สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 1/๒๕๕๔
วันศุกร์ท่ี 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 9 อาคารศิวาเทล กรุงเทพฯ
------------------------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. ดร.สาราญ ทองแพง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
6. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
7. นางสาวสุคนธ์ ยากี
8. นายสิทธิธี จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่มาประชุม
1. นางอุไร ร่มโพธิหยก
2. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
3. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

2
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
-----------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาหรับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ
ความในข้อ ๒๒.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 มหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
สาหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ดังนี้
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3.1 ระดับปริญญาโท
3.1.1 ประธานกรรมการ
3.1.2 กรรมการ คนละ
3.2 ระดับปริญญาเอก
3.2.1 ประธานกรรมการ
3.2.2 กรรมการ คนละ

600 บาท/ครั้ง
500 บาท/ครั้ง
1,500 บาท/ครั้ง
1,000 บาท/ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๒๒.5
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔
แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

4
ข้อ 3 มหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาโท
3.1.1 ประธานกรรมการ
2,000 บาท/ครั้ง
3.1.2 กรรมการ คนละ
1,500 บาท/ครั้ง
3.2 ระดับปริญญาเอก
3.2.1 ประธานกรรมการ
3,000 บาท/ครั้ง
3.2.2 กรรมการ คนละ
2,000 บาท/ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ.
2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 จึง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ
กับ ความในข้อ ๒๒.2 ของข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ และความในข้ อ ๔ แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผูป้ ฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 มหาวิทยาลัย กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ดังนี้
3.1 ค่าออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
และสอบสัมภาษณ์
คนละ
2,000 บาท/ครั้ง
3.2 ค่าจัดทาข้อสอบ
หลักสูตรละ
300 บาท
3.3 ค่าดาเนินการสอบ
คนละ
500 บาท/วัน
3.4 ค่าคุมสอบ
คนละ
600 บาท/ครั้ง
3.5 ค่าตัดสินผลการสอบ
คนละ
500 บาท/ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บความในข้อ ๒3.2 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 จึงให้
ออกประกาศไว้ดังนี้
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาโท แผน ก
3.1.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5,000 บาท
3.1.2 กรรมการที่ปรึกษา คนละ
2,500 บาท
3.2 ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1
3.2.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท
3.2.2 กรรมการที่ปรึกษา คนละ
15,000 บาท
แบบ 1.2
3.2.3 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 15,000 บาท
3.2.4 กรรมการที่ปรึกษา คนละ
7,500 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา” หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อ 4 มหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ดังนี้
4.1 ค่าตอบแทนการสอน
4.1.1 ระดับปริญญาโท แผน ก ชั่วโมงละไม่เกิน
1,500 บาท
4.1.2 ระดับปริญญาเอก
ชั่วโมงละไม่เกิน
2,000 บาท
4.2 ค่าตอบแทนการคุมสอบ
ครั้งละ
1,500 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับ ปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลั ยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 จึงให้ออกประกาศ
ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“อาจารย์บัณฑิตศึกษา”
หมายถึ ง ผู้ ส อนภายในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไ ด้รับ การ
แต่งตัง้ เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4 มหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน
ข พ.ศ. 2554 ดังนี้
4.1 ค่าตอบแทนการสอน
ชั่วโมงละไม่เกิน
1,500 บาท
4.2 ค่าตอบแทนการคุมสอบ
ครั้งละ
1,500 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหาร
และเงินประจาตาแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2554
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ปี”
หมายความว่า วันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้น ถึง30
กันยายน ของปีถัดไป
“ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหาร” หมายความว่า ค่าตอบแทนเงินประจา
ต าแหน่ ง บริ ห าร ตามประกาศก าหนดอั ต รา
ค่ า จ้ า งและค่ า ตอบแทนเงิ น ประจ าต าแหน่ ง
บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา
“เงินประจาตาแหน่งวิชาการ” หมายความว่า เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น
ประจ าต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา
“ผูด้ ารงตาแหน่ง”
หมายความว่า ผู้ ด ารงต าแหน่ ง บริ ห าร หรื อ ผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
“ตาแหน่งบริหาร”
หมายความว่า ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(1) อธิการบดี
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(2) รองอธิการบดี
(3) คณบดี
(4) ผู้อานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่ว นงานที่
เทียบเท่า
(5) ผู้ช่วยอธิการบดี
(6) รองคณบดี
(7) รองผู้อานวยการวิทยาลัย
(8) ผู้อานวยการกอง
(9) ผูอ้ านวยการศูนย์
(10) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าสานักงานคณะหรือ
สานักงานวิทยาลัย หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
“ตาแหน่งวิชาการ”
หมายความว่า ต าแหน่ ง วิ ช าการตามมาตรา
52(1) (2)และ(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
ข้อ 4 การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริ หารและเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
ให้จา่ ยได้ตงั้ แต่วันที่ที่ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและ
เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ใดดารงตาแหน่งบริหารและมีตาแหน่งทางวิชาการ ให้
เลือกรับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งในอัตราสูงสุดได้เพียงตาแหน่งเดียว
ข้ อ 5 ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ รั ก ษาการในต าแหน่ ง บริ ห าร ให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหาร นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตาแหน่งจนถึงวันพ้นจาก
ตาแหน่งดังกล่าว
ข้อ 6 การจ่ายค่าแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ ของ
ผูด้ ารงตาแหน่งซึ่งมีสทิ ธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการไม่
เต็มเดือน ให้จา่ ยตามส่วนของจานวนวันที่มสี ิทธิได้รับในเดือนนัน้ โดยปัดเศษของเงินทิ้ง
ข้อ 7 การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
ในกรณีตา่ งๆให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
(1) ลาออก ให้จา่ ยได้ถึงวันก่อนวันถึงกาหนดลาออกหรือได้รับทราบคาสั่ง
(2) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จา่ ยได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในคาสั่ง
(3) ตามในระหว่างการดารงตาแหน่งให้จ่ายได้ถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ 8 การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งวิชาการ
ประจาเดือนให้จ่ายในวันทาการก่อนวันทาการสุดท้ายของเดือนสามวันทาการ
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ข้อ 9 ผูด้ ารงตาแหน่งซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจา
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ใดลาป่วยให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งทาง
วิชาการระหว่างการลาสาหรับผูน้ ั้นได้ในปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทาการ
การงดจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งทาง
วิชาการให้งดจ่ายเฉพาะวันที่ลาเกินหกสิบวันทาการจนถึงปีนั้น
ข้อ 10 ผู้ด ารงตาแหน่งซึ่งมีสิท ธิไ ด้รับ ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงิ น
ประจาตาแหน่งทางวิชาการ ผูใ้ ดลาคลอดบุตรให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจา
ตาแหน่งทางวิชาการระหว่างลาสาหรับผูน้ ั้นได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ 11 ผู้ด ารงตาแหน่งซึ่งมีสิท ธิไ ด้รับ ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงิ น
ประจาตาแหน่งทางวิชาการผู้ใดลากิจส่วนตัว ให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจา
ตาแหน่งทางวิชาการ ระหว่างการลาสาหรับผู้นนั้ ได้ในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการ
การงดจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งทาง
วิชาการ ให้งดจ่ายเฉพาะวันที่ลาเกินสี่สิบห้าวันทาการจนถึงปีนั้น
ข้อ 12 ผู้ด ารงตาแหน่งซึ่งมีสิท ธิไ ด้รับ ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงิน
ประจาตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ใดลาพักผ่อนประจาปีให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงิน
ประจาตาแหน่งทางวิชาการ ระหว่างการลาสาหรับผู้นนั้ ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 ผู้ ด ารงตาแหน่งซึ่งมีสิท ธิไ ด้รับ ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงิน
ประจาตาแหน่งทางวิชาการ ผูใ้ ดลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลได้ไม่เกินหกสิบวันแต่
ถ้าพ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้ดารงตาแหน่งไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในเจ็ดวันให้ งด
จ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้า
ปฏิบัติหน้าที่หลัก
ข้อ 14 ผู้ด ารงตาแหน่งซึ่งมีสิท ธิไ ด้รับ ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงิน
ประจาตาแหน่งทางวิชาการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เ คยประกอบพิธีฮัจย์ ณ
เมืองเมกกะ ได้รับอนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือประกอบ พิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอารเบีย ให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการระหว่างลา
สาหรับผู้นนั้ ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ 15 ผู้ดารงตาแหน่งผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ ระหว่างลาสาหรับผู้นั้น
ได้ไม่เกินหกสิบวัน
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ในกรณี ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ใดลาศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหารและ
เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ ระหว่างลาสาหรับผู้นนั้ ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ข้อ 16 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิ ทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี้
3.1 กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ประเมินผลงานทางวิชาการให้ดารง
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คนละไม่เกิน 2,000 บาท
3.2 กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการให้ดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ คนละไม่เกิน 3,000 บาท
3.3 กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ประเมินผลงานทางวิชาการให้ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ คนละไม่เกิน 4,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม) จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 จึงให้ออกประกาศ
ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ประกาศนี้
“นิสติ ” หมายถึง
นิสติ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาค
เรียนละ 15,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 9,000 บาท ดังนี้
4.1 การจัด การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญ ญา หลัก สูตรวิท ยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
4.2 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คู่ ข นาน 2 ปริ ญ ญา หลั ก สู ต รวิ ท ยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นการชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่ากาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ปิดประชุม
เวลา 12.00 น.
สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

สาราญ ทองแพง
(ดร.สาราญ ทองแพง)
กรรมการและเลขานุการ (แทน)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

