ่กนิ 1 ชุด

 2.4 คา่ชุดกองเชยีร์ ไมเ่กนิชุด/คน 200.00               

ไมเ่กนิวัน/คน 30.00                 

 2.6 คา่อาหารส าหรับวันจดังานแขง่ขันกฬีา 

 -  อาหารกลางวัน ไมเ่กนิ/คน/วัน 70.00                 

 -  อาหารเย็นใหเ้บกิเพยีง 1 วัน ส าหรับการจดังาน ไมเ่กนิ/คน/วัน 150.00                

 -  คา่พาหนะ จา่ยตามจริงโดยประหยัด

 -  คา่ที่พักเหมาจา่ย ตอ่วัน/คน 500.00               

 -  คา่ที่พัก ตามที่จา่ยจริง(กรณีพักเดี่ยว) ตอ่วัน/คน 1,500.00             

    คา่ที่พัก ตามที่จา่ยจริง(กรณีพักคู)่ ตอ่วัน/คน 850.00               

 - คา่เบี้ยเลี้ยง ตอ่วัน/คน 210.00                

3. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิการด าเนนิการจดักิจกรรม โครงการและกีฬา 3

 3.1 กรรมการที่เปน็บคุคลภายในมหาวิทยาลยั จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คน/การประกวด 500.00               

 3.2 กรรมการที่เปน็บคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั

   - การประกวดระดบัจงัหวัด จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คน/การประกวด 2,000.00             

   - การประกวดระดบัภมูภิาค/ประเทศ จา่ยตามจริงไมเ่กนิ/คน/การประกวด 5,000.00            

1

แขง่ขันกฬีากบัหนว่ยงานภายนอก

 1.11 คา่ของส าหรับแจกในโครงการ กจิกรรม หรือการ

ประชาสมัพันธ ์โครงการ กจิกรรม

 2.5 คา่น้ าดื่มส าหรับผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอน และนกักฬีาระหว่าง

ฝึกซอ้มและแขง่ขัน

 2.7 กรณีนสิติเปน็ตวัแทนของมหาวิทยาลยัในการเขา้ร่วม

 หมายเหตุ หากบคุคลที่เปน็ผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอนในหลายชนดิกฬีาที่ท าการแขง่ขันที่จดัในคราวเดยีว
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

หมวด 3

1. ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ

ไมเ่กนิ 1 ชุด/ปงีบประมาณ  2,000.00

จา่ยไมเ่กนิ/คน  2,000.00

 ตามที่จา่ยจริง 1

    - ปฏบิตังิานเปน็ชั่วโมง ชั่วโมงละ / คน  25.00

วันละ/ คน  200.00

 ตามที่จา่ยจริง

 ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

2 ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิัติงาน 

 - คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ในประเทศ

วันละ/คน 360.00               

วันละ/คน 300.00               

- คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทางในตา่งประเทศ  ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ (1) และ (2) 

ตอ่วัน/คน 2,000.00             

ตอ่วัน/คน 3,000.00            
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  1.3  คา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุนกจิกรรมคา่ลงทะเบยีนกลุม่ความ

ร่วมมอืระหวา่งหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย

  1.4 คา่ตอบแทนนสิติชว่ยงานใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละอัตราดงันี้

  - ปฏบิตังิานเปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 7 ชั่วโมง ไมร่วมเวลาหยุดพัก

  1.6  คา่ใชจ้า่ยอื่นที่จ าเปน็ในการจดัโครงการ กจิกรรม ประชุม

สมัมนา ฝึกอบรมและการแขง่ขันกฬีาส าหรับนสิติ

  1.2  คา่ตรวจสุขภาพประจ าป ีของผู้บริหารมหาวทิยาลัย พนักงาน

มหาวทิยาลัย และลูกจา้ง ของมหาวทิยาลัย

 (1) ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลยั  อธกิารบด ีที่ปรึกษาอธกิารบดี

  ประเภท ข  ประเทศนอกเหนอืจากประเภท ก

  1.5 คา่บ ารุงสมาชกิในนามมหาวิทยาลยั

  1.1  คา่ชุดแตง่กายส าหรับปฏบิตังิานของบคุลากร

รองอธกิารบด ีคณบด ีและผู้อ านวยการวิทยาลยั  หรือหวัหนา้

สว่นงานที่เทยีบเทา่สว่นงานที่เทยีบเทา่

 (2) ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยอธกิารบด ีรองคณบดี

รองผู้อ านวยการวิทยาลยั ผู้อ านวยการกอง  ผู้อ านวยการศนูย์

หวัหนา้ฝ่ายหรือหวัหนา้เลขานกุารคณะหรือต าแหนง่เทยีบเทา่

อาจารย์และเจา้หนา้ที่ต าแหนง่ตา่ง ๆ

ประเภท ก  สภาพพมา่ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวียดนาม มาเลเซยี

สาธารณรัฐฟลิปิปนิส ์ และสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี

    หมายเหตุ  ใหพ้นกังานขับรถที่ตอ้งไปปฎบิตังิานรับ - สง่บคุลากรของมหาวิทยาลยั ใหม้สีทิธเิบกิ

คา่เชา่ที่พัก คา่เบี้ยเลี้ยง คา่ใชจ้า่ยอื่นที่จ าเปน็ในการเดนิทางไปปฎบิตังิานในโอกาส ดงันี้

    1. ไปร่วมงานศพบคุลากร คูส่มรส สาม ีภรรยา บตุร ธดิา และบดิา มารดาของบคุลากรตลอดจน

    3. ไปปฎบิตัหินา้ที่ของมหาวิทยาลยั เชน่ งานทอดกฐิน งานผ้าปา่ ในนามของมหาวิทยาลยั

นสิติของมหาวิทยาลยั หรือผู้มอุีปการคณุตอ่มหาวิทยาลยั

    2. ไปเย่ียมไขบ้คุลากรของมหาวิทยาลยั ที่เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

 - ค่าเชา่ท่ีพักในการเดนิทางภายในประเทศ

กรณีเหมาจา่ย

เหมาจา่ย /คน / วัน 3,000.00            

 เหมาจา่ย / คน / วัน 500.00               

 เหมาจา่ย / คน / วัน 500.00               

 เหมาจา่ย / คน / วัน 500.00               

ตามที่จา่ยจริง

กรณีจา่ยตา่ยตามจริง

คน/วัน ตามที่จา่ยจริง

กรณีพักเดี่ยว / คน /วัน 2,000.00             

กรณีพักคู ่/ คน / วัน 1,200.00             

กรณีพักเดี่ยว / คน /วัน 1,700.00             

กรณีพักคู ่/ คน / วัน 1,000.00             

4

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒจิากภายนอก

มหาวิทยาลยั ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลยั อธกิารบดี

ที่ปรึกษาอธกิารบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีและผู้อ านวยการ

 (1) ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ

ประธานสภาพนกังาน หวัหนา้สาขา หวัหนา้เลขานกุารคณะหรือ

ต าแหนง่ที่เทยีบเทา่

 (1) ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒจิากภายนอก

มหาวิทยาลยั ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลยั อธกิารบดี

ที่ปรึกษาอธกิารบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีและผู้อ านวยการ

มาจากภายนอกมหาวิทยาลยั

วิทยาลยั หรือหวัหนา้สว่นงานที่เทยีบเทา่

 (3) ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยคณบด ีหวัหนา้งาน

รองผู้อ านวยการศนูย์ พนกังานสายวิชาการที่ด ารงต าแหนง่

รองศาสตราจารย์  พนกังานสายบริการที่ด ารงต าแหนง่

ผู้เชี่ยวชาญพเิศษ พนกังานสายบริการที่ด ารงต าแหนง่ช านาญการ

และเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลยั พนกังานขับรถ (กรณีพักเดี่ยว

ทัง้นี้อยู่ในดลุพนิจิของหวัหนา้สว่นงาน)

 (4) อาจารย์และเจา้หนา้ที่ต าแหนง่ตา่งๆ

 (5) อาจารย์พเิศษ วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลยั ผู้ปฎบิตัทิี่

 (2) ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยอธกิารบด ี รองคณบดี

รองผู้อ านวยการวิทยาลยั  ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศนูย์

วิทยาลยั หรือหวัหนา้สว่นงานที่เทยีบเทา่

 (2) ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยอธกิารบด ี รองคณบดี

รองผู้อ านวยการวิทยาลยั  ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศนูย์

ประธานสภาพนกังาน หวัหนา้สาขา หวัหนา้เลขานกุารคณะหรือ

ต าแหนง่ที่เทยีบเทา่

 (3) ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยคณบด ีหวัหนา้งาน

รองผู้อ านวยการศนูย์ พนกังานสายวิชาการที่ด ารงต าแหนง่

รองศาสตราจารย์  พนกังานสายบริการที่ด ารงต าแหนง่

ผู้เชี่ยวชาญพเิศษ พนกังานสายบริการที่ด ารงต าแหนง่ช านาญการ

และเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลยั พนกังานขับรถ (กรณีพักเดี่ยว

ทัง้นี้อยู่ในดลุพนิจิของหวัหนา้สว่นงาน)
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

กรณีพักเดี่ยว / คน /วัน 1,700.00             

กรณีพักคู ่/ คน / วัน 1,000.00             

คน/วัน ตามที่จา่ยจริง

 - ค่าเชา่ท่ีพักในการเดนิทางไปปฏบิัติงานต่างประเทศ

คน/วัน ตามที่จา่ยจริง

ประเภท ข  ประเทศนอกเหนอืจากประเภท ก คน/วัน ตามที่จา่ยจริง

ตามที่จา่ยจริงไมเ่กนิ/คน/วัน 3,000.00            

ประเภท ข   ประเทศนอกเหนอืจากประเภท ก ตามที่จา่ยจริงไมเ่กนิ/คน/วัน 7,500.00             

4

ประเภท ก  สภาพพมา่ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวียดนาม มาเลเซยี

สาธารณรัฐฟลิปิปนิส ์ และสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี

แรกตามอัตราที่เบกิจา่ยจริง

 (1) ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒจิากภายนอก

มหาวิทยาลยั ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลยั อธกิารบดี

ที่ปรึกษาอธกิารบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีและผู้อ านวยการ

พร้อมทัง้ชี้แจงเหตผุลความจ าเปน็เสนอตอ่หวัหนา้สว่นงานเปน็ผู้พจิารณาอนมุตัิ

           - กรณีเดนิทางไปปฏบิตังิานเปน็ระยะเวลานามใหพ้จิารณาเชา่พักเปน็รายเดอืน เปน็ล าดบั

                - กรณีเดนิทางไปปฏบิตังิานทัง้ในและตา่งประเทศเปน็หมูค่ณะใหพ้ักรวมกนัสองคนตอ่

วิทยาลยั หรือหวัหนา้สว่นงานที่เทยีบเทา่

 (2) ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยอธกิารบด ี รองคณบดี

รองผู้อ านวยการวิทยาลยั  ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศนูย์

ประธานสภาพนกังาน หวัหนา้สาขา หวัหนา้เลขานกุารคณะหรือ

ต าแหนง่ที่เทยีบเทา่

 (4) อาจารย์และเจา้หนา้ที่ต าแหนง่ตา่งๆ

 (5) อาจารย์พเิศษ วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลยั ผู้ปฎบิตัทิี่

มาจากภายนอกมหาวิทยาลยั

หมายเหตุ  - กรณีผู้ด ารงต าแหนง่ล าดบัที่ 1  2 และ 3 สามารถพักเดี่ยวไดใ้นอัตราคา่เชา่ที่พักเดี่ยว

หนึ่งหอ้ง  โดยเบกิคา่เชา่ที่พักไดเ้ทา่ที่จา่ยจริงไมเ่กนิอัตราที่ก าหนด เว้นแตเ่ปน็กรณีที่ไมเ่หมาะสม

จะพักรวมกนัหรือมเีหตจุ าเปน็ไมอ่าจพักรวมกบัผู้อื่นไดใ้หเ้บกิไดเ้ทา่ที่จา่ยจริง ไมเ่กนิอัตราที่ก าหนด

ประเภท ก  สภาพพมา่ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวียดนาม มาเลเซยี

 สาธารณรัฐฟลิปิปนิส ์ และสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

ตามที่จา่ยจริงไมเ่กนิ/คน/วัน 3,000.00            

ประเภท ข   ประเทศนอกเหนอืจากประเภท ก ตามที่จา่ยจริงไมเ่กนิ/คน/วัน 7,500.00             

ตามที่จา่ยจริงไมเ่กนิ/คน/วัน 3,000.00            

ประเภท ข   ประเทศนอกเหนอืจากประเภท ก ตามที่จา่ยจริงไมเ่กนิ/คน/วัน 7,500.00             

- ค่าพาหนะเดนิทางโดยรถไฟดว่นพเิศษ  และพาหนะเครื่องบนิ

เคร่ืองบนิ ชัน้ธรุกจิ

รถไฟ ดว่นพเิศษ

เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด

รถไฟ ดว่นพเิศษ

เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด

รถไฟ ดว่นพเิศษ

4

ที่ปรึกษาอธกิารบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีและผู้อ านวยการ

วิทยาลยั หรือหวัหนา้สว่นงานที่เทยีบเทา่

 (2) ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยอธกิารบด ี รองคณบดี

รองผู้อ านวยการวิทยาลยั  ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศนูย์

ประธานสภาพนกังาน หวัหนา้สาขา หวัหนา้เลขานกุารคณะหรือ

ต าแหนง่ที่เทยีบเทา่

 (3) ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยคณบด ีหวัหนา้งาน

รองผู้อ านวยการศนูย์ พนกังานสายวิชาการที่ด ารงต าแหนง่

รองศาสตราจารย์  พนกังานสายบริการที่ด ารงต าแหนง่

ผู้เชี่ยวชาญพเิศษ พนกังานสายบริการที่ด ารงต าแหนง่ช านาญการ

และเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลยั

 (3) ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยคณบด ีหวัหนา้งาน

รองผู้อ านวยการศนูย์ พนกังานสายวิชาการที่ด ารงต าแหนง่

รองศาสตราจารย์  พนกังานสายบริการที่ด ารงต าแหนง่

ผู้เชี่ยวชาญพเิศษ พนกังานสายบริการที่ด ารงต าแหนง่ช านาญการ

และเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลยั พนกังานขับรถ

ประเภท ก  สภาพพมา่ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวียดนาม มาเลเซยี

สาธารณรัฐฟลิปิปนิส ์ และสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี

 (4) อาจารย์และเจา้หนา้ที่ต าแหนง่ตา่งๆ

ประเภท ก  สภาพพมา่ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาขนลาว 

ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวียดนาม มาเลเซยี

สาธารณรัฐฟลิปิปนิส ์ และสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี

หมายเหตุ  - กรณีเดนิทางไปปฏบิตังิานทัง้ในและตา่งประเทศเปน็หมูค่ณะใหพ้ักรวมกนัสองคนตอ่

หนึ่งหอ้ง  โดยเบกิคา่เชา่ที่พักไดเ้ทา่ที่จา่ยจริงไมเ่กนิอัตราที่ก าหนด เว้นแตเ่ปน็กรณีที่ไมเ่หมาะสม

จะพักรวมกนัหรือมเีหตจุ าเปน็ไมอ่าจพักรวมกบัผู้อื่นไดใ้หเ้บกิไดเ้ทา่ที่จา่ยจริง ไมเ่กนิอัตราที่ก าหนด

พร้อมทัง้ชี้แจงเหตผุลความจ าเปน็เสนอตอ่หวัหนา้สว่นงานเปน็ผู้พจิารณาอนมุตัิ

       - กรณีเดนิทางไปปฏบิตังิานเปน็ระยะเวลานานใหพ้จิารณาเชา่พักเปน็รายเดอืน เปน็ล าดบั

แรกตามอัตราที่เบกิจา่ยจริง

 (1) ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒจิากภายนอก

มหาวิทยาลยั ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลยั อธกิารบดี

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัดราคาต่ า

(Low cost)

รถไฟ ดว่นพเิศษ

เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด

รถไฟ ดว่นพเิศษ

- การเดนิทางโดยพาหนะสว่นบุคคล

  (1) รถยนตส์ว่นบคุคล                     กโิลเมตรละ 5.00                   

  (2) รถจกัรยานยนตส์ว่นบคุคล         กโิลเมตรละ 4.00                   

ทางดว่นได้

- การเบกิจา่ยเงนิคา่พาหนะรับจา้ง (แทก็ซี)่ 

    คา่รถรับจา้ง (TAXI) ตามจริง/ไมเ่กนิเที่ยวละ 500.00               

- คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืน าในการตรวจลงตรา(Visa) ตามที่จา่ยจริง

- คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทางราชการ (e-passport) ตามที่จา่ยจริง

3 การจา่ยเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาท าการ

วันละ/คน 100.00                

วันละ/คน 200.00               

วันละ/คน 300.00               

ชั่วโมงละ/คน 30.00                 

หมายเหตุ - การปฏบิตังิานนอกเวลาท าการหลายชว่งเวลาภายในวันเดยีวกนั ใหน้บัเวลาปฏบิตังิาน

              - การปฏบิตังิานนอกเวลาท าการที่มสีทิธไิดรั้บเงนิตอบแทนอื่นของทางมหาวิทยาลยั

ส าหรับการปฏบิตังิานนัน้แลว้ ใหเ้บกิไดท้างเดยีว

              - การปฏบิตังิานนอกเวลาท าการไมเ่ตม็จ านวนชั่วโมงไมใ่หเ้บกิเงนิตอบแทน

4

5

นอกเวลาท าการทกุชว่งเวลารวมกนั เพื่อเบกิเงนิตอบแทนส าหรับวันนัน้

ใหค้ดิเปน็ชั่วโมง เศษของชั่วโมงใหต้ดัทิ้ง

นอ้ยกว่า 3 ชั่วโมงคร่ึงไมร่วมเวลาหยุดพัก

  (2) การปฏบิตังิานนอกเวลาท าการปกตเิปน็เวลาตดิตอ่กนัไม่

นอ้ยกว่า  7  ชั่วโมงไมร่วมเวลาหยุดพัก

  (3) การปฏบิตังิานในวันหยุดท าการเตม็วันเหมอืนวันท าการปกติ

หรือเวลาอื่นที่มหาวิทยาลยัเหน็สมควร แตท่ัง้นี้ตอ้งเปน็เวลา

ไมน่อ้ยกว่า 7 ชั่วโมง ไมร่วมเวลาหยุดพัก

  (4) การปฏบิตังิานไมค่รบตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ (1) (2) และ(3)

หมายเหตุ  การเดนิทางโดยพาหนะสว่นบคุคลจะไมส่ามารถเบกิคา่ธรรมเนยีมการจอดรถ และคา่ผ่าน

  (1) การปฏบิตังิานนอกเวลาท าการปกตเิปน็เวลาตดิตอ่กนัไม่

นอ้ยกว่า 3 ชั่วโมงคร่ึงไมร่วมเวลาหยุดพัก

 (4) อาจารย์และเจา้หนา้ที่ต าแหนง่ตา่งๆ ใหอ้ธกิารบดหีรือ

รองอธกิารบดทีี่ไดรั้บมอบหมายหรือหัวหนา้สว่นงานแลว้แตก่รณี

เป็นผู้พจิารณาอนุมัตติามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยประหยัด

 (5) อาจารย์พเิศษ วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลยัผู้ปฎบิตังิาน

ที่มาจากภายนอกมหาวิทยาลยั

กรณีที่เกดิอุบตัเิหตจุากการเดนิทางโดยใชย้านพาหนะสว่นบคุคล ผู้เดนิทางจะขอหารือเรียกร้องให้

มหาวิทยาลยัจา่ยเงนิใหน้อกจากเงนิชดเชยคา่พาหนะอกีไมไ่ดไ้มว่่ากรณีใด ๆ

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

4 อตัราการเบกิจา่ยค่าใชบ้รกิารวิทยโุทรศัพท์เคลื่อนท่ี

อัตราเบกิจา่ยคา่ใชบ้ริการวิทยุโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามคา่ใชจ้า่ยจริงดงันี้

 - อธกิารบด ี ไมเ่กนิเดอืนละ 4,000.00             

 - รองอธกิารบด ี ไมเ่กนิเดอืนละ/คน 3,000.00            

 - คณบด ี หรือต าแหนง่อื่นที่มฐีานะเทยีนเทา่ ไมเ่กนิเดอืนละ/คน 2,500.00             

ไมเ่กนิเดอืนละ/คน 1,500.00             

ไมเ่กนิเดอืนละ/คน 1,000.00             

5 อตัราการเบกิจา่ยค่าใชบ้รกิารวิทยโุทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ไมเ่กนิเดอืนละ/คน 2,000.00             

6 อตัราเบี้ยประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัพะเยา

 - ประธาน ตอ่คร้ัง 8,000.00            

 - กรรมการภายนอก ตอ่คร้ัง 6,000.00            

 - กรรมการภายใน ตอ่คร้ัง 6,000.00            

 - เลขานกุาร/ผู้ชว่ยเลขานกุาร ตอ่คร้ัง 2,000.00             

7 อตัราการเบกิจา่ยค่ากระเชา้เยี่ยมบุคลากรท่ีเจบ็ป่วยและเขา้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

   คา่กระเชา้ คนละ 1,000.00             

8 ค่าใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา

อัตราการจา่ยคา่สมนาคณุวิทยาการ

 -  บคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั ไมเ่กนิคนละ/ชั่วโมง 1,000.00             

 -  บคุคลภายในมหาวิทยาลยั ไมเ่กนิคนละ/ชั่วโมง 500.00               

หมายเหตุ 

6

7

8

9

10

 - นายกสภามหาวิทยาพะเยา  กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ประธานกรรมการสง่เสริมกจิการมหาวิทยาลยั

พะเยา  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทอาจารย์

ประธานสภาพนกังาน  และผู้บนัทกึการประชุม

  -  ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มลีกัษณะเปน็การบรรยาย จา่ยคา่สมนาคณุวิทยากร ไมเ่กนิ 1 คน

  -  ชั่วโมงการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา  ที่มลีกัษณะเปน็การอภปิรายเปน็คณะหรือสมัมนา

ใหจ้า่ยคา่สมนาคณุวิทยากรตามจ านวนที่เหมาะสม โดยรวมถงึผู้ด าเนนิงานอภปิรายหรือสมัมนา

หมายเหตุ ยกเว้นบคุคลที่มหาวิทยาลยัเหน็ควรใหเ้บกิจา่ยไดก้รณีพเิศษ โดยใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ

อธกิารบด ีเชน่ ผู้ด ารงต าแหนง่องคมนตรี รัฐมนตรี เปน็ตน้

 - ผู้ชว่ยอธกิารบด ี รองคณบด ีผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการ

ศนูย์ หวัหนา้ฝ่ายหรือต าแหนง่อื่นที่มฐีานะเทยีบเทา่ศนูย์ หวัหนา้ฝ่ายหรือต าแหนง่อื่นที่มฐีานะเทยีบเทา่

 - เลขานกุารอธกิารบด ี และเลขานกุารรองอธกิารบดี

หมายเหตุ บคุลากรที่เจบ็ปว่ย และไดเ้ขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือ

เอกชน โดยมรีะยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 3 วัน

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

คา่ใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ไดแ้ก่

 - คา่ใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการใชแ้ละการตกแตง่สถานที่ จา่ยตามจริง/โดยประหยัด

 - คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปดิ - ปดิ จา่ยตามจริง/โดยประหยัด

 - คา่วัสด ุ เคร่ืองเขยีน และอุปกรณ์ จา่ยตามจริง/โดยประหยัด

 - คา่พมิพแ์ละเขยีนประกาศนยีบตัร จา่ยตามจริง/โดยประหยัด

 - คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสาร  และสิ่งตพีมิพ์ จา่ยตามจริง/โดยประหยัด

 - คา่เชา่อุปกรณ์ตา่ง ๆ จา่ยตามจริง/โดยประหยัด

 - คา่ของสมนาคณุในการดงูาน (คา่ของที่ระลกึ) คร้ังละไมเ่กนิ 3,000.00            

 - คา่กระเปา๋เอกสาร เสื้อ หรืออุปกรณ์อื่นที่จ าเปน็ส าหรับ ไมเ่กนิชิ้นละ 300.00               

    ผู้เขา้ร่วม

การฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ภายในมหาวิทยาลยั

 - คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ไมเ่กนิมื้อละ/คน 50.00                 

 - คา่อาหารเชา้ ไมเ่กนิ/คน/วัน 100.00                

 - คา่อาหารกลางวัน ไมเ่กนิ/คน/วัน 200.00               

 - คา่อาหารเย็น ไมเ่กนิ/คน/วัน 300.00               

การฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ภายนอกมหาวิทยาลยั

 - คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ไมเ่กนิมื้อละ/คน 75.00                 

 - คา่อาหารเชา้ ไมเ่กนิ/คน/วัน 150.00                

 - คา่อาหารกลางวัน ไมเ่กนิ/คน/วัน 300.00               

 - คา่อาหารเย็น ไมเ่กนิ/คน/วัน 500.00               

9 อตัราการจา่ยเงินในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตร

 -  คา่ตอบแทนวงดริุยางค ์ วงละไมเ่กนิ 7,000.00             

 -  คา่ปจัจยัถวายประธานคณะสงฆ์ ไมเ่กนิ 3,500.00            

 -  คา่ปจัจยัถวายพระภกิษ ุ รูปละไมเ่กนิ 2,500.00             

 -  คา่เคร่ืองไทยทาน ชุดละไมเ่กนิ 500.00               

 -  คา่พวงมาลยัพระกร/ชอ่ดอกไม้ พวง/ชอ่ 1,500.00             

 - คา่ตอบแทนจากการปฏบิตังิานส าหรับบคุคลภายนอก คนละไมเ่กนิ/วัน 350.00               

ต ารวจ ทหาร หรือเจา้หนา้ที่จากหนว่ยงานภายนอก

10

11

  -  ชั่วโมงการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา  ที่มลีกัษณะเปน็การแบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิแบง่กลุม่อภปิราย

หรือแบง่กลุม่ท ากจิกรรม ซึ่งไดก้ าหนดไว้ในหลกัสตูร หรือโครงการแลว้และจ าเปน็ตอ้งมวีิทยากร

ประจ ากลุม่ ใหจ้า่ยคา่สมนาคณุวิทยากรไดไ้มเ่กนิกลุม่ละ 2 คน

  -  การนบัเวลาชั่วโมงการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา  ในแตล่ะหวัขอ้บรรยายหรืออภปิรายใหน้บัเวลา

ไมน่อ้ยกว่า 50 นาท ี เปน็ 1 ชั่วโมง กรณีไมถ่งึ 50 นาท ีแตไ่มน่อ้ยกว่า 25 นาท ีใหจ้า่ยคา่สมนาคณุ

ไดก้ึ่งหนึ่ง

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

 -  คา่ตอบแทนท างานลว่งเวลาคนงานรายวัน วันละ/คน 250.00               

 - คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ผู้ตดิตาม ทหารราชองครักษ์ คนละไมเ่กนิ/มื้อ 50.00                 

หมายเหตุ  ในกรณีที่มคีา่ใชจ้า่ยนอกจากที่ก าหนดไว้ใหเ้ปน็อ านาจอธกิารบดใีนการอนมุตัจิา่ย

10

- ประธานกรรมการ

   เวลากลางวัน คนละ/วัน 600.00               

   เวลากลางคนื คนละ/ผลดั 250.00               

-รองประธานกรรมการ

  เวลากลางวัน คนละ/วัน 550.00               

  เวลากลางคนื คนละ/ผลดั 230.00               

- หวัหนา้อาคาร

   เวลากลางวัน คนละ/วัน 500.00               

   เวลากลางคนื คนละ/ผลดั 220.00               

- กรรมการ

  เวลากลางวัน คนละ/วัน 450.00               

  เวลากลางคนื คนละ/ผลดั 220.00               

- เจา้หนา้ที่เฝ้ารักษาขอ้สอบ

  เวลากลางวัน คนละ/วัน 220.00               

  เวลากลางคนื คนละ/ผลดั 220.00               

- ยาม นกัการภารโรง

   เวลากลางวัน คนละ/วัน 220.00               

   เวลากลางคนื คนละ/ผลดั 120.00                

- พนกังานขับรถยนต์

  เวลากลางวัน คนละ/วัน 220.00               

  เวลากลางคนื คนละ/ผลดั 120.00                

 - คา่ออกขอ้สอบ วิชาละ 3,000.00            

วิชาละ/ผู้เขา้สอบ 1คน 30.00                 

วิชาละ/ผู้เขา้สอบ 1คน 30.00                 

- ระดบัปริญญาโท ตอ่ผู้เขา้สอบ 1 คน 10.00                 

- ระดบัปริญญาเอก เหมาจา่ย/กรรมการ 1 คน 1,000.00             

11

12

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิการเก่ียวกับการสอบคัดเลอืกบุคคล

คา่ออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน

 - คา่ตรวจกระดาษค าตอบทเีปน็อัตนยั

 - คา่ตรวจกระดาษค าตอบที่เปน็อัตนยัและปรนยัในฉบบัเดยีวกนั

คา่ตอบแทนการสอบสมัภาษณ์

และบคุลากร

เขา้ศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา

   หากกรรมการคนใดไดรั้บคา่ตอบแทนไมถ่งึ 500 บาท ใหไ้ดรั้บ 500 บาท

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

11

- กรรมการอ านวยการ วันละไมเ่กนิ 1,000.00             

- กรรมการด าเนนิงาน วันละไมเ่กนิ 1,000.00             

- อาจารย์ผู้ประสานงาน วันละไมเ่กนิ 1,000.00             

- นสิติไมเ่กนิ 100 คน ชั่วโมงละไมเ่กนิ 500.00               

- นสิติตัง้แต ่101-160 คน ชั่วโมงละไมเ่กนิ 750.00               

- นสิติตัง้แต ่161 คนขึ้นไป ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,000.00             

ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,500.00             

รายวชิาละไมเ่กนิ (ตลอดหลักสูตร) 3,000.00            

ไมเ่กนิ/รายวชิา/จ านวนนิสิต 1คน 20.00                 

หมายเหตุ : กรณีนสิติต่ ากว่า 10 คนเหมาจา่ยในอัตราไมเ่กนิ 200 บาท/รายวิชา

อัตราไมเ่กนิ/นสิติ 1 คน 1,000.00             

- คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา อัตราไมเ่กนิ/นสิติ 1 คน 2,000.00             

-  คา่ตอบแทนอาจารย์ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม คนละไมเ่กนิ/คร้ัง (ไมเ่กนิ 2 คร้ัง) 500.00               

-  คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิ คนละไมเ่กนิ/วัน 3,000.00            

-  คา่ตอบแทนการประชุมใหค้ าปรึกษา คนละไมเ่กนิ/ไมเ่กนิ 3 คร้ัง/ภาคเรียน 750.00               

-  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตังิาน ไมเ่กนิ/วัน 300.00               

12

-  อาจารย์ที่ปรึกษา ไมเ่กนิ/นสิติ 1 คน 2,000.00             

-  การประชุมใหค้ าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา คนละไมเ่กนิ/คร้ัง/ไมเ่กนิ 3 คร้ัง 750.00               

-  อาจารย์ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมหรือผู้ทรงคณุวุฒภิายใน คนละไมเ่กนิ/คร้ัง/ไมเ่กนิ 2 คร้ัง 500.00               

-  ผู้ทรงคณุวุฒภิายนอก คนละไมเ่กนิ/วัน 3,000.00            

หมายเหตุ:

13

14

คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศกึษาอสิระ

ระดบัปริญญาตรี

คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง

ระดบัปริญญาโท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้ปฏบิัติงานการบรหิารจดัการศึกษาโครงการพเิศษ

ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้ปฏบิตังิาน

คา่ตอบแทนผู้สอนและคมุสอบรายวิชาบรรยายและปฏบิตัิ

ระดบัปริญญาตรี

ระดบัปริญญาโท

คา่ตอบแทนอัตราการเทยีบโอนผลการเรียน

- การสอบที่ไมใ่ชก่ารทดสอบมาตรฐาน (CE)

- ตรวจแฟม้สะสมผลงาน (CP)

หมายเหตุ : ผู้ใดไดรั้บคา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาแลว้ จะรับเงนิคา่ตอบแทนการประชุม

ใหค้ าปรึกษาอกีมไิด้

ค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองระดบับัณฑิตศึกษา

กรณีไดรั้บคา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาแลว้ จะไดรั้บเงนิคา่ตอบแทนการประชุมใหค้ าปรึกษา

ของอาจารย์ที่ปรึกษาอกีไมไ่ด้

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

13

- ปริญญาโท ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,500.00             

- ปริญญาเอก ชั่วโมงละไมเ่กนิ 2,000.00             

- คา่ตอบแทนการคมุสอบ คร้ังละ 1,500.00             

14 ค่าตอบแทนอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานพินธ ์ระดบับัณฑิตศึกษา

ระดบัปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1

หลกัสตูรศลิปศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 10,000.00           

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 5,000.00            

หลกัสตูรศลิปศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 10,000.00           

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 5,000.00            

หลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 10,000.00           

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 5,000.00            

ระดบัปรญิญาโท แผนก แบบ ก 2

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

หลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 8,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 4,000.00             

หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

สาขาวิชาเทคโนโลยีอนิเทอร์เนต็และสารสนเทศ

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 8,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 4,000.00             

16

15

ค่าตอบอาจารยพ์เิศษบัณฑิตศึกษา ระดบัปรญิญาโท แผน ก และระดบัปรญิญาเอก

คา่ตอบแทนสอนอาจารย์ป.โท แผน ก และป.เอก
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ

สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 8,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 4,000.00             

สาขาวิชาภาษาไทย

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 2,500.00             

ระดบัปรญิญาเอก แบบ 1.1

หลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 30,000.00           

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 15,000.00           

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเที่ยว

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 30,000.00           

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 15,000.00           

16
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

ระดบัปรญิญาเอก แบบ 2.1

หลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 20,000.00           

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 10,000.00           

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเที่ยว

- ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 20,000.00           

- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 10,000.00           

15

-  ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 10,000.00           

-  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 5,000.00            

-  ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 30,000.00           

-  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 15,000.00           

-  ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 30,000.00           

-  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 15,000.00           

-  ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 20,000.00           

-  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 10,000.00           

-  ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 20,000.00           

-  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ คนละ 10,000.00           

16

ระดบัปริญญาโท

- ประธานกรรมการ ตอ่คร้ัง 2,000.00             

- กรรมการ คนละ/คร้ัง 1,500.00             

ระดบัปริญญาเอก

- ประธานกรรมการ ตอ่คร้ัง 3,000.00            

- กรรมการ คนละ/คร้ัง 2,000.00             

16

17

18

ค่าตอบแทนอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานพินธร์ะดบับัณฑิตศึกษา

ระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก1

หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ระดบัปริญญาเอก  แบบ 1.1

หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฏบีณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย

หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฏบีณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดบัปริญญาเอก  แบบ 2.1

หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฏบีณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย

หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฏบีณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานพินธส์ าหรับนสิติระดบับัณฑิตศึกษา

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559



 17
อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

17

ระดบัปริญญาโท

- ประธานกรรมการ ตอ่คร้ัง 600.00               

- กรรมการ คนละ/คร้ัง 500.00               

ระดบัปริญญาเอก

- ประธานกรรมการ ตอ่คร้ัง 1,500.00             

- กรรมการ คนละ/คร้ัง 1,000.00             

18

เลม่ละ 500.00               

  ระดบับณัฑติศกึษา

19

เลม่ละ 200.00               

20

1. คา่ออกขอ้สอบ ขอ้ละ/คร้ัง 300.00               

2. คา่จดัท าขอ้สอบ วันละ/คน/การสอบ 1 คร้ัง 350.00               

3. คา่ตรวจขอ้สอบ ขอ้ละ/นสิติ 20.00                 

4. คา่ด าเนนิการสอบ วันละ/คน 250.00               

5.คา่คมุสอบ คร้ังละ/คน 500.00               

6. คา่ประมวลผลการสอบ วันละ/คน/การสอบ 1 คร้ัง 350.00               

21

1. ขอ้สอบปรนยั ขอ้ละ 100.00                

2. ขอ้สอบภาคปฏบิตัิ ขอ้ละ 300.00               

3. คา่ตอบแทนผู้ปว่ยจ าลอง ชั่วโมงละ 100.00                

4. กรรมการคมุสอบ ชั่วโมงละ/คน 100.00                

23

19

20

21

22

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานพินธ์

- กรรมการตรวจรูปแบบวิทยานพินธข์องนสิติ

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง

- กรรมการตรวจรูปแบบการศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง

ค่าตอบแทนกรรมการพจิารณาโครงร่างวิทยาพพินธ์ส าหรับนสิติระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าตอบแทนผู้ปฎบิัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ส าหรับนสิติปรญิญาโท แผน ข

  (กรณีนสิติไมถ่งึ 10 คน ใหจ้า่ยในอัตราเหมาจา่ย 200 บาท)

ค่าตอบแทนอาจารย ์อาจารยพ์เิศษ ออกขอ้สอบประมวลความรู้รวบยอด

(Comprehensive Test)  (คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

สหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

22

คนละ/คร้ัง 2,000.00             

2. คา่จดัท าขอ้สอบ หลกัสตูรละ 300.00               

3. คา่ด าเนนิการสอบ คนละ/วัน 500.00               

4. คา่คมุสอบ คนละ/คร้ัง 600.00               

5. คา่ตดัสนิผลการสอบ คนละ/คร้ัง 500.00               

23

อัตราคา่ธรรมเนยีม

ชั่วโมงละ 500.00               

วันละ 250.00               

วันละ 1,000.00             

คร้ังละ 1,500.00             

24

- ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,800.00             

- ชั่วโมงปฏบิตัิ ชั่วโมงละไมเ่กนิ 900.00               

- ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,800.00             

- ชั่วโมงปฏบิตัิ ชั่วโมงละไมเ่กนิ 900.00               

- ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,500.00             

- ชั่วโมงปฏบิตัิ ชั่วโมงละไมเ่กนิ 750.00               

- ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,500.00             

- ชั่วโมงปฏบิตัิ ชั่วโมงละไมเ่กนิ 750.00               

- ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงละไมเ่กนิ 2,000.00             

- ชั่วโมงปฏบิตัิ ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,000.00             

26

24

25

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)

 ส าหรับนสิติระดบัปรญิญาเอก

1. คา่ออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ และสอบสมัภาษณ์

ค่าตอบแทนการจดัการเรยีนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษส าหรับนสิติระดบับัณฑิตศึกษา

หลกัสตูร English for Graduate studies ของนสิติระดบัปรญิญาเอก มหาวิทยาลยัพะเยา

- ตอบแทนการสอน (จ านวน  60 ชม.ตอ่ 1 รายวิชา)

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. คา่ตอบแทนการสอน หลกัสตูรภาษาอังกฤษ

หลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ

- เจา้หนา้ที่ผู้ประสานงาน (จ านวน 10 วันตอ่ 1 รายวิชา)

- อาจารย์ผู้ประสานงาน (จ านวนไมเ่กนิ 8 วันตอ่ 1 รายวิชา)

- อาจารย์ผู้คมุสอบ (จ านวน 1 คร้ังตอ่ 1 รายวิชา)

ค่าตอบแทนการจดัการเรยีนการสอนระดบับัณฑิตศึกษาของวิทยาลยัการจดัการ

1. คา่ตอบแทนการสอน หลกัสตูรภาษาไทย

หลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

- ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงละไมเ่กนิ 2,000.00             

- ชั่วโมงปฏบิตัิ ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,000.00             

- ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงละไมเ่กนิ 2,000.00             

- ชั่วโมงปฏบิตัิ ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,000.00             

- วิชาปรับพื้นฐาน ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,000.00             

- ปริญญาโท แผน ข คร้ังละ 1,500.00             

4,000.00             

คร้ังละ 500.00               

คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิ

เร่ืองละ 500.00               

คร้ังละ 500.00               

5,000.00            

3,000.00            

500.00               

500.00               

1,000.00             

1,000.00             

1,000.00             

30,000.00           

16,000.00           

15,000.00           

8,000.00            

26

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คา่ตอบแทนการสอนวิชาปรับพื้นฐาน

3.คา่ตอบแทนการคมุสอบอาจารย์บณัฑติศกึษา

4. คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒกิารคกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง

คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

-   คา่ตอบแทนใหค้ าปรึกษา ตอ่ 1 เร่ือง เบกิเมื่อผลงานการศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเองเสร็จสมบรูณ์

-   คา่ตอบแทนเขา้ร่วมกจิกรรมตอ่คร้ัง

-   คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒวิิพากษผ์ลงาน

-  คา่ตอบแทนเขา้ร่วมกจิกรรมตอ่คร้ัง

-  กรรมการ 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

คา่ตอบแทนกรรมการสอบวิทยานพินธ์

-  ประธานกรรมการ  1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

-  กรรมการ 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

-  ผู้ทรงคณุวุฒ ิ1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

6.คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒวิิทยานพินธร์ะดบัปริญญาเอก

5. คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒวิิทยานพินธร์ะดบัปริญญาโท

คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

-  ประธานที่ปรึกษา 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

-  กรรมการที่ปรึกษา 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

คา่ตอบแทนคณะกรรมการพจิารณาโครงร่างวิทยานพินธ์

-  ประธานกรรมการ  1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา แบบ 1.1

-  ประธานที่ปรึกษา 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

-  กรรมการที่ปรึกษา 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา แบบ 1.2

-  ประธานที่ปรึกษา 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

-  กรรมการที่ปรึกษา 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559



 20
อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

2,000.00             

2,000.00             

2,000.00             

25

-  สาขาเทคนคิการแพทย์ ไมเ่กนิ/หนว่ยงาน 3,000.00            

ไมเ่กนินสิติ 1 คน/วัน 50.00                 

26

1. คณะกรรมการด าเนนิงาน

 -  ประธานกรรมการ 1,500.00             

 -  รองประธานกรรมการ 1,000.00             

 -  กรรมการ ตอ่วันตอ่คน 500.00               

2. คณะกรรมการจดัท าระบบ โปรแกรม Speexx ออนไลน์ เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจัดสอบหนึ่งคร้ัง 6,000.00            

บนระบบ E-Learning 

3. คณะกรรมการคดัเลอืกขอ้สอบ เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจัดสอบหนึ่งคร้ัง 7,500.00             

4. กรรมการคมุสอบ ชั่วโมง/คน 100.00                

27

- นสิติไมเ่กนิ 60 คน ชั่วโมงละ 400.00               

- นสิติ  61-100 คน ชั่วโมงละ 550.00               

- นสิติ 101-160 คน ชั่วโมงละ 750.00               

- นสิติ  161 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 1,000.00             

- นสิติไมเ่กนิ 60 คน ชั่วโมงละ 200.00               

- นสิติ  61-100 คน ชั่วโมงละ 280.00               

- นสิติ 101-160 คน ชั่วโมงละ 380.00               

- นสิติ  161 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 500.00               

- นสิติไมเ่กนิ 60 คน ชั่วโมงละ 100.00                

- นสิติ  61-100 คน ชั่วโมงละ 150.00                

- นสิติ 101-160 คน ชั่วโมงละ 200.00               

- นสิติ  161 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 250.00               

คา่ตอบแทนนสิติชว่ยสอน ชั่วโมงละไมเ่กนิ 25.00                 

28

29

26

27

คา่ตอบแทนกรรมการสอบวิทยานพินธ์

-  ประธานกรรมการ 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

-  กรรมการ 1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

-  ผู้ทรงคณุวุฒ ิ1 คน ตอ่ 1 เร่ือง

ค่าตอบแทนอาจารยพ์เิศษประจ าแหลง่ฝึกงานระดบัปรญิญาตร ีคณะสหเวชศาสตร์

-  สาขาวิชากายภาพบ าบดั

คา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษภาคปฏบิตัิ

คา่ตอบแทนอาจารย์สอนเกนิภาระงาน

ค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับอาจารยพ์เิศษ อาจารยส์อนเกินภาระ

งานและนสิติชว่ยสอน

คา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษภาคบรรยาย

ค่าตอบแทนการจดัการทดสอบวัดความรู้ภาษาองักฤษ ส าหรับนสิติระดบัปรญิญาตรี

เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจดัสอบหนึ่งคร้ัง

เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจดัสอบหนึ่งคร้ัง
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

28

ไมเ่กนิคนละ/เร่ือง/คน 500.00               

ไมเ่กนิชั่วโมงละ/คน 500.00               

ไมเ่กนิชั่วโมงละ/คน 500.00               

(องคก์รมหาชน) ไมเ่กนิเลม่ละ/คน 500.00               

29

ตามจา่ยจริงไมเ่กนิ 4,000.00             

ตามจา่ยจริงไมเ่กนิ 8,000.00            

ไมเ่กนิ 1,500.00             

ไมเ่กนิ 2,000.00             

วารสารวืชาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อปรากฎในฐานขอ้มลู

สากลของ ISI  ใหเ้บกิคา่สนบัสนนุการเผยแพร่ผลงาน ไมเ่กนิ 4,000.00             

วิพากษผ์ลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ

- คณะกรรมการตดัสนิการประกวดผลงานในการจดักจิกรรมทาง

วิชาการไดรั้บคา่ตอบแทนในการพจิารณาตดัสนิผลการประกวด

- คณะกรรมการหรือผู้ทรงคณุวุฒ ิไดรั้บคา่ตอบแทนในการ

ส านกัรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา

30

31

- คณะกรรมการหรือผู้ทรงคณุวุฒ ิไดรั้บคา่ตอบแทนในการ

พจิารณาบทความในกจิกรรมทางวิชาการ

- คณะกรรมการหรือผู้ทรงคณุวุฒ ิไดรั้บคา่ตอบแทนในการ

(Q3 หรือ Q4) ในปลีา่สดุใน Subject category ที่ตพีมิพ์

     3.1 วารสารวิชาการระดบัชาติ

เผยแพร่ผลงาน

     3.2 วารสารวิชาการระดบันานาชาติ

      -ที่ปรากฎในฐานขอ้มลูการจดัอันดบัวารสาร  SClmago

 Journal Rank โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยู่ใน ควอไทลท์ี่ 1 หรือ 2

(Q1 หรือ Q2) ในปลีา่สดุใน Subject category ที่ตพีมิพ ์หรือ

 Journal Rank โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยู่ใน ควอไทลท์ี่ 3 หรือ 4

พจิารณารับรองคภุาพของหนงัสอื หรือต าราตามเกณฑข์อง

1. การน าเสนอผลงานตอ่ที่ปะชุมวิชาการระดบัชาติ

ใหเ้บกิคา่ลงทะเบยีน คา่เดนิทาง และคา่ที่พักเหมาจา่ย

2. การน าเสนอผลงานตอ่ที่ปะชุมวิชาการระดบันานาชาติ

ใหเ้บกิคา่ลงทะเบยีน คา่เดนิทาง และคา่ที่พักเหมาจา่ย

3. การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ ส าหรับนสิติระดบั

ปริญญาโทและระบดบัปริญญาเอก

ใหเ้บกิคา่สนบัสนนุการเผยแพร่ผลงาน

      -ที่ปรากฎในฐานขอ้มลูการจดัอันดบัวารสาร  SClmago

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรอืผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายใน ส าหรับการจดักิจกรรมทางวิชาการ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนสิติระดบับัณฑิตศึกษา

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559



 22
อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

30

คา่ตอบแทน

- อาจารย์พเิศษ ไมเ่กนิ/ชั่วโมง 500.00               

- วิทยากรพเิศษ ไมเ่กนิ/ชั่วโมง 1,000.00             

31

ชั่วโมงละไมเ่กนิ 300.00               

32

ระดบัปริญญาตรี

-  บรรยายและปฏบิตัิ หนว่ยกติละ/นสิติหนึ่งคน/ภาคฤดูร้อน 50.00                 

ภาคบรรยาย

   - นสิติไมเ่กนิ 60 คน ชั่วโมงละ 400.00               

   - นสิติ 61-100 คน ชั่วโมงละ 550.00               

   - นสิติ 101-160 คน ชั่วโมงละ 750.00               

   - นสิติ  161 คนขี้นไป ชั่วโมงละ 1,000.00             

ภาคปฏบิตัิ

   - นสิติไมเ่กนิ 60 คน ชั่วโมงละ 200.00               

   - นสิติ 61-100 คน ชั่วโมงละ 275.00               

   - นสิติ 101-160 คน ชั่วโมงละ 375.00               

   - นสิติ  161 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 500.00               

หมายเหตุ :

33

ระดบัปริญญาตรี

- คา่ลงทะเบยีน ตามจา่ยจริงไมเ่กนิ 2,000.00             

- คา่เดนิทางและคา่ที่พัก เหมาจา่ยไมเ่กนิ 3,000.00            

หมายเหตุ ใหเ้ปน็ไปตามที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดเปน็กรณี ๆ ไปแตต่อ้งไมเ่กนิอัตรา

ขา้งตน้

33

32

34

35

คา่ตอบแทนการสอนเสริมนอกเวลาท าการ

คา่ธรรมเนยีมการศกึษาของนสิติที่ลงทะเบยีนเรียน

ค่าตอบแทนอาจารยพ์เิศษระดบัปรญิญาตรทีวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา

ค่าตอบแทนการสอนเสรมิของอาจารยม์หาวิทยาลยัพะเยา

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนสิติ

คา่ใชจ้า่ยเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ค่าตอบแทนการสอนในการจดัการเรยีนการสอนภาคฤดรู้อน

ปริญญาตรีคูข่นาน  2 ปริญญา และหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท

 1.  กรณีรายวิชาที่เปดิสอนมนีสิติหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีเรียนร่วมกบันสิติหลกัสตูร

ระดบัปริญญาตรีคูข่นาน 2 ปริญญา      หรือนสิติหลกัสตูรปริญญาตรีควบปริญญาโท

ใหค้ณะเจา้ของรายวิชาเลอืกการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนเพยีงขอ้ใดขอ้หนึ่ง

2. การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนการสอนดงักลา่วรวมแลว้จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนเงนิ

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559



 23
อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

ระดบับณัฑติศกึษา

- คา่ลงทะเบยีน ตามจา่ยจริงไมเ่กนิ 2,000.00             

- คา่เดนิทางและคา่ที่พัก เหมาจา่ยไมเ่กนิ 3,000.00            

-  ปริญญาตรี จ านวนคร้ังการขอของแตล่ะคน

-  ปริญญาโท จ านวน 1 คร้ัง ตลอดหลกัสตูร

-  ปริญญาเอก จ านวน 2 คร้ัง ตลอดหลกัสตูร

34

คา่ตอบแทนการเรียบเรียง

ไมเ่กนิหนา้ละ 100.00                

ไมเ่กนิหนา้ละ 200.00               

หนา้ละ 500-1,200

หนา้ละ 800-1,500

หนา้ละ 500-800

หนา้ละ 500-1,200

หนา้ละ 800-1,500

หนา้ละ 500-800

ไมเ่กนิหนา้ละ 100.00                

ไมเ่กนิหนา้ละ 200.00               

35

36

การขอสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยของนสิติ

หมายเหตุ: กรณีน าเสนอผลงาน ณ จังหวัดที่นสิติศกึษาอยู่ไมส่ามารถเบกิคา่เดนิทางและที่พักได้

ค่าตอบแทนการเรยีบเรยีง แปลตรวจและขดัเกลาภาษา

Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่

-  การแปลเอกสารอันประกอบดว้ยศพัทเ์ฉพาะทาง

-  การแปลเอกสารหลกัฐานราชการ

คา่ตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษา

-  คา่ตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาไทยความยาวของ

ตน้ฉบบั ขนาดกระดาษ A4 แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16

 หรือเทยีบเทา่

-  คา่ตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาอังกฤษความยาวของ

ตน้ฉบบั ขนาดกระดาษ A4 แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16

 หรือเทยีบเทา่

- คา่ตอบแทนการเรียบเรียงภาษาไทย ความยาวของตน้ฉบบั 

ขนาดกระดาษ A4 แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือ

เทยีบเทา่

- คา่ตอบแทนการเรียบเรียงภาษาอังกฤษ ความยาวของตน้ฉบบั 

ขนาดกระดาษ A4 แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือ

เทยีบเทา่

คา่ตอบแทนการแปลตน้ฉบบัภาษาอังกฤษเปน็ภาษาไทย

- ความยาวของตน้ฉบบั ขนาดกระดาษ A4 แบบอักษร Thai 

Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่

-  การแปลเอกสารอันประกอบดว้ยศพัทเ์ฉพาะทาง

-  การแปลเอกสารหลกัฐานราชการ

คา่ตอบแทนการแปลตน้ฉบบัภาษาไทยเปน็ภาษาอังกฤษ

- ความยาวของตน้ฉบบั ขนาดกระดาษ A4 แบบอักษร Thai 

Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่

ใหอ้ยู่ในดุลยพพิจิของคณะกรรมการประจ าคณะ
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

หมายเหตุ:

35

-  วิทยากร ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,000.00             

-  อาจารย์พเิศษ ชั่วโมงละไมเ่กนิ 1,000.00             

-  อาจารย์พเิศษ ชั่วโมงละไมเ่กนิ 500.00               

คา่ตอบแทนผู้ปว่ยมาตรฐาน ชั่วโมงละไมเ่กนิ 250.00               

36

การสอนเกนิภาระงาน

- นสิติในหมูเ่รียน ไมน่อ้ยกว่า 150 คน ชั่วโมงละ 300.00               

- รายวชิาทางดา้นภาษาจะตอ้งมนีสิติในหมู่เรียน ไมน่อ้ยกวา่ 50 คน ชั่วโมงละ 300.00               

หมายเหตุ : อาจารย์ผู้สอนแตล่ะทา่นจะรับภาระการสอนเกนิภาระงานสอน ไมเ่กนิ 6 ชั่วโมง

ตอ่สปัดาห์

37

- คา่เบี้ยเลี้ยง  (1) วันละ/คน/วัน 360.00               

   คา่เบี้ยเลี้ยง  (2) วันละ/คน/วัน 300.00               

 - คา่ที่พัก เบกิไดต้ามที่จา่ยจริง

- คา่แทก็ซี่ เที่ยวละไมเ่กนิ 500.00               

36

37

38

39

อัตราคา่ตอบการสอนภาคทฤษฎี

กรณีความยาวของตน้ฉบบัไมเ่ปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ใหพ้จิารณา

ตามสดัสว่นหรือใหอ้ยู่ในดลุพนิจิของคณะกรรมการเรียบเรียง

แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา

อัตราคา่ตอบการสอนภาคปฏบิตัิ

ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารยพ์เิศษ ผู้ป่วยมาตรฐานส าหรับสอนนสิติในรายวิชาระดบั

ปรคีลนิกิและระดบัคลนิกิ สาขาวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ

แนวปฏบิัติการสอนเกินภาระงานสอน

ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางปฏบิัติงานอาจารยพ์เิศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลยัและบุคคลภายนอกท่ีปฏบิัติงานร่วมกับมหาวิทยาลยั

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางปฏบิตังิาน
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

- คา่พาหนะ

- รถยนตส์ว่นบคุคล กโิลเมตรละ 5.00                   

- รถจกัรยานยนต์ กโิลเมตรละ 4.00                   

- รถโดยสารประจ าทาง ตามที่จา่ยจริงโดยประหยัด

- เคร่ืองบนิ  (1) ชัน้ธรุกจิ

- เคร่ืองบนิ  (2) ชัน้ประหยัด  

- รถไฟดว่นพเิศษ ดว่นพเิศษ

หมายเหตุ

 (1) คอื ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ทรงคณุวุฒ ิที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 

อธกิารบด ี ที่ปรึกษาอธกิารบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีและผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติ 

หวัหนา้สว่นงานที่เทยีบเทา่ พนกังานสายวิชาการ ที่ด ารงต าแหนง่ระดบัศาสตราจารย์  

พนกังานสายบริการที่ด ารงต าแหนง่ผู้เชี่ยงชาญพเิศษขึ้นไป

 (2) คอื ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยอธกิารบด ีรองคณบด ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติ 

ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศนูย์  ประธานสภาพนกังาน ผู้ชว่ยคณบด ีรองผู้อ านวยการศนูย์ 

หวัหนา้สาขาวิชา หวัหนา้กลุม่สาระ หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้ส านกังานคณะ หวัหนา้งาน

หรือต าแหนง่ที่เทยีบเทา่ พนกังานสายวิชาการที่ด ารงต าแหนง่ระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์   

พนกังานสายบริการที่ด ารง

38

- บคุคลภายนอก ไมเ่กนิตอ่คร้ัง/ ตอ่คน 2,000.00             

- บคุคลภายใน ไมเ่กนิตอ่คร้ัง/ ตอ่คน 500.00               

39

ไมเ่กนิคนละ 2,000.00             

ไมเ่กนิคนละ 3,000.00            

ไมเ่กนิคนละ 4,000.00             

40

39

41

ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัพะเยา

คา่ตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลยัพะเยา

- กรรมการที่ประเมนิผลงานทางวิชาการใหด้ ารงต าแหนง่ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์

- กรรมการที่ประเมนิผลงานทางวิชาการใหด้ ารงต าแหนง่รอง

ศาสตราจารย์

- กรรมการที่ประเมนิผลงานทางวิชาการใหด้ ารงต าแหนง่

ศาสตราจารย์
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

40

คนละไมเ่กนิ 2,000.00             

คนละไมเ่กนิ 3,000.00            

คนละไมเ่กนิ 4,000.00             

41

ไมเ่กนิคนละ/ชั่วโมง 250.00               

ไมเ่กนิคนละ/ชั่วโมง 500.00               

42

มหาวิทยาลยัพะเยา

เหมาจา่ย/คน/คร้ัง 12,000.00           

เหมาจา่ย/คน/คร้ัง 10,000.00           

เหมาจา่ย/คน/คร้ัง 6,000.00            

43

ไมเ่กนิ/คน/บทความ 1,000.00             

ไมเ่กนิ/คน/บทความวิชาการ 700.00               

44

 - รางวัลที่ 1 โล่ ไมเ่กนิ 3,000.00            

เงนิสด ไมเ่กนิ 10,000.00           

 - รางวันที่ 2 โล่ ไมเ่กนิ 3,000.00            

เงนิสด ไมเ่กนิ 5,000.00            

 - รางวัลที่ 3 โล่ ไมเ่กนิ 3,000.00            

เงนิสด ไมเ่กนิ 2,500.00             

46

45

43

44

42

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒท่ีิอา่นผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการของมหาวิทยาลยัพะเยา

คา่ตอบผู้ทรงคณุวุฒทิี่อา่นผลงานทางวิชาการ เพื่อก าหนด

ต าแหนง่ทางวิชาการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและกรรมการประเมินผลการปฏบิัติหน้าท่ีของ

ผู้บรหิารมหาวิทยาลยัพะเยา

-กรรมการที่เปน็บคุลากรในสงักดัมหาวิทยาลยัพะเยา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานของผู้บรหิาร

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของผู้บริหาร

   -  ผู้ประเมนิเปน็กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ

   -  ผู้ประเมนิเปน็บคุคลากรภายนอกมหาวิทยาลยัพะเยา

- ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พเิศษ

- ต าแหนง่รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิศษ

- ต าแหนง่ศาสตราจารย์ ศาสตราตจารย์พเิศษ

-กรรมการที่เปน็บคุลากรภายนอกมหาวิทยาลยัพะเยา และ

ผู้ทรงคณุวุฒิ

การให้รางวัลแก่หน่วยงานท่ีจดัท ารายงานการประเมินตนเองดเีดน่

  กองบริหารงานวิจยัคดัเลอืกหนว่ยงานที่มผีลการประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษา ซึ่งมผีลการ

ประเมนิ EQA ≥  3.51  และ IQA  ≥ 4.51 พร้อมน าผลการประเมนิจากคณะกรรมการประเมนิ

คณุภาพภายในทกุคนที่มคีะแนนเฉลี่ยสงูสดุ 5 ล าดบัเพื่อเสนอพจิารณารางวัล

   -  ผู้ประเมนิเปน็บคุลลากรสงักดัมหาวิทยาลยัพะเยา

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒใินการพจิารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการและ

ค่าสมัครสมาชกิวารสารมหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวุฒ ิหมายควมว่า นกัวิชาการที่บรรณาธกิารเสนอใหเ้ปน็ผู้พจิารณาบทความที่จะลงใน

วารสารมหาวิทยาลยั

-ผู้ทรงคณุวุฒไิดรั้บคา่ตอบแทนบทความวิจยั
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

45 การเบกิค่าน้ ามันเชื้อเพลงิแบบเหมาจา่ยส าหรับบุคลากรปฏบิัติการวิชาชพีการโรงแรม

และการท่องเท่ียว 

1.  การน ารถจกัรยานยนตส์ว่นตวัใชใ้นการปฏบิตังิานเปน็ประจ า

      1.1 หนว่ยงานธรุการ (สง่เอกสาร) เหมาจา่ยไมเ่กนิเดอืนละ/คน 1,000.00             

      1.2 หนว่ยชา่ง หนว่ยหอพัก  หนว่ยภมูทิศัน ์และ เหมาจา่ยไมเ่กนิเดอืนละ/คน 500.00               

หนว่ยบริการสว่นหนา้

2.  การน ารถจกัรยานยนตส์ว่นตวัใชใ้นการปฏบิตังิานเปน็คร้ังคราว

      2.1  หนว่ยซกัรีด เหมาจา่ยไมเ่กนิเดอืนละ/คน 300.00               

46

   คา่ตอบแทนคณะท างาน ไมเ่กนิร้อยละ   20

   คา่ใชส้อยและวัสดุ ร้อยละ          80

   ผู้รับผิดชอบหลกั วัน/คน 500.00               

   ผู้ร่วมปฏบิตังิาน วัน/คน 300.00               

47

1. คณะกรรมการด าเนนิงาน

 -  ประธานกรรมการ 1,500.00             

 -  รองประธานกรรมการ 1,000.00             

 -  กรรมการ ตอ่วันตอ่คน 500.00               

2. คณะกรรมการจดัท าระบบ โปรแกรม Speexx ออนไลน์ เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจัดสอบหนึ่งคร้ัง 6,000.00            

บนระบบ E-Learning 

3. คณะกรรมการคดัเลอืกขอ้สอบ เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจัดสอบหนึ่งคร้ัง 7,500.00             

4. กรรมการคมุสอบ ชั่วโมง/คน 100.00                

48 ค่าตอบแทนผู้ผลติบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Learning) 

 -  ศนูย์การเรียนรู้ทางอเิลก็ทรอนกิสด์ าเนนิการผลติ เหมาจา่ย/1รายวิชา 7,500.00             

 -  อาจารย์เปน็ผู้ด าเนนิการผลติ เหมาจา่ย/1รายวิชา 30,000.00           

 -  อาจารย์ด าเนนิการผลติร่วมกบัศนูย์การเรียนรู้ทาง เหมาจา่ย/1รายวิชา 15,000.00           

    อเิลก็ทรอนกิส ์แบบ 50:50

2. อัตราการจา่ยคา่ตอบแทนคณะท างาน

47

49

50

48

ค่าตอบแทนการให้บรกิารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่งดา้นสิ่งแวดลอ้ม(อากาศ)

1. คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของการตรวจวิเคราะหต์วัอย่างดา้นสิ่งแวดลอ้ม  น ามาจากเงนิคงเหลอื

จากรายรับที่ไดจ้ดัสรรใหก้บัมหาวิทยาลยั  และวิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดลอ้มเรียบร้อยแลว้

จงึน ามาเบกิเปน็คา่ใชจ้า่ย  ดงันี้

ค่าตอบแทนการจดัการทดสอบวัดความรู้ภาษาองักฤษ ส าหรับนสิติระดบัปรญิญาตร ี

เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจดัสอบหนึ่งคร้ัง

เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจดัสอบหนึ่งคร้ัง
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

49 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานเก่ียวกับการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษา ระดบัปรญิญาตรี

 - ที่ปรึกษา วันท าการหรือวันหยุด เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจัดสอบหนึ่งคร้ัง 20,000.00           

 - ประธานกรรมการ วันท าการหรือวันหยุด เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจัดสอบหนึ่งคร้ัง 20,000.00           

 - รองประธานกรรมการ วันท าการหรือวันหยุด เหมาจา่ยไมเ่กนิ/การจัดสอบหนึ่งคร้ัง 15,000.00           

 - กรรมการ วันท าการ ตอ่วัน 450.00               

วันหยุด ตอ่วัน 500.00               

 - เจา้หนา้ที่ต ารวจ วันท าการ ตอ่วัน 300.00               

วันหยุด ตอ่วัน 350.00               

 - ยาม/นกัการภารโรง/ วันท าการ ตอ่วัน 250.00               

พนกังานขับรถ วันหยุด ตอ่วัน 300.00               

คา่ตอบแทนการสอบขอ้เขยีน

 - คา่ออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ วิชาละ 2,000.00             

 - คา่คมุสอบ วิชาละ 300.00               

 - การสอบสมัภาษณ์ ตอ่ผู้เขา้สอบ 1 คน 10.00                 

หมายเหตุ     หากกรรมการคนหนึ่งไดรั้บไมถ่งึ 500 บาท ใหไ้ดรั้บ 500 บาท

 -  ชว่งเวลากลางวันในหยุดราชการ ไมเ่กนิ/คน 100.00                

 -  ชว่งเวลากลางคนื ไมเ่กนิ/คน 100.00                

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานจติแพทย์/จติวิทยาคลนิกิ ตอ่คน/วัน 2,000.00             52

50 การจ่ายเงนิสนับสนุนค่าลงทะเบยีนเรยีน หรอืค่าสมัครและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ 

  -  คา่สมคัรและสอบวัดความรู้ภาษาตา่งประเทศบคุลากร ไมเ่กนิ 2 ใน 3 ของคา่ใชจ้า่ย ไมเ่กนิ/คร้ัง

ปลีะ 1คร้ัง /ไมเ่กนิ 3คร้ังตลอดอายุ 10,000.00           

การท างาน

51 อตัราการเบกิจา่ยเงินสวัสดกิาร

เงนิสวัสดกิารกรณีตา่ง ๆ 

 - บคุลากรเจบ็ปว่ยเขา้รักษาในสถานพยาบาลเปน็เวลา รายละไมเ่กนิ 1,000.00             

   ไมน่อ้ยกว่า 15 วัน

 - บคุลากรท าการสมรสระหว่างพนกังานดว้ยกนัและ คูล่ะ 5,000.00            

เบกิจา่ยไดเ้พยีงคร้ังเดยีว

 - บคุลากรท าการสมรสกบับคุคลภายนอกและจดทะเบยีนสมรส คนละ 1,000.00             

ตามกฎหมาย เบกิจา่ยไดเ้พยีงคร้ังเดยีว

 - เงนิแสดงความยินดบีคุลากรมบีตุร ไมเ่กนิ 3คน 1,000.00             

 - กรณีเกษยีณอายุ ใหจ้ดัหาของที่ระลกึ ไมเ่กนิ/รายละ 2,000.00             

 - กรณีประสบอัคคภียั วาตภยั อุทกภยั รายละไมเ่กนิ 10,000.00           

51

53

54จดทะเบยีนสมรสตามกฎหมายใหจ้า่ยเงนิขวัญถงุ

คา่อาหาร  ในการปฏบิตังิานที่มคีวามจ าเปน็เร่งดว่นตดิตอ่กนัทัง้กลางวัน และกลางคนื ซึ่งตอ้งการ

ความตอ่เนื่อง ใหจ้า่ยคา่อาหารแก ่กรรมการ ยาม นกัการภารโรง และพนกังานขับรถที่ปฏบิตั ิดัง้นี้
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

 -  บคุลากรลาอุปสมบทตามประเพณี รายละไมเ่กนิ/เบกิไดเ้พยีงคร้ังเดยีว 1,000.00             

 -  ของที่ระลกึร่วมแสดงความยินดใีนการเปดิส านกังาน ไมเ่กนิ 3,000.00            

 -  ร่วมท าบญุตกับาตรในวันส าคญัตา่ง ๆ ไมเ่กนิ 3,000.00            

รายละไมเ่กนิ 30,000.00           

52 การจา่ยเงินตอบแทนส าหรับบุคลากรท่ีปฏบิัติงานงานเก่ียวกับศพ

คณุสมบตัขิองผู้ที่ไดรั้บเงนิคา่ตอบแทน

คา่ตอบแทน

 - พนกังานสายวิชาการ ตอ่เดอืน 6,000.00            

 - เจา้หนา้ที่ ตอ่เดอืน 1,500.00             

53

   - พนกังานสายวิชาการ คนละ/เดอืน 2,500.00             

54 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน

 คา่ตอบแทนกรรมการสอบสวน

  -  กรณีที่มกีารสอบสวนไมเ่กนิ 3 คร้ัง ไมเ่กนิ/เร่ือง/คน 1,000.00             

  -  กรณีที่มกีารสอบสวนเกนิ 3 คร้ัง ไมเ่กนิ/เร่ือง/คน 1,500.00             

54

55

56

57

หมายเหตุ  หากภายในครอบครัวมสีมาชกิซึ่งเปน็บคุลากรของมหาวิทยาลยัมากกว่าหนึ่งคน ใหม้สีทิธิ

ไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืใหกรณีดงักลา่วไดเ้พยีงคนเดยีว และใหจ้า่ยตามความเปน็จริงโดยแจง้ความเสยีหาย

พร้อมทัง้พร้อมทัง้หลกัฐานประกอบพจิารณา โดยมคี ารับรองของเจา้หนา้ที่ปกครองชุมชนนัน้ ๆ ทัง้นี้

 -  ร่วมบริจาคใหก้บัมลูนธิหิรือองคก์รตา่ง ๆ รวมทัง้ทอดกฐินกบั

หนว่ยงานตา่ง ๆ

1. เปน็ผู้ทไีดรั้บการบรรจแุตง่ตัง้ใหเ้ปน็พนกังานสายวิชาการ มหีนา้ที่สอนในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์การแทพย์ มหาวิทยาลยัพะเยา

2. เปน็ผู้ไดรั้บการบรรจแุตง่ตัง้ใหป้ฏบิตัหินา้ที่ในต าแหนง่นกัวิทยาศาสตร์ พนกังานทดลอง คนงาน มี

หนา้ที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัศพ

หมายเหตุ  ทัง้นี้การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนใหจ้า่ยตามเกณฑข์องแพทยสภา จ านวนเงนิ 3,000 บาท และตาม

โครงการผลติแพทย์เพิ่มเพื่อชนบทจ านวน 3,000 บาท

เงินเพิ่มพเิศษส าหรับพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลยัพะเยา ท่ีส าเร็จการศึกษาใน

สาขาวิชาทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัจะแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเขา้ตรวจสอบความเสยีหายกอ่น

เปน็ตน้เหตหุรือสาเหตใุหต้อ้งด าเนนิการแตง่ตัน้กรรมการนัน้ ๆ

หมายเหตุ กรณีที่พนกังานสายวิชาการ พนกังานสายบริการ หรือลกูจา้งชั่วคราว ที่ลาไปศกึษาตอ่

ศกึษาดงูาน ปฏบิตังิานวิจยั นานเกนิ 3 เดอืน จะไมไ่ดรั้บเงนิคา่ตอบแทน

หมายเหตุ การเบกิจา่ยเงนิตอบแทนกรรมการสอบสวนใหเ้บกิจา่ยจากงบประมาณของหนว่ยงานที่

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

55

เดอืนละไมเ่กนิ               3,000.00

56

  -  ปฏบิตังิานในเวลาราชการ ตอ่วัน/ตอ่นาย 200.00               

  -  ปฏบิตังิานลว่งเวลาราชการ ตอ่วัน/ตอ่นาย 200.00               

57 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกหรอืหน่วยงานภายนอก ท่ีปฏบิัติงานร่วมกับมหาวิทยาลยั

 - บคุคลภายนอกที่ปฏบิตังิานร่วมกบัมหาวิทยาลยั จา่ยตามจ าเปน็และเหมาะสม 300.00               

ไมเ่กนิ/ คน/วัน

58

การแขง่ขันกฬีามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย หรือการแขง่ขันกฬีาแหง่ชาติ

รางวัลนกักฬีา

 1.  กฬีาประเภทบคุคล

      -  กรณีไดเ้หรียญทอง หรือรางวัลชนะเลศิ ไดรั้บทนุการศกึษา1ปกีารศกึษาและไดรั้บเงนิ 10,000.00           

      -  กรณีไดรั้บเหรียญเงนิ หรือรางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง ไดรั้บทนุการศกึษา 1ปกีารศกึษา  

      -  กรณีไดรั้บเหรียญทองแดงหรือรางวลัรองชนะเลศิอันดบัสอง ไดรั้บทนุการศกึษา 1ปกีารศกึษา 

 2.  กฬีาประเภททมี

     -  กรณีไดรั้บเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลศิ ไดรั้บทนุการศกึษา1ปกีารศกึษาและไดรั้บเงนิ 10,000.00           

     -  กรณีไดรั้บเหรียญเงนิ หรือรางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง ไดรั้บทนุการศกึษา 1ปกีารศกึษา 

     -  กรณีไดรั้บเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลศิ ไดรั้บทนุการศกึษา 1ปกีารศกึษา 

        อันดบัสอง

  1.  ผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน ตอ่คน 5,000.00            

     - กฬีาที่ไดรั้บเหรียญทองหรือรางวัลชนะเลศิ

  2.  ผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน ตอ่คน 3,000.00            

     - กฬีาที่ไดรั้บเหรียญเงนิหรือรางวัลรองชนะเลศิอันดบัหนึ่ง

  3.  ผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน ตอ่คน 2,500.00             

    - กฬีาที่ไดรั้บเหรียญทองแดงหรือรางวัลรองชนะเลศิอันดบัสอง

58

59

60

61

การเบกิจา่ยค่าท่ีพักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ และลกูจา้งชั่วคราว

ชาวต่างประเทศ

ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีปฏบิัติงานดา้นสายตรวจปราบปรามและอ านวยความปลอดภัย

การจราจร ในมหาวิทยาลยั

  -  คา่ที่พักส าหรับผู้ทรงวุฒ ิผู้มคีวามรู้ความสามารถพเิศษและลกูจา้งชั่วคราวชาวตา่งประเทศ กรณี

ที่ไดย่ื้นแบบฟอร์มขจองหอ้งพักไว้กบัมหาวิทยาลยัแตม่หาวิทยาลยัไมส่ามารถจดัหาหอ้งพักใหไ้ด้

หมายเหตุ  ใหม้เีจา้หนา้ที่ต ารวจปฏบิตังิานในเวลาราชการและปฏบิตังิานงานลว่งเวลาราชการ ไมเ่กนิ

วันละ 2 นาย

เงินรางวัลส าหรับนักกีฬา ผู้จดัการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน ท่ีสร้างชื่อเสยีงให้แก่

มหาวิทยาลยัพะเยา

รางวัลแกผู้่จดัการทมี ผู้ฝึกสอน และผู้ชว่ยผู้ฝึกสอนอย่างละไมเ่กนิ 1 คน การแขง่ขันกฬีา

มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย หรือการแขง่ขันกฬีาแหง่ชาตขิึ้นไป

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

หมายเหตุ

59

รางวัลนกักฬีา

1. กฬีาประเภทบคุคล

    - กรณีไดเ้หรียญทอง หรือรางวัลชนะเลศิ 10,000.00           

    - กรณีไดเ้หรียญเงนิ หรือรางวัลรองชนะเลศิอันดบัหนึ่ง 5,000.00            

    - กรณีไดรั้บเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลศิอันดบัสอง 3,000.00            

2. กฬีาประเภททมี

    - กรณีไดรั้บเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลศิ ตอ่คน 10,000.00           

    - กรณีไดรั้บเหรียญเงนิ หรือรางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง ตอ่คน 5,000.00            

    - กรณีไดรั้บเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลศิอันดบัสอง ตอ่คน 3,000.00            

รางวัลแกผู้่จดัการทมี ผู้ฝึกสอน และผู้ชว่ยผู้ฝึกสอนชนดิกฬีาละไมเ่กนิ 1 คน

 1. ผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอน และผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน

    -  กรณีไดรั้บเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลศิ ตอ่คน 5,000.00            

    -  กรณีไดรั้บเหรียญเงนิ หรือรางวัลรองขนะเลศิอันดับหนึ่ง ตอ่คน 3,000.00            

    -  กรณีไดรั้บเหรียญทองแดง หรือรางวัล ตอ่คน 2,500.00             

        รองชนะเลศิอันดบัสอง

หมายเหตุ

60

1. ประเภทบคุคล

   -  รางวัลที่ 1              15,000.00

   -  รางวัลที่ 2              10,000.00

   -  รางวัลที่ 3               5,000.00

   -  รางวัลชมเชย ไดรั้บโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ

63

61

เงินรางวัลส าหรับตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีสร้างชื่อเสยีงให้แก่มหาวิทยาลยัพะเยา ใน

การแขง่ขนักีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

62

เงินรางวัลในการสง่เสรมินสิติท่ีมีผลงานดเีดน่ ดา้นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร และกิจกรรมท่ีสร้าง

ชื่อเสยีงให้แก่มหาวิทยาลยั

    -  กรณีที่นกักฬีาที่ท าการแขง่ขันกฬีาหลายประเภท และไดรั้บเหรียญหรือรางวัลจากการ

แขง่ขันมากกว่าหนึ่งประเภทใหไ้ดรั้บเงนิรางวัลจากทกุเหรียญหรือรางวัลที่ไดรั้บ

    -  กรณีผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน ท าหนา้ที่ในกฬีาหลายประเภทและไดรั้บเหรียญ

หรือรางวัลจากการแขง่ขันกฬีามากกว่าหนึ่งประเภท ใหไ้ดรั้บเงนิรางวัลโดยพจิารณาเหรียญหรือ

รางวัลสงูสดุเพยีงหนึ่งรางวัล

  - กรณีนกักฬีาบคุลากรที่ท าการแขง่ขันกฬีาหลายประเภท และไดรั้บเหรียญหรือรางวัลจากการ

แขง่ขันมากกว่าหนึ่งประเภทใหไ้ดรั้บเงนิรางวัลจากทกุเหรียญหรือรางวัลที่ไดรั้บ

    - กรณีผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอน และผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน ท าหนา้ที่ในกฬีาหลายชนดิกฬีาและไดรั้บเหรียญ

หรือรางวัลจากการแขง่ขันมากกว่าหนึ่งชนดิกฬีา ใหไ้ดรั้บเงนิรางวัลโดยพจิารณาเหรียญหรือรางวัล

สงูสดุเพยีงหนึ่งรางวัล

รางวัลนสิติจากการประกวดและ/หรือการแขง่ขันในระดบันานาชาติ

ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ

ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ

ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

2. ประเภทกลุม่บคุคล

   -  รางวัลที่ 1 15,000.00           

   -  รางวัลที่ 2 10,000.00           

   -  รางวัลที่ 3 5,000.00            

   -  รางวัลชมเชย ไดรั้บโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ

1. ประเภทบคุคล

   -  รางวัลที่ 1 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 10,000.00           

   -  รางวัลที่ 2 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 8,000.00            

   -  รางวัลที่ 3 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 5,000.00            

2. ประเภทกลุม่บคุคล

   -  รางวัลที่ 1 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 10,000.00           

   -  รางวัลที่ 2 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 8,000.00            

   -  รางวัลที่ 3 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 5,000.00            

รางวัลนสิติจากการประกวดและ/หรือการแขง่ขันในระดบัภมูภิาคและ/หรือระดบัอุดมศกึษา

1. ประเภทบคุคล

   -  รางวัลที่ 1 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 5,000.00            

   -  รางวัลที่ 2 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 3,000.00            

   -  รางวัลที่ 3 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 2,000.00             

2. ประเภทกลุม่บคุคล

   -  รางวัลที่ 1 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 5,000.00            

   -  รางวัลที่ 2 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 3,000.00            

   -  รางวัลที่ 3 ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมเกยีรตบิตัร 2,000.00             

หมายเหตุ

63

   -  นสิติที่เขา้ร่วมประกวด และ/หรือการแขง่ขันหลายประเภท และไดรั้บรางวัลจากการประกวด

และ/หรือการแขง่ขันมากกว่า 1ประเภทในปกีารศกึษาเดยีวกนั ใหน้สิติไดรั้บทนุการศกึษาในทกุรางวัล

และทกุประเภททกุประเภท

   -  ที่ปรึกษากจิกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษาผลงาน หรือผู้ฝึกสอน ที่ไดรั้บรางวัลจากการ

ประกวดและ/หรือการแขง่ขันที่สร้างชื่อเสยีงใหแ้กม่หาวิทยาลยั ใหไ้ดรั้บเงนิรางวัลตามประเภทผลงาน

ตอ่การเขา้ร่วมการประกวดหรือการแขง่ขัน โดยพจิารณาจากรางวัลสงูสดุเพยีงหนึ่งรางวัล

ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ

ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ

ไดรั้บเงนิรางวัลพร้อมโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ

รางวัลนสิติจากการประกวดและ/หรือการแขง่ขันในระดบัชาต ิหรือระดบัประเทศ

     กรณีประเภททมีใหไ้ดรั้บเงนิรางวัลทัง้ตวัจริงและส ารอง ตามหลกัเกณฑส์ากล
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

61 เงินรางวัล ส าหรับนสิติสหกิจศึกษาดเีดน่

เงนิรางวัล ส าหรับนสิติสหกจิศกึษาดเีดน่

   -  รางวัลที่ 1 เงนิรางวัล 5,000.00            

   -  รางวัลที่ 2 เงนิรางวัล 4,000.00             

   -  รางวัลที่ 3 เงนิรางวัล 3,000.00            

   -  รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 1,000.00             

      รางวัลชมเชยคดัเลอืกจากจ านวนนสิติสหกจิศกึษาของแตล่ะคณะดงันี้

  -  นสิติสหกจิศกึษา ไมเ่กนิ100 คน คณะละ 1 รางวัล

  -  นสิติสหกจิศกึษา 101 คนขึ้นไป คณะละ 2 รางวัล

62

สวัสดภิาพนสิติ

รายการเงนิชว่ยเหลอื

 1.  สญูเสยีชวีิตอันเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ 100,000.00         

 2.  สญูเสยีชวีิตโดยเหตอุื่น (เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นอย่างฉบัพลนัจากปจัจยัภายนอกร่างกาย, 50,000.00           

     ภยัที่เกดิจากเหตสุดุวิสยัโดยนสิติมไิดม้เีจตนา, การเสยีชวีิตจากการเจบ็ปว่ยตา่ง ๆ

     ยกเว้นภยัที่นสิติมสีว่นใช ้จา้งวาน หรือกอ่ใหเ้กดิเหตขุึ้น)

 3. สญูเสยีมอื 2 ขา้ง หรือเทา้ 2 ขา้ง หรือ ตา 2 ขา้ง หรือมอืและเทา้ 1 ขา้ง หรือมอืและตา 1 ขา้ง 100,000.00         

    หรือเทา้และตา 1 ขา้ง

 4. สญูเสยีตา 1 ขา้ง หรือมอื 1 ขา้ง หรือเทา้ 1 ขา้ง 50,000.00           

 5. สญูเสยีความสามารถในการสบืพันธุต์ามธรรมชาตอัินเกดิจากอุบตัเิหตุ 50,000.00           

 6. สญูเสยีการรับฟังเสยีง หรือการพูดออกเสยีง 50,000.00           

 7. สญูเสยีนิ้วหวัแมม่อื และ/หรือนิ้วชี้ 20,000.00           

 8. สญูเสยีนิ้วมอือื่น ๆ นิ้วละ บาท/1นิ้ว 10,000.00           

 9. สญูเสยีนิ้วเทา้นิ้วละ บาท/1นิ้ว 5,000.00            

 10. ทพุพลภาพทัง้หมดอย่างถาวร 100,000.00         

 11. ทพุพลภาพบางสว่นอย่างถาวร 50,000.00           

 12. คา่รักษาพยาบาลจากอุบตัเิหต ุกรณีคนไขใ้นหรือคนไขน้อก ตามที่จา่ยจริง/ไมเ่กนิ 10,000.00           

 13. คา่กระเชา้เย่ียมเยียน หรือคา่พวงหรีดแสดงความเสยีใจ ตอ่ราย/ไมเ่กนิ 1,000.00             

แกน่สิติผู้ประสบภยั

 14. การใหเ้งนิชว่ยเหลอืในกรณีอื่น ๆ นอกเหนอืจากรายการ ตามจ านวนเงนิที่คณะกรรมการ 100,000.00         

ขา้งตน้ใหค้ณะกรรมการกองทนุพจิารณาก าหนดเงนิชว่ยเหลอื กองทนุเหน็ชอบ/ไมเ่กนิ

ตามความเหมาะสมเปน็ราย ๆไป

64

65

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธกีารและอตัราการจา่ยเงินชว่ยเหลอืนสิติผู้ประสบภัยจากกองทุน
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(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน
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     - เวรเชา้   (08.00 - 16.00 น.) /คน 800.00               

     - เวรบา่ย  (16.00 - 24.00 น.) /คน 1,000.00             

     - เวรดกึ   (24.00 - 08.00 น.) /คน 1,000.00             

     - เวรเชา้   (08.00 - 16.00 น.) /คน 1,000.00             

     - เวรบา่ย  (16.00 - 24.00 น.) /คน 1,200.00             

     - เวรดกึ   (24.00 - 08.00 น.) /คน 1,200.00             

64

คา่ตอบแทนแพทย์

คนละไมเ่กนิ 2,200.00             

 - ปฏบิตังิานประจ าหนว่ยบริการในกรณีรอใหค้ าปรึกษา คนละไมเ่กนิ 550.00               

คา่ตอบแทนเจา้หนา้ที่ปฏบิตังิานในลกัษณะเปน็เวรหรือเปน็ผลดั

 - ทนัตแพทย์ คนละ 1,230.00             

 - เภสชักร คนละ 800.00               

 - พยาบาลวิชาชพี คนละ 660.00               

 - พยาบาลเทคนคิ คนละ 530.00               

 - นกัเทคนคิการแพทย์/นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนละ 660.00               

 - นกัรังสกีารแพทย์ คนละ 660.00               

 - นกัวิชาการสาธารณสขุ คนละ 660.00               

 - นกัวิชาการเงนิและบญัชี คนละ 660.00               

 - นกัการแพทย์แผนไทย คนละ 660.00               

 - นกัวิชาการเวชสถติิ คนละ 660.00               

 - เจา้พนกังานสาธารณสขุ คนละ 530.00               

 - เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนละ 530.00               

 - เจา้พนกังานเภสชักรรม คนละ 530.00               

 - เจา้พนกังานทนัตสาธารณสขุ คนละ 530.00               

 - เจา้พนกังานเวชกรรมฟื้นฟู คนละ 530.00               

 - เจา้พนกังานรังสกีารแพทย์ คนละ 400.00               

 - เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี/ผู้ปฏบิตังิานบริหาร คนละ 530.00               

 - เจา้หนา้ที่เวชระเบยีน/พนักงานขับรถ/พนักงานแปล/ลูกจา้ง คนละ 330.00               

66

67

คา่ตอบแทนพยาบาลวิชาชพีที่ปฏบิตังิาน ณ หอผู้ปว่ยวิกฤต หอผู้ปว่ยวิกฤตหวัใจและหลอดเลอืด

หอผู้ปว่ยทารกแรกเกดิและวิกฤต หนว่ยหอ้งผ่าตดั หนว่ยอุบตัเิหตุ-ฉกุเฉนิ หนว่ยไตเทยีม  หนว่ย

หอ้งปฏบิตักิารสว่นหวัใจและหลอดเลอืด ปฏบิตังิานพยาบาลวิสญัญ ีณ ภาควิชาวิสญัญีหอ้งปฏบิตักิารสว่นหวัใจและหลอดเลอืด ปฏบิตังิานพยาบาลวิสญัญ ีณ ภาควิชาวิสญัญี

วิธกีารและเงื่อนไขการจา่ยเงินค่าตอบแทน เจา้หน้าท่ี ท่ีปฏบิัติงานให้กับศูนยบ์รกิารทางแพทย ์

คณะแพทยศาสตร์

 - ปฏบิตังิานประจ าอาคารผู้ปว่ยนอกพร้อมที่จะใหก้ารดแูลผู้ปว่ย

ไดต้ลอดเวลาและทนัทว่งทเีมื่อมผู้ีปว่ยมารับบริการ

ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชพีท่ีปฎบิัติงานให้กับศูนยบ์รกิารทางการแพทยม์หาวิทยาลยัพะเยา 

ให้จา่ยตามการปฏบิัติงานดงันี้
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(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

      (ก) สายงานที่เร่ิมตน้ในระดบั 1 คนละ 330.00               

      (ข) สายงานที่เร่ิมตน้ในระดบั 2 คนละ 530.00               

      (ค) สายงานที่เร่ิมตน้ในระดบั 3 คนละ 660.00               

     (ก) พยาบาลวิชาชพี คนละ 200.00               

     (ข) พยาบาลเทคนคิ คนละ 150.00                

     (ค) เจา้หนา้ที่พยาบาล คนละ 120.00                

     (ง) ผู้ชว่ยเหลอืคนไข้ คนละ 50.00                 

    (ก)  ประสบการณ์การท างานมากกว่า 1 ป ีแตไ่มถ่งึ  4 ป ี คนละ 500.00               

    (ข)  ประสบการณ์การท างานมากกว่า 4 ป ีแตไ่มถ่งึ  6 ป ี คนละ 800.00               

    (ค)  ประสบการณ์การท างานมากกว่า  6 ป ี ขึ้นไป คนละ 1,000.00             

65

1. คา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ไมเ่กนิ/คน/คร้ัง 500.00               

2. คา่อา่นโครงการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสตัว์ ไมเ่กนิ/คน/โครงการ 150.00                

3. ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมไิดเ้ปน็คณะกรรมการ ไมเ่กนิ/คน/โครงการ 1,000.00             

66

เงนิรางวัล  และการใหร้างวัล

เร่ืองละไมเ่กนิ 1,500.00             

เร่ืองละไมเ่กนิ 3,000.00            

เลม่ละไมเ่กนิ 5,000.00            

67

68

69

 - บคุลากรอื่น ๆ ใหไ้ดรั้บคา่ตอบแทนตามต าแหนง่ที่ครองอยู่ในปจัจบุนั โดยใหเ้บกิระดบัเร่ิมตน้

ของสายงานในต าแหนง่ที่ครองอยู่นัน้ กลา่วคอื

เงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีไดร้ับการรับรองคุณภาพ

1. บทความที่ไดรั้บการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาติ

2. บทความที่ไดรั้บการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาติ

3. ต าราหรือหนงัสอืที่มกีารประเมนิผ่านตามเกณฑ์

คา่ตอบแทนพยาบาลที่ไดรับค าสั่งใหป้ฏบิตังิานเปน็ลกัษณะเวรหรือผลดั และเมื่อไดป้ฏบิตังิานเฉพาะ

ผลดับา่ยและผลดัดกึ

คา่ตอบแทนพเิศษส าหรับพยาบาลวิชาชพีเฉพาะทาง    ที่ด ารงต าแหนง่พยาบาลวิชาชพีในหนว่ยงาน 

เฉพาะทางไดแ้กพ่ยาบาลหอผู้ปว่ยวิกฤต ,พยาบาลหอ้งผ่าตดั,พยาบาลหอ้งปฏบิตักิารสวนหวัใจ และ

วิสญัญพียาบาล

ค่าเบี้ยประชมุและค่าตอบแทนการอา่นโครงการวิจยัเก่ียวขอ้งกับสตัว์
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(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน
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   1.1 คา่ตอบแทน

คณะท างาน

ไมเ่กนิร้อยละ 20.00                 

   1.2 คา่ใชส้อยและวัสดุ ร้อยละ 80.00                 

2. อัตราการจา่ย

คา่ตอบแทนคณะท างาน   2.1 ผู้รับผิดชอบหลกั วัน/คน 500.00               

   2.2 ผู้ร่วมงาน วัน/คน 300.00               

68

ไมเ่กนิคนละ/เร่ือง/คน 500.00               

ไมเ่กนิชั่วโมงละ/คน 500.00               

ไมเ่กนิชั่วโมงละ/คน 500.00               

ไมเ่กนิเลม่ละ/คน 500.00               

หรือต าราตามเกณฑ์

69

ไมเ่กนิคนละ/เร่ือง/คน 1,000.00             

ไมเ่กนิชั่วโมงละ/คน 1,000.00             

ไมเ่กนิชั่วโมงละ/คน 1,000.00             

ไมเ่กนิเลม่ละ/คน 1,000.00             

หรือต าราตามเกณฑ์

70

   งวดที่  1 ร้อยละ 50

   งวดที่  2 ร้อยละ 50

71

1. คา่เบี้ยประชุม ไมเ่กนิคนละ/คร้ัง 500.00               

ไมเ่กนิ/คน/โครงการ 150.00                

ไมเ่กนิคนละ/โครงการ 1,000.00             

70

71

72

73

74

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรอืผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกส าหรับการจดักิจกรรมทางวิชาการ

1. คา่ตอบแทนในการพจิารณาบทความ

2. คา่ตอบแทนในการวิพากษผ์ลงานวิจยัหรือวิชาการ

3. คา่ตอบแทนในการพจิาณาตดัสนิผลประกวด

4. คา่ตอบแทนในการพจิารณารับรองคณุภาพของหนงัสอื

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรอืผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายในส าหรับการจดักิจกรรมทางวิชาการ

จากรายรับที่ไดจ้ดัสรรใหก้บัมหาวิทยาลยั  และวิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดลอ้มเรียบร้อยแลว้

จงึน ามาเบกิเปน็คา่ใชจ้า่ย  ดงันี้

2. คา่ตอบแทนการอา่นโครงการวิจยั

3. ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมไิดเ้ปน็คณะกรรมการ

ทุนสนับสนุนการวิจยั  เพื่อการพัฒนางานประจ า

จดัท าสญัญาตามแบบที่มหาวิทยาลยัก าหนด  โดยไดรั้บเงนิสนบัสนนุ  2  งวด  คอื

ค่าเบี้ยประชมุและค่าตอบแทนการอา่นโครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับมนุษย์

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตรวจวิเคราะหต์วัอย่างดา้นสิ่งแวดลอ้ม

1. คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของการตรวจวิเคราะหต์วัอย่างดา้นสิ่งแวดลอ้ม  น ามาจากเงนิคงเหลอื

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลยัพะเยา

ค่าตอบแทนการให้บรกิารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่งดา้นสิ่งแวดลอ้ม

1. คา่ตอบแทนในการพจิารณาบทความ

2. คา่ตอบแทนในการวิพากษผ์ลงานวิจยัหรือวิชาการ

3. คา่ตอบแทนในการพจิาณาตดัสนิผลประกวด

4. คา่ตอบแทนในการพจิารณารับรองคณุภาพของหนงัสอื
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(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

72

ไมเ่กนิร้อยละ    20

73

1. งานวิจยัที่ไดรั้บการตพีมิพ์

ผลงานละไมเ่กนิ 1,500.00             

ผลงานละไมเ่กนิ 3,000.00            

ผลงานละไมเ่กนิ 6,000.00            

ผลงานละไมเ่กนิ 12,000.00           

ผลงานละไมเ่กนิ 1,000.00             

จงัหวัด

ผลงานละไมเ่กนิ 1,500.00             

ผลงานละไมเ่กนิ 3,000.00            

ระหว่างประเทศ

ผลงานละไมเ่กนิ 6,000.00            

ผลงานละไมเ่กนิ 12,000.00           

2. งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่

    2.1 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือ

    2.2 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ

    2.3 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอื

    2.4 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน

    2.5 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ

76

75

   1.4 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฎใน

ฐานขอ้มลูการจดัอันดบัวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยู่ใน  ควอไทลท์ี่ 1  

หรือ 2 (Q1 หรือ Q2)  ในปลีา่สดุใน subject category ที่ตพีมิพ ์ 

หรือมกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อปรากฎ

ในฐานขอ้มลูสากล  ISI หรือ Scopus

ค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนยฝึ์กอบรมวิชาชพี  และบรกิารนานาชาติดา้นเกษตร  

และอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

   สว่นที่เหลอื  ร้อยละ  87  จากเงนิคงเหลอืจากจดัสรรเปน็เงนิ

รายไดเ้รียบร้อยแลว้  เปน็คา่ตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิงาน

ศนูย์และผู้ตรวจวิเคราะห์

หมายเหตุ : สว่นที่เหลอืจากการเบกิใหน้ าเปน็รายไดข้องศนูย์ตอ่ไป

อตัราเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรอืงานสร้างสรรค์

   1.1 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจาการประชุมวิชาการ

ระดบัชาติ/นานาชาต ิ หรือมกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการที่

ปรากฎในฐานขอ้มลู  TCI

   1.2 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่มชีื่อปรากฎอยู่

ในประกาศของ  สมศ.

   1.3 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฎใน

ฐานขอ้มลูการจดัอันดบัวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยู่ใน  ควอไทลท์ี่ 3  

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4)  ในปลีา่สดุใน subject category ที่ตพีมิพ ์ 

หรือมกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มชีื่อปรากฎ

อยู่ในประกาศของ  สมศ.
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(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

3. คา่ตพีมิพ ์(Page Charge)

ผลงานละไมเ่กนิ 20,000.00           

ผลงานละไมเ่กนิ 2,500.00             

ผลงานละไมเ่กนิ 5,000.00            

ผลงานละไมเ่กนิ 5,000.00            

ผลงานละไมเ่กนิ 10,000.00           

ผลงานละไมเ่กนิ 1,500.00             

ผลงานละไมเ่กนิ 2,500.00             

ผลงานละไมเ่กนิ 5,000.00            

ผลงานละไมเ่กนิ 7,500.00             

ผลงานละไมเ่กนิ 10,000.00           

ผลงานละไมเ่กนิ 5,000.00            

ผลงานละไมเ่กนิ 2,500.00             

ผลงานละไมเ่กนิ 1,000.00             

ของอธกิารบดี

76

4. ผลงานวิจยั  หรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บรางวัลในการน าเสนอ

   4.1 ผลงานวิจยัที่ไดรั้บรางวัลชนะเลศิในการน าเสนอ

        4.1.1 น าเสนอแบบรายงาน (Poster Presentation) รางวัล

ระดบัชาติ

        4.1.2 น าเสนอแบบรายงาน (Poster Presentation) รางวัล

ระดบันานาชาติ

        4.1.3 น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) รางวัล

ระดบัชาติ

        4.2.5 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการน าเสนอในระดบันานาชาติ

   4.3 ผลงานที่ขอจดทรัพย์สนิทางปญัญา

        4.3.1 ผลงานที่ไดรั้บสทิธบิตัร

        4.3.2 ผลงานที่ไดรั้บอนสุทิธบิตัร

        4.3.3 ผลงานที่ไดรั้บทรัพย์สนิทางปญัญาอื่นๆ

        4.1.4 น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) รางวัล

ระดบันานาชาติ

   4.2 ผลงานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บรางวัลชนะเลศิในการน าเสนอ

        4.2.1 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการน าเสนอในระดบัสถาบนั

หรือจงัหวัด

        4.2.2 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการน าเสนอในระดบัชาติ

        4.2.3 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการน าเสนอในระดบัความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ

        4.2.4 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการน าเสนอในระดบัภมูภิาค

อาเซยีน

หมายเหตุ : ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บรางวัลอื่นๆ ในการน าเสนอใหล้ดลงไปตามดลุยพนิจิ

    3.1 คา่ตพีมิพผ์ลงานในวารสารวิชาการ  จา่ยตามอัตรา
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74 อตัราค่าตอบแทนพเิศษส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และ

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจนี และสาขาวิชาทันตแพทยท่ี์ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลยั 

1.  สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ และสาขาวิชาทนัตแพทยศาตร์ เดอืนละ 30,000.00           

กรณีเกนิ 60,000 บาท ใหป้รับลดใหเ้หลอื 60,000 บาท และกรณีอัตราเงนิเดอืนถงึขัน้ 60,000 บาท

ใหย้กเลกิการจา่ยคา่ตอบแทนพเิศษส าหรับผู้นัน้ เว้นแตก่รณีที่ไปศกึษาตอ่และส าเร็จการศกึษา

ไดรั้บวุฒบิตัร หรือหนงัสอือนมุตัแิสดงความช านาญในการประกอบวิชาชพี จากสภาวิชาชพี

หรือสถาบนัอุดมศกึษาที่ส านกังาน ก.พ. รับรอง ใหไ้ดรั้บคา่ตอบแทนพเิศษ อัตราเดอืนละ

30,000 บาท เชน่เดมิ

2. สาขาวิชาการแพทย์แผนจนี เดอืนละ 20,000.00           

หมายเหตุ : กรณีไดรั้บเมื่อรวมกบัเงนิเดอืนตอ้งไมเ่กนิ 50,000 บาท กรณีรวมกบัเงนิเดอืนแลว้เกนิ

 50,000 บาท ใหป้รับลดลงใหเ้หลอื 50,000 บาท และกรณีอัตราเงนิเดอืนถงึขัน้ 50,000 บาท

ใหย้กเลกิการจา่ยคา่ตอบแทนพเิศษส าหรับผู้นัน้

75 ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการอ านวยการศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาล

1. คณะกรรมการอ านวยศนูย์การแพทย์และโรงพยาบาล

      1.1  ประธานกรรมการ อัตราไมเ่กนิ 10,000.00           

      1.2  กรรมการ อัตราไมเ่กนิ 8,000.00            

      1.3  กรรมการและเลขานกุาร อัตราไมเ่กนิ 8,000.00            

      1.4  ผู้ชว่ยเลขานกุาร อัตราไมเ่กนิ 2,000.00             

      1.5  ผู้ไดรั้บเชญิใหเ้ขา้ร่วมประชุม อัตราไมเ่กนิ 2,000.00             

76 อตัราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ผู้ประเมนิเปน็บคุลากรสงักดัมหาวิทยาลยัพะเยา ไมเ่กนิคนละ/ชั่วโมง 250.00               

2. ผู้ประเมนิเปน็บคุลากรภายนอกมหาวิทยาลยัพะเยาและ ไมเ่กนิคนละ/ชั่วโมง 500.00               

ผู้ทรงคณุวุฒิ

77 ค่าตอบแทน โครงการเตรยีมความพร้อมดา้นวิชาการและทักษะการใชช้วิีต

ในมหาวิทยาลยัของนสิติชั้นปท่ีี 1

1. คา่ตอบแทนการจดัการทดสอบ Per-test  และ Post-test

    1.1 คณะกรรมการด าเนนิงาน

         1.1.1 ประธานกรรมการ เหมาจา่ยไมเ่กนิ/คร้ัง 1,500.00             

         1.1.2 รองประธานกรรมการ เหมาจา่ยไมเ่กนิ/คร้ัง 1,000.00             

         1.1.3 กรรมการ ตอ่วัน/คน 500.00               

77

78

79

80

หมายเหตุ : กรณีไดรั้บคา่ตอบแทนพเิศษรวมกบัเงนิเดอืนและเงนิเพิ่มตอ้งไมเ่กนิ 60,000 บาท
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   1.2 คณะกรรมการจดัท าระบบโปรแกรม Speexx ออนไลน์ เหมาจา่ยไมเ่กนิ/คร้ัง 5,000.00            

บนระบบ E-Learning 

   1.3 คณะกรรมการคดัเลอืกขอ้สอบ เหมาจา่ยไมเ่กนิ/คร้ัง 7,500.00             

   1.4 คณะกรรมการคมุสอบ ตอ่ชั่วโมง/คน 100.00                

2. คา่ตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ใหค้ าปรึกษานสิติ ไมเ่กนิชั่วโมงละ/คน 300.00               

3. เงนิรางวัลนสิติที่มผีลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ รางวัลละ 2,000.00             

Post-test) สงูสดุของแตล่ะคณะ/วิทยาลยั

78 ค่าตอบแทนอาจารยพ์เิศษโรงเรยีนสาธติ

1. คา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษ คาบละไมเ่กนิ 300.00               

79 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติหน้าท่ีนเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู

1. คา่ตอบแทนอาจารย์ประจ าภายนอก เหมาจา่ยอัตราภาคเรียนละ 1,000.00             

ไมเ่กนิ/คน

2. คา่ตอบแทนอาจารย์ประจ าภายใน เหมาจา่ยอัตราภาคเรียนละ 300.00               

ไมเ่กนิ/คน

3. อาจารย์ประจ าภายในท าหนา้ที่นเิทศพบนสิติโดยตรง ใหถ้อืเปน็ เบกิจา่ยไดต้ามสทิธิ์

การเดนิทางไปปฎบิตัริาชการ

80 ค่าตอบแทนผู้ปฎบิัติงานสอบวัดความรู้ทางดา้นภาษา คณะศิลปศาสตร์

1. คา่ออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ เหมาจา่ย/คร้ัง               6,000.00

2. คา่จดัท าขอ้สอบ คนละ/คร้ัง                  350.00

3. คา่ทดสอบทกัษะการพูด เหมาจา่ย/คร้ัง               4,500.00

4. คา่คมุสอบ คนละ/คร้ัง                  600.00

5. คา่ประมวลผลการสอบ คนละ/คร้ัง                  350.00

6. คา่ด าเนนิการสอบ คนละ/คร้ัง                  500.00

81 ค่าตอบแทนอาจารยน์เิทศรายวิชาฝึกงานและค่าตอบแทนอาจารยท่ี์ปรกึษารายวิชา

การศึกษาอสิระ ภาคฤดรู้อน พ.ศ.2557 วิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม

ไมเ่กนิ/คน/ภาคฤดรู้อน 1,000.00             

80

81

82

83

84

การสอนตัง้แต ่50 นาที

หมายเหตุ : คาบ หมายความว่า ระยะเวลาในการสอนหรือปฏบิตัิ
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82 ค่าใชจ้า่ยส าหรับโครงการสนับสนุนจดัต้ังห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีนโดยก ากับ

ดแูลของมหาวิทยาลยั (โครงการ วมว.) 

1. คา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษ /คาบ ในโครงการหรือกจิกรรม 500.00               

2. คา่ตอบแทนการสอนเสริม /คาบเรียน 300.00               

3. คา่ตอบแทนที่ปรึกษาโครงงาน /โครงงาน 1,000.00             

83 อตัราเบี้ยประชมุคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการชดุต่างๆ ของอทุยานวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์

ประธานการกรรมการ บาท/คร้ัง/คน 2,500.00             

รองประธานกรรมการ บาท/คร้ัง/คน 2,000.00             

กรรมการ บาท/คร้ัง/คน 2,000.00             

กรรมการและเลขานกุาร บาท/คร้ัง/คน 2,000.00             

ผู้ชว่ยเลขานกุาร บาท/คร้ัง/คน 1,000.00             

คณะกรรมการชุดตา่ง ๆ ที่แตง่ตัง้โดยประธานกรรมการ

ประธานการกรรมการ บาท/คร้ัง/คน 625.00               

รองประธานกรรมการ บาท/คร้ัง/คน 500.00               

กรรมการ บาท/คร้ัง/คน 500.00               

กรรมการและเลขานกุาร บาท/คร้ัง/คน 500.00               

ผู้ชว่ยเลขานกุาร บาท/คร้ัง/คน 200.00               

84 อตัราเบี้ยประชมุคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการชดุต่างๆ ของศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารศนูย์บม่เพาะวิสาหกจิฯ

ประธานการกรรมการ บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 2,500.00

รองประธานกรรมการ บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 2,000.00

กรรมการ บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 2,000.00

กรรมการและเลขานกุาร บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 2,000.00

ผู้ชว่ยเลขานกุาร บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 1,000.00

คณะกรรมการชุดอื่น ๆ ที่ประธานกรรมการแตง่ตัง้

ประธานการกรรมการ บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 625.00

รองประธานกรรมการ บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 500.00

กรรมการ บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 500.00

กรรมการและเลขานกุาร บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 500.00

ผู้ชว่ยเลขานกุาร บาท/คร้ัง/คน ไมเ่กนิ 500.00

85

86

87
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

85 อัตราค่าตอบแทนการผลติบทเรยีนอเิล็กทรอนกิส์และการจัดการเรยีนการสอนในระบบ iClassroom 

 - คา่ตอบแทนการผลติบทเรียนอเิลก็ทรอนกิส ์ รายวิชาละไมเ่กนิ 10,000.00           

 - คา่ตอบแทนการจดัการเรียนการสอน รายวิชาละ/คน/ภาคการศกึษา 100.00                

หมายเหตุ  กรณีมนีสิติไมเ่กนิ 10 คน ใหไ้ดรั้บคา่ตอบแทนในอัตราเทา่กบันสิติ 10 คน

86 อัตราค่าตอบแทนการผลติบทเรยีนอเิล็กทรอนกิส์และการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป

ออนไลน์ ในระบบ iClassroom 

 - คา่ตอบแทนการผลติบทเรียนอเิลก็ทรอนกิส ์ รายวิชาละไมเ่กนิ 30,000.00           

 - คา่ตอบแทนการจดัการเรียนการสอน รายวิชาละไมเ่กนิ 10,000.00           

87 ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรกึษาการเขยีนผลงานวิชาการและผู้เขยีนผลงานวิชาการ

คา่ตอบแทนคณะกรรมการจากบคุคลภายนอก

 - ที่ใหค้ าปรึกษาและพจิารณาต าราหรือหนงัสอื ตามจ านวนหนา้ของตน้ฉบบั ดงันี้

     1. จ านวน 1 - 99 หนา้ เลม่/คน/ไมเ่กนิ 4,000.00             

     2. จ านวน 100 - 199 หนา้ เลม่/คน/ไมเ่กนิ 6,000.00            

     3. จ านวน 200 หนา้ขึ้นไป เลม่/คน/ไมเ่กนิ 8,000.00            

 - ที่ใหค้ าปรึกษาและพจิารณาเอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบตามจ านวนหนา้ของตน้ฉบบั

     1. จ านวน 1 - 99 หนา้ เลม่/คน/ไมเ่กนิ 2,000.00             

     2. จ านวน 100 - 199 หนา้ เลม่/คน/ไมเ่กนิ 3,000.00            

     3. จ านวน 200 หนา้ขึ้นไป เลม่/คน/ไมเ่กนิ 4,000.00             

หมายเหตุ  กรณีความยาวของตน้ฉบบัไมเ่ปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ ใหพ้จิารณาตามสดัสว่นหรือใหอ้ยู่ใน

ดลุยพนิจิของคณะกรรมการของสว่นงาน

คา่ตอบแทนผู้เขยีนผลงานวิชาการที่ผ่านการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอจากคณะกรรมการแลว้

     1. ผู้เขยีนต าราหรือหนงัสอื ตอ่เลม่ไมเ่กนิ 4,000.00             

     2. ผู้เขยีนต าราค าสอน ตอ่เลม่ไมเ่กนิ 3,000.00            

     3. ผู้เขยีนเอกสารประกอบการสอน ตอ่เลม่ไมเ่กนิ 2,000.00             

88 อตัราค่าบรกิารแปลภาษาและการจดัสรรรายไดจ้ากการให้บรกิารแปลภาษาของศูนยภ์าษา 

ของศูนยภ์าษา คณะศิลปศาสตร์ 

 - คา่บริการแปลเอกสาร ประเภทเนื้อหาทั่วไป

  1. แปลตน้ฉบบัภาษาตา่งประเทศเปน็ภาษาไทย ขนาด A4 หนา้ละ 1,000.00             

  2. แปลตน้ฉบบัภาษาไทยเปน็ภาษาตา่งประเทศ ขนาด A4 หนา้ละ 1,200.00             

 - คา่บริการแปลเอกสาร ประเภทเนื้อหาเฉพาะดา้น

  1. แปลตน้ฉบบัภาษาตา่งประเทศเปน็ภาษาไทย ขนาด A4 หนา้ละ 1,200.00             

  2. แปลตน้ฉบบัภาษาไทยเปน็ภาษาตา่งประเทศ ขนาด A4 หนา้ละ 1,500.00             

หมายเหตุ  คา่แปลภาษานอกเหนอืจากที่ก าหนดใหอ้ยู่ในดลุพนิจิของผู้แปลและผู้รับบริการแปล

90

88

89

91

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559



 43
อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

89 อตัราค่าตอบแทนอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานพินธ ์ระดบับัณฑิตศึกษา

ระดบัปรญิญาโท  แผน ก  แบบ ก2

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ

 - สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

    ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

    กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ คนละ 2,500.00             

 - สาขาวิชาสิ่งแวดลอ้มและชุมชนนเิวศ

    ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

    กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ คนละ 2,500.00             

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดลอ้ม

    ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 20,000.00           

    กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ คนละ 10,000.00           

ระดบัปรญิญาโท  แผน ก  แบบ ก1

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ

 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้

    ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 10,000.00           

    กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ คนละ 5,000.00            

ระดบัปรญิญาโท  แผน ก  แบบ ก2

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ

 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้

    ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 5,000.00            

    กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ คนละ 2,500.00             

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ 

 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้

    ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 30,000.00           

    กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ คนละ 15,000.00           

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ 

 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้

    ประธานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 20,000.00           

    กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ คนละ 10,000.00           

92

93

ระดบัปรญิญาเอก แบบ 1.1

ระดบัปรญิญาเอก แบบ 2.1

ระดบัปรญิญาเอก แบบ 2.1
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อตัราการจา่ยเงิน ประกาศอ้างองิ

(บาท) หมายเลข
ท่ี หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

90 ค่าตอบแทนในการด าเนนิการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 - คา่ตอบแทนการปฎบิตังิาน

    ที่ปรึกษา คน/วัน 700.00               

    ประธานกรรมการ คน/วัน 700.00               

    รองประธานกรรมการ คน/วัน 600.00               

    กรรมการ คน/วัน 400.00               

    เจา้หนา้ที่ต ารวจ คน/วัน 300.00               

    ยาม/นกัการภารโรง/พนกังานขับรถ คน/วัน 300.00               

 - คา่ตอบแทนการเขา้ร่วมประชุมการจดัท าขอ้สอบ คน/คร้ัง 100.00                

 - คา่ตอบแทนการออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ เหมาจา่ยรายวิชาละ 2,000.00             

 - คา่ตอบแทนการประชุมคณะกรรมการตดัสนิผลการอบรมหลกัสตูร ประกาศนยีบตัรผู้ชว่ยพยาบาล

    ประธานกรรมการ คร้ังละ 1,000.00             

    รองประธานกรรมการ คร้ังละ 750.00               

    กรรมการ คร้ังละ 500.00               

    เลขานกุาร/ผู้ชว่ยเลขานกุาร คร้ังละ 500.00               

91 ค่าตอบแทนท่ีปรกึษาผู้ประกอบการ ของศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ

ไมเ่กนิชั่วโมงละ 500.00               

ไมเ่กนิชั่วโมงละ 1,000.00             

92 ค่าตอบแทนท่ีปรกึษาผู้ประกอบการ ของอทุยานวิทยาศาสตร์

ไมเ่กนิชั่วโมงละ 500.00               

ไมเ่กนิชั่วโมงละ 1,000.00             

94

95

96

 - ที่ปรึกษาที่เปน็บคุคลภายในมหาวิทยาลยั

 - ที่ปรึกษาที่เปน็บคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั

 - ที่ปรึกษาที่เปน็บคุคลภายในมหาวิทยาลยั

 - ที่ปรึกษาที่เปน็บคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั
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เอกสารอ้างองิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

1 เร่ือง รายการและอัตราการเบกิจา่ยจากเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2558

2 เร่ือง รายการและอัตราการเบกิจา่ยจากเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)

3 เร่ือง รายการและอัตราการเบกิจา่ยจากเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4)

4 เร่ือง คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิัตงิาน พ.ศ. 2559

5 เร่ือง การจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาท าการ พ.ศ. 2558

6 เร่ือง ก าหนดอัตราการเบกิจา่ยคา่ใชบ้ริการวทิยุโทรศัพทเ์คลื่อนที่ พ.ศ. 2557

7 เร่ือง ก าหนดอัตราการเบกิจา่ยคา่ใชบ้ริการวทิยุโทรศัพทเ์คลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

8 เร่ือง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558

9 เร่ือง แนวปฏบิัตใินการใหก้ระเชา้เย่ียมบุคลากรที่เจ็บปว่ยและเขา้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. 2558

10 เร่ือง คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2559

11 เร่ือง ก าหนดอัตราการจา่ยเงนิในงานพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2554

12 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนกรรมการและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการเกี่ยวกับการสอบคัดเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2555

13 เร่ือง อัตราคา่ตอบแทนกรรมการและผู้ปฏบิัตงิานการบริหารจัดการการศกึษาโครงการพเิศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. 2556

14 เร่ือง ก าหนอัตราคา่ตอบแทนรายวชิาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2557

15 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษบัณฑติศกึษา ระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554

16 เร่ือง การก าหนดอัตราคา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2555

17 เร่ือง การก าหนดอัตราคา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)

18 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ ์ส าหรับนสิติระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554

19 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนคณะกรรมการพจิารณาโครงร่างวทิยานพินธ ์ส าหรับนสิติระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554

20 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบวทิยานพินธ ์พ.ศ.2555

21 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง พ.ศ.2555

22 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส าหรับนสิติปริญญาโท แผน ข

23 เร่ือง อัตราคา่ตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พเิศษ ออกขอ้สอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) พ.ศ. 2557

24 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) ส าหรับนสิติปริญญาเอก พ.ศ.2554

25 เร่ือง ก าหนดอัตราการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวชิา ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิติระดับบัณฑติศกึษา

       หลักสูตร English for Graduate Studies ของนสิติระดับปริญญาเอก มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556

26 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา ของวทิยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2555

27 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษประจ าแหลง่ฝึกงาน ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์

28 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนสิติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557

29 เร่ือง อัตราคา่ตอบแทนการสอน หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พเิศษ อาจารย์สอนเกนิภาระงาน และนสิติชว่ยสอน พ.ศ. 2555

30 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒบิุคคลภายใน ส าหรับการจัดกจิกรรมทางวชิาการ พ.ศ.2556

31 เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวชิาการ ส าหรับนสิติระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558

32 เร่ือง หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิคา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษระดับปริญญาตรีทวภิาค แบบ 2 ภาคการศกึษา พ.ศ. 2556

33 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนการสอนเสริมของอาจารย์ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ.2556

34 เร่ือง หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิคา่ตอบแทนแกผู้่สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557

35 เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวชิาการส าหรับนสิติ พ.ศ. 2557

36 เร่ือง อัตราคา่ตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557
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37 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนวทิยากร อาจารย์พเิศษ ผู้ปว่ยมาตรฐาน ส าหรับสอนนสิติในรายวชิาระดับปรีคลนิกิและระดับคลนิกิ

       สาขาวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ.2557

38 เร่ือง แนวปฏบิัตกิารสอนเกนิภาระงานสอน พ.ศ.2557

39 เร่ือง คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางปฏบิัตงิานของอาจารย์พเิศษวทิยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลัยและบุคคลภายนอก

       ที่ปฏบิัตงิานร่วมกับมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2558

40 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาหลักสูตรของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

41 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหนา้ที่ประเมนิผลทางวชิาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ

       ของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

42 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒทิี่อา่นผลงานทางวชิาการ เพื่อก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555

43 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาและกรรมการประเมนิผลการปฏบิัตหินา้ที่ของผู้บริหารมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ.2555

44 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของผู้บริหารมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556

45 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒใินการพจิารณาคุณภาพของบทความทางวชิาการและคา่สมัครสมาชกิวารสารมหาวทิยาลัย

46 เร่ือง การใหร้างวัลแกห่นว่ยงานที่จัดท ารายงานการประเมนิตนเองดเีดน่ พ.ศ. 2557

47 เร่ือง ก าหนดอัตราการเบกิคา่น้ ามันเชื้อเพลงิแบบเหมาจา่ยส าหรับบุคลากรหนว่ยปฏบิัตกิารวชิาชพีการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว พ.ศ.2558

48 เร่ือง ก าหนดอัตราการใหบ้ริการทางวชิาการและคา่ตอบแทนการใหบ้ริการทางวชิาการ การตรวจวเิคราะหต์ัวอย่างดา้นสิ่งแวดลอ้ม(อากาศ)

       ของวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2556

49 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนสิติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557

50 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนผู้ผลติบทเรียนอเิล็กทรอนกิส ์(e-learning) พ.ศ. 2554

51 เร่ือง อัตราคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลอืกเขา้ศกึษา ระดับปริญญาตรี

52 เร่ือง อัตราคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลอืกเขา้ศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)

53 เร่ือง การจา่ยเงนิสนับสนุนคา่ลงทะเบยีนเรียน หรือคา่สมัคร และสอบวัดความรู้ภาษาตา่งประเทศ พ.ศ. 2555

54 เร่ือง ก าหนดอัตราการเบกิจา่ยเงนิสวัสดกิาร พ.ศ.2559

55 เร่ือง การจา่ยเงนิคา่ตอบแทนส าหรับบุคลากรที่ปฎบิัตงิานเกี่ยวกับศพ

56 เร่ือง ก าหนดอัตราเงนิเพิ่มพเิศษส าหรับพนักงานสายวชิาการของมหาวทิยาลัยพะเยา ที่ส าเร็จการศกึษาในสขาวชิาทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์

57 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2557

58 เร่ือง ก าหนดอัตราการเบกิจา่ยคา่ที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้มคีวามรู้ความสามารถพเิศษ และลูกจา้งชั่วคราวชาวตา่งประเทศ พ.ศ. 2555

59 เร่ือง ก าหนดคา่ตอบแทนเจา้หนา้ที่ต ารวจที่ปฏบิัตงิานดา้นสายตรวจปราบปรามและอ านวยความปลอดภัยการจราจรในมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555

60 เร่ือง คา่ตอบแทนบุคคลภายนอกหรือหนว่ยงานภายนอก ที่ปฏบิัตงิานร่วมกับมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2555

61 เร่ือง เงนิรางวัลส าหรับนักกฬีา ผู้จัดการทมี ผู้ฝึกสอน และผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน ที่สร้างชื่อเสยีงใหแ้กม่หาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ.2555

62 เร่ือง เงนิรางวัลส าหรับตัวแทนบุคลากรของมหาวทิยาลัยที่สร้างชื่อเสยีงใหแ้กม่หาวทิยาลัยพะเยา ในการแขง่ขันกฬีาบุคลากร

       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา พ.ศ. 2556

63 เร่ือง เกณฑก์ารพจิารณาเงนิรางวัลในการสง่เสริมนสิติที่มผีลงานดเีดน่ ดา้นกจิกรรมเสริมหลักสูตร มหาวทิยาลัย

       และกจิกรรมที่สร้างชื่อเสยีงใหแ้กม่หาวทิยาลัย พ.ศ.2557

64 เร่ือง ก าหนดอัตราเงนิรางวัล ส าหรับนสิติสหกจิศกึษาดเีดน่ พ.ศ. 2557

65 เร่ือง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข วธิกีารและอัตราการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืนสิติผู้ประสบภัยจากกองทุนสวัสดภิาพนสิติ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ.2555

66 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนพยาบาลวชิาชพีที่ปฏบิัตงิานใหศู้นย์บริการทางการแพทย์ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555

67 เร่ือง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการจา่ยเงนิคา่ตอบแทนเจา้หนา้ที่  ที่ปฏบิัตงิานใหก้ับศูนย์การแพทย์ มหาวทิยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557

68 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่เบี้ยประชุมและคา่ตอบแทนการอา่นโครงการวจิัยที่เกี่ยวขอ้งกับสัตว ์พ.ศ.2558
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69 เร่ือง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวชิาการที่ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  พ.ศ. 2555

70 เร่ือง ก าหนดอัตราการใหบ้ริการทางวชิาการและคา่ตอบแทนการใหบ้ริการทางวชิาการ การวเิคราะหต์ัวอย่างดา้นสิ่งแวดลอ้ม

      ของวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2556

71 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒบิุคคลภายใน ส าหรับการจัดกจิกรรมทางวชิาการ พ.ศ. 2556

72 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒบิุคคลภายนอก ส าหรับการจัดกจิกรรมทางวชิาการ พ.ศ. 2556

73 เร่ือง หลักเกณฑก์ารพจิารณาใหทุ้นสนับสนุนการวจิัย เพื่อการพัฒนางานประจ า พ.ศ. 2556

74 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่เบี้ยประชุมและคา่ตอบแทนการอา่นโครงการวจิัยที่เกี่ยวขอ้งกับมนุษย์ พ.ศ.2556

75 เร่ือง ก าหนดอัตราการใหบ้ริการทางวชิาการ และคา่ตอบแทนในการตรวจวเิคราะหข์องศูนย์ฝึกอบรมวชิาชพี และบริการนานาชาต ิดา้นเกษตรและอาหาร

       คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิพ.ศ. 2557

76 เร่ือง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค ์ พ.ศ.2557

77 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนพเิศษส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย สาขาวชิาแพทยศาสตร์ สาขาวชิาการแพทย์แผนจนี และสาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์

       ที่ปฏบิัตงิานภายในมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558

78 เร่ือง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558

79 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2558

80 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการ และทักษะการใชช้วีติในมหาวทิยาลัย ของนสิติชัน้ปทีี่ 1 พ.ศ. 2558

81 เร่ือง อัตราคา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558

82 เร่ือง อัตราคา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตหินา้ที่นเิทศการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู พ.ศ. 2558

83 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานสอบวัดความรู้ทางดา้นภาษา คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. 2558

84 เร่ือง  ก าหนดคา่ตอบแทนอาจารย์นเิทศรายวชิาฝึกงานและคา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวชิาการศกึษาอสิระ ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557

       วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม

85 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ใชจ้า่ยส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตัง้หอ้งเรียนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวทิยาลัย

      (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558

86 เร่ือง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ ของอุทยานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559

87 เร่ือง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ ของศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559

88 เร่ือง อัตราคา่ตอบแทนการผลติบทเรียนอเิล็กทรอนกิสแ์ละการจัดการเรียนการสอนในระบบ iClassroom  พ.ศ. 2559

89 เร่ือง อัตราคา่ตอบแทนการผลติบทเรียนอเิล็กทรอนกิสแ์ละการจัดการเรียนการสอนรายวชิาศกึษาทั่วไปออนไลน ์ในระบบ iClassroom พ.ศ. 2559

90 เร่ือง ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการเขยีนผลงานวชิาการและผู้เขยีนผลงานวชิาการ พ.ศ.2559

91 เร่ือง อัตราคา่บริการแปลภาษาและการจัดสรรรายไดจ้ากการใหบ้ริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. 2559

92 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3)

93 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4)

94 เร่ือง อัตราคา่ตอบแทนในการด าเนนิการรับสมัครบุคคลเขา้อบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ชว่ยพยาบาล พ.ศ.2559

95 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559

96 เร่ือง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของอุทยานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559

ขอ้มูล ณ วนัที่ 19 สิงหาคม 2559




