
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ 2/๒๕๕๔ 

วันอาทติย์ที่ 17  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 

เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 ตึกส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

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

 

รายนามกรรมการท่ีมาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  นางอุไร  รม่โพธิหยก     กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ารง   กรรมการ 

4.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

6.  ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์     กรรมการ 

7.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์   กรรมการ 

8.  นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร     กรรมการและเลขานุการ 

9.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผูช่้วยเลขานุการ 

10. นายสิทธิธี   จนีเอียด     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่โรจน์   กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง การเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2554 ในคราวประชุมครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 2 

กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 และวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

เวลา 13.00 เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุม  

   พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2554 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 แล้วมีมตริับรองรายงานการ

ประชุม โดยไม่มกีารแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเน่ือง 

  - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 

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

   โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดอัตราค่าตอบแทน

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับความในข้อ ๒๒.3  ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔  แห่งระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓   คณะกรรมการ
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การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 

2554  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

กรรมการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ดังนี้ 

 (1) กรณีผู้ประเมนิเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่าย

จรงิแต่ไม่เกินคนละ 250 บาทต่อช่ัวโมง 

 (2) กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่

จา่ยจริงแตไ่ม่เกินคนละ 500 บาทต่อช่ัวโมง 

ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าด และให้ถือเป็นที่สุด 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

                                             

                                            มณฑล  สงวนเสริมศรี 

          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

จ านวน 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 

2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากกองทุนเงินนอกงบประมาณ หมวดเงินรับ

ฝากโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในปีงบประมาณ 2554 กองทุนเพื่อการศึกษา หมวด

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (กองแผนงาน) 

     

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

ระเบียบวาระที่  5.1 เรื่อง (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 

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

   โดยที่ เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 

๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

พะเยา วา่ด้วย การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 จึงให้ออกประกาศ

ไว้ดังนี ้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง 

ข้อ 4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร ที่เป็นบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 500 บาท/ครั้ง 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

                                             

                                            มณฑล  สงวนเสริมศรี 

          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ปิดประชุม  

 

 เวลา  14.00 น. 

 

               สุคนธ์   ยากี                                        วิชัย  เทียนถาวร 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                        (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร)                                                                                                  

ผูช่้วยเลขานุการ                            กรรมการและเลขานุการ   

     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 


