
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ 1/๒๕๕๔ 

วันศุกร์ที่ 17  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 

เวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 9 อาคารศิวาเทล กรุงเทพฯ  

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

 

รายนามกรรมการท่ีมาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภเิมธีธ ารง   กรรมการ 

3.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่โรจน์   กรรมการ 

6.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์   กรรมการ 

7.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผูช่้วยเลขานุการ 

8.  นายสิทธิธี   จนีเอียด     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีไม่มาประชุม 

1. นางอุไร  รม่โพธิหยก      กรรมการ 

2. ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์     กรรมการ 

3. นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร     กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา   

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุม  

  - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเน่ือง 

  - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 จึงอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับ

ความในข้อ ๒๒.3  ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

และความในข้อ ๔  แหง่ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 

๒๕๕๓   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔  เมื่อ

วันที่  17 มิถุนายน 2554  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการพจิารณาโครงรา่งวิทยานพินธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
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 3.1 ระดับปริญญาโท 

  3.1.1 ประธานกรรมการ   600 บาท/ครั้ง 

  3.1.2 กรรมการ คนละ    500 บาท/ครั้ง 

 3.2 ระดับปริญญาเอก 

  3.2.1 ประธานกรรมการ   1,500 บาท/ครั้ง 

  3.2.2 กรรมการ คนละ    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 ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

   

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  จึงอาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับความในข้อ ๒๒.5  

ของขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔  

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓   

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  17 

มิถุนายน 2554  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตภ่าคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 



  4 

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑติศกึษา 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 ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 

2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาเอก พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 จึง

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบ

กับความในข้อ ๒๒.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุม

ครั้งที ่1/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2554  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้  
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ผูป้ฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตภ่าคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554  ดังนี้ 

 3.1 ค่าออกข้อสอบ ตรวจขอ้สอบ 

  และสอบสัมภาษณ์  คนละ  2,000 บาท/ครั้ง 

 3.2 ค่าจัดท าขอ้สอบ   หลักสูตรละ    300 บาท 

 3.3 ค่าด าเนนิการสอบ   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 ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับความในข้อ 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 ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตภ่าคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ระดับ

บัณฑติศกึษา 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 ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษบัณฑติศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปรญิญาเอก พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติใหค้วามเห็นชอบ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษบัณฑติศึกษา 

ระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษบัณฑติศกึษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554  จึงอาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔ แห่ง

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 

2554  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษบัณฑติศกึษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตภ่าคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

        “อาจารย์พิเศษบัณฑิตศกึษา” หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่                   

ได้รับการแตง่ตั้ง 

ข้อ 4 มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษบัณฑติศกึษา 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 ช่ัวโมงละไม่เกิน  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 ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับปรญิญาโท แผน ข พ.ศ. 2554   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา 

ระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554 

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

   โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

พะเยา  วา่ด้วย  การเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2554  จึงให้ออกประกาศ

ไว้ดังนี ้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์บัณฑิตศกึษาระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตภ่าคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

        “อาจารย์บัณฑิตศกึษา” หมายถึง ผู้สอนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่

ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑติศกึษา 

ข้อ 4 มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน 

ข  พ.ศ. 2554  ดังนี้ 

 4.1 ค่าตอบแทนการสอน  ช่ัวโมงละไม่เกิน  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 

 



  9 

ระเบียบวาระที่  4.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย

ค่าตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่งบรหิารและเงนิประจ าต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2554 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตใิห้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหาร 

และเงนิประจ าต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2554 

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

   โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย

ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔ แห่ง

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 

2554  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย

ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงนิประจ าต าแหนง่วิชาการ พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

        “ปี” หมายความว่า วันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้น ถึง30 

กันยายน ของปีถัดไป 

“ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหาร” หมายความว่า ค่าตอบแทนเงินประจ า

ต าแหน่งบริหาร ตามประกาศก าหนดอัตรา

ค่าจ้างและค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง

บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา 

“เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ” หมายความว่า เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 

ตามประกาศก าหนดอัตราเงินเดือนและเงิน

ประจ าต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

“ผูด้ ารงต าแหน่ง” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร หรือผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

“ต าแหน่งบริหาร” หมายความว่า ต าแหน่งดังตอ่ไปนี้ 

(1) อธิการบดี 
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(2) รองอธิการบดี 

(3) คณบดี 

(4) ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนงานที่

เทียบเท่า 

(5) ผู้ช่วยอธิการบดี 

(6) รองคณบดี 

(7) รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

(8) ผู้อ านวยการกอง 

(9) ผูอ้ านวยการศูนย์ 

(10) หัวหนา้ฝา่ยหรือหัวหน้าส านักงานคณะหรือ

ส านักงานวิทยาลัย หรอืต าแหน่งที่เทียบเท่า 

   “ต าแหน่งวิชาการ” หมายความว่า ต าแหน่งวิชาการตามมาตรา 

52(1) (2)และ(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 

ให้จา่ยได้ตัง้แต่วันที่ที่ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและ

เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 

 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ใดด ารงต าแหน่งบริหารและมีต าแหน่งทางวิชาการ ให้

เลือกรับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งในอัตราสูงสุดได้เพียงต าแหน่งเดียว 

ข้อ 5 ผู้ด ารงต าแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งบริหาร ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหาร นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาการในต าแหน่งจนถึงวันพ้นจาก

ต าแหน่งดังกล่าว 

 ข้อ 6 การจา่ยค่าแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ของ

ผูด้ ารงต าแหน่งซึ่งมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการไม่

เต็มเดือน ให้จา่ยตามสว่นของจ านวนวันที่มสีิทธิได้รับในเดือนนัน้ โดยปัดเศษของเงนิทิ้ง 

ข้อ 7 การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 

ในกรณีตา่งๆใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ดังนี้ 

 (1) ลาออก ให้จา่ยได้ถึงวันก่อนวันถึงก าหนดลาออกหรือได้รับทราบค าสั่ง 

 (2) ให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออก ให้จา่ยได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในค าสั่ง 

 (3) ตามในระหว่างการด ารงต าแหน่งให้จ่ายได้ถึงวันที่ถึงแก่ความตาย 

ข้อ 8 การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ

ประจ าเดือนให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการสุดท้ายของเดอืนสามวันท าการ 
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ข้อ 9 ผูด้ ารงต าแหน่งซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ า

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ใดลาป่วยให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทาง

วิชาการระหว่างการลาส าหรับผูน้ั้นได้ในปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวันท าการ 

 การงดจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทาง

วิชาการให้งดจ่ายเฉพาะวันที่ลาเกินหกสิบวันท าการจนถึงปีนั้น 

ข้อ 10 ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงิน

ประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ผูใ้ดลาคลอดบุตรใหจ้่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ า

ต าแหน่งทางวิชาการระหว่างลาส าหรับผูน้ั้นได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ข้อ 11 ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงิน

ประจ าต าแหน่งทางวิชาการผู้ใดลากิจส่วนตัว ให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ า

ต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างการลาส าหรับผู้นัน้ได้ในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันท าการ 

 การงดจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทาง

วิชาการ ให้งดจ่ายเฉพาะวันที่ลาเกินสี่สิบห้าวันท าการจนถึงปีนั้น 

ข้อ 12 ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงิน

ประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ใดลาพักผ่อนประจ าปีให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงิน

ประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างการลาส าหรับผู้นัน้ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปี

ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงิน

ประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ผูใ้ดลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลได้ไม่เกินหกสิบวันแต่

ถ้าพ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้ด ารงต าแหน่งไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในเจ็ดวันให้ งด

จ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้า

ปฏิบัติหน้าที่หลัก 

ข้อ 14 ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงิน

ประจ าต าแหน่งทางวิชาการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ 

เมืองเมกกะ ได้รับอนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือประกอบ พิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอารเบีย ให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการระหว่างลา

ส าหรับผู้นัน้ได้ไม่เกินเก้าสบิวัน 

ข้อ 15 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 

ให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างลาส าหรับผู้นั้น

ได้ไม่เกินหกสิบวัน  
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 ในกรณี ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ใดลาศึกษา ฝึกอบรม 

ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้จ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหารและ

เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างลาส าหรับผู้นัน้ได้ไม่เกินหน่ึงร้อยยี่สิบวัน 

ข้อ 16 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าด 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) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ทางวชิาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ 

ประเมินผลงานทางวชิาการ จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 

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

   โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา  ใน

คราวประชุมครั้งที ่1/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2554  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้  
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผล

งานทางวชิาการ จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี ้

 3.1 ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ประเมินผลงานทางวิชาการให้ด ารง

ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ คนละไม่เกิน 2,000 บาท 

 3.2 ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ประเมินผลงานทางวิชาการให้ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คนละไม่เกิน 3,000 บาท 

 3.3 ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ประเมินผลงานทางวิชาการให้ด ารง

ต าแหน่งศาสตราจารย์ 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 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตร ีภาคปกติ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม) 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตใิห้ความเห็นชอบ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม) 

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

   โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม) จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  

แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สนิ

มหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2554  จึงให้ออกประกาศ

ไว้ดังนี ้ 

   ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตป่ีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ประกาศนี้ 

 “นิสติ” หมายถึง นิสติระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

   “ค่าธรรมเนียมการศกึษา” หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ    

มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศกึษา 

 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาค

เรียนละ 15,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 9,000 บาท ดังนี้ 

   4.1 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

   4.2 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

   ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นการช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าก าหนด 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                                   ส าราญ   ทองแพง 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                        (ดร.ส าราญ  ทองแพง)                                                                                                  

ผูช่้วยเลขานุการ                   กรรมการและเลขานุการ  (แทน) 

     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


