
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 5/๒๕๕5 

วันศุกร์ ที ่1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕5 

เวลา  09.30  น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลยัการจัดการ มหาวทิยาลยัพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ  
 

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

 

รายนามกรรมการท่ีมาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   อภเิมธีธ ารง   กรรมการ   

3.  นางอุไร   ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

4.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร   วิศวรุง่โรจน ์   กรรมการ 

7.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน ์   กรรมการ 

8.  ดร.อนุสรณ์   คุณานุสรณ ์     กรรมการ 

9.  ผูช่้วยศาสตราจารย์สุระพล   ภานุไพศาล   กรรมการและเลขานุการ 

10.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผูช่้วยเลขานุการ 

11.  นางณชิาภา   ยอดเมอืงชัย     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 4/2555 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 4/๒๕๕5 เมื่อวันศุกร์  ที่ 4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มี

การแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเน่ือง 

ระเบียบวาระที่ 3.1  เรื่อง  ตารางสรุปอัตราค่าตอบแทนอาจารย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

การฝึกปฏิบัติ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  3.2 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร 

อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน ส าหรับสอนนิสิตแพทย์ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก 

พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน 

ส าหรับสอนนิสิตแพทย์ในรายวิชาระดับปรคีลินิกและระดับคลินิก พ.ศ. 2555 
 

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

 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร 

อาจารย์พิเศษ  ผู้ป่วยมาตรฐาน  ส าหรับสอนนิสิตแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก     

พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา         

พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร 

อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน ส าหรับสอนนิสิตแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก       

พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ห้มผีลใช้บังคับตั้งแต่วัน ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้ 

      “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยพะเยา 

      “อธิการบดี”  หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

      “อาจารย์พิเศษ”     หมายความว่า   อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย      

      “ผูป้่วยมาตรฐาน”   หมายความว่า   ผูป้่วยหรอืบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ป่วยจริง    

และผูป้่วยสมมติ 

      “วิทยากร”            หมายความว่า   ผูบ้รรยาย ผู้อภิปราย หรอืชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่ง

ท าหนา้ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝกึอบรม ประชุม 

สัมมนา 

 ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน 

ส าหรับสอนนิสติแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก ดังนี้ 

         ๔.๑  อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 

   ๔.๑.๑ วิทยากร ช่ัวโมงละไม่เกิน   ๑,๐๐๐       บาท 

   ๔.๑.๒ อาจารย์พิเศษ ช่ัวโมงละไม่เกิน   ๑,๐๐๐       บาท 
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        หมายเหตุ: อัตราการตอบแทนการสอนภาคทฤษฏี ครอบคลุมทั้งการสอนบรรยายใน

ช้ันเรยีน การตรวจรายงาน การออกข้อสอบ และการตรวจขอ้สอบ 

         ๔.๒ อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติการ 

   ๔.๒.๑ อาจารย์พิเศษ ช่ัวโมงละไม่เกิน   ๕๐๐         บาท 

   หมายเหตุ: อัตราการตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติการ ครอบคลุมทั้งการออกข้อสอบ

และการตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ การตรวจรายงานปฏิบัติการ การสอนกลุ่มย่อย การสอนข้างเตียง

ผู้ป่วย การสอนในห้องผ่าตัด การสอนหอผู้ป่วยนอก การสอนหัตถการในหอผู้ป่วยใน และการออก

ปฏิบัติงานในชุมชน 

๔.๓ อัตราค่าตอบแทนผู้ป่วยมาตรฐาน ช่ัวโมงละไม่เกิน  ๒๕๐        บาท  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

            มณฑล  สงวนเสริมศรี 

            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเพิ่มเติมรายการรับบรกิารทดสอบคุณสมบัติวัสดุตาม

มาตรฐานวิศวกรรมโยธา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติเพิ่มเติมรายการรับบริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

ตามมาตรฐานวิศวกรรมโยธา  

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย การพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ และเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง  ขออนุมัติ เบิกจ่ายเงินรางวัลโครงการ การประชุมวิชาการ 

“วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังท่ี 4 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลโครงการ การประชุมวิชาการ 

“วิทยาศาสตร์วจิัย” ครั้งที่ 4 
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ระเบียบวาระที่   4.4  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  การก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่   ๔.5 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการ

ทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการ

วิชาการวศิวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและ

บริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 และพิจารณาให้ปรับร่างประกาศดังกล่าว

เพื่อให้ทุกสาขาวิชา ที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถน าไปใช้ในการคิดอัตราค่าบริการและ

การเบิกจ่ายเงนิได้  

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม 

และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการทดสอบ

และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และค่าใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๘ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

5/2555 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและ

บริการวิชาการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕” 



  6 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ”  หมายความว่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“ศูนย์”  หมายความว่า  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“ผูอ้ านวยการ”  หมายความว่า  ผูอ้ านวยการศูนย์วจิัยและบริการวิชาการ

วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลติงานมาตรฐานวศิวกรรม ดังนี้ 

                   ๔.๑ หนว่ยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา 

๔.๑.๑ หอ้งปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี 

 

ล าดับ

ที ่

รายการ หนว่ย อัตราค่าบริการ

ต่อหน่วย (บาท) 

๑ ก าลังอัดคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. 

หรอืขนาดเล็กกว่า 

ก้อน ๑๐๐ 

๒ ก าลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

๑๕ ซม. สูง ๓๐ ซม. หรอืขนาดเล็กกว่า 

๒.๑ ผู้มาขอใช้บริการด าเนินการเคลือบหัวตัวอย่างคอนกรีต 

๒.๒ ศูนย์บริการ ด าเนินการเคลือบหัวตัวอย่างคอนกรีต 

 

 

ก้อน 

ก้อน 

 

 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๓ ความถ่วงจ าเพาะของมวลรวม ตัวอย่าง ๓๕๐ 

๔ การดูดซึมน้ าของมวลรวม ตัวอย่าง ๑๕๐ 

๕ การวิเคราะหข์นาดคละของมวลรวม โดยวิธีการรอ่นผ่าน

ตะแกรง 

ตัวอย่าง ๔๐๐ 

๖ ความต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบ ด้วยเครื่อง

ลอสแองเจลสี 

 

 

ตัวอย่าง ๘๐๐ 
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ล าดับ

ที ่

รายการ หนว่ย อัตราค่าบริการ

ต่อหน่วย (บาท) 

๗ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 

๗.๑ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต โดยผู้มาขอใช้บริการ มคี่า

คุณสมบัติของมวลรวมให้ 

๗.๒ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต โดยศูนย์บริการ ตอ้ง

ทดสอบคุณสมบัติมวลรวมให้ 

๗.๓ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ทดลองผสมคอนกรีต และ

ทดสอบก าลังอัดคอนกรีตให้ 

 

ส่วนผสม 

 

ส่วนผสม 

 

ส่วนผสม 

 

๕๐๐ 

 

๑,๗๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๔.๑.๒ หอ้งปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 

ล าดับ

ที ่

รายการ หนว่ย อัตราค่าบริการ

ต่อหน่วย (บาท) 

๑ ก าลังอัดคอนกรีตแบบไม่ท าลายด้วย Schmidt hammer        

(10 จุด/ตร.ฟ.) 

ต าแหน่ง ๕๐๐ 

๒ ก าลังอัดของอฐิหรอืคอนกรีตบล็อก ก้อน ๒๕๐ 

๓ ความดูดซึมของอฐิหรอืคอนกรีตบล็อก ก้อน ๒๕๐ 

๔ ก าลังอัดก าแพงอฐิ ตัวอย่าง ๑,๐๐๐ 

๕ ความถ่วงจ าเพาะและปริมาณความชืน้ของไม้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๖ ก าลังรับแรงอัดของไม้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๗ ก าลังรับแรงดัดของไม้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๘ ก าลังรับแรงเฉือนของไม้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๙ ก าลังรับแรงดงึของไม้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๑๐ ความแข็งของไม้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๑๑ การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรง เครื่อง ๒,๐๐๐ 

๑๒ ก าลังดงึของเหล็กเสริม เส้นกลม เกรด SR24 และข้ออ้อย 

เกรด SD30 

๑๒.๑ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๙   มิลลิเมตร 

๑๒.๒ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลเิมตร 

๑๒.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๖ มิลลเิมตร 

๑๒.๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๐ มิลลเิมตร 

๑๒.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๕ มิลลเิมตร 

 

 

เส้น 

เส้น 

เส้น 

เส้น 

เส้น 

 

 

๑๒๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 
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ล าดับ

ที ่

รายการ หนว่ย อัตราค่าบริการ

ต่อหน่วย (บาท) 

๑๒.๖ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๒๘ มิลลเิมตร 

๑๒.๗ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๓๒ มิลลเิมตร 

เส้น 

เส้น 

๓๕๐ 

๔๐๐ 

๑๓ ก าลังดงึของเหล็กเสริม ขอ้อ้อย เกรด SD40 และ SD50 

๑๓.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลเิมตร 

๑๓.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๖ มิลลเิมตร 

๑๓.๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๐ มิลลเิมตร 

๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๕ มิลลเิมตร 

๑๓.๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๘ มิลลเิมตร 

๑๓.๗ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๓๒ มิลลเิมตร 

 

เส้น 

เส้น 

เส้น 

เส้น 

เส้น 

เส้น 

 

๒๐๐ 

๒๗๐ 

๓๓๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

๑๔ ก าลังดงึของลวดสลิง 

๑๔.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙ มิลลเิมตร 

๑๔.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลเิมตร 

๑๔.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๕ มิลลเิมตร 

 

เส้น 

เส้น 

เส้น 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๑๕ ก าลังดงึของเหล็กแผน่ 

๑๕.๑ ขนาดหนาไม่เกิน ๕ มิลลเิมตร 

๑๕.๒ ขนาดหนาไม่เกิน ๑๐ มิลลเิมตร 

๑๕.๓ ขนาดหนาไม่เกิน ๓๑ มิลลเิมตร 

 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๑๖ ความแข็งของโลหะโดยวิธี Brinell hardness จุด ๒๐๐ 

๔.๑.๓ หอ้งปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร์และวัสดุอัสฟัลท์ 

ล าดับ

ที ่

รายการ หนว่ย อัตราค่าบริการ

ต่อหน่วย (บาท) 

๑ หนว่ยน้ าหนักและปริมาณน้ าในมวลดิน (Unit weight and 

Water content) 

ตัวอย่าง ๔๐๐ 

๒ ความถ่วงจ าเพาะของดิน (Specific gravity) ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๓ Atterberg limits test ตัวอย่าง ๘๐๐ 

๔ ขนาดคละของเม็ดดิน ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๕ ขนาดคละของเม็ดดินละเอยีด (Hydrometer analysis) 

 

 

ตัวอย่าง ๑,๐๐๐ 
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ล าดับ

ที ่

รายการ หนว่ย อัตราค่าบริการ

ต่อหน่วย (บาท) 

๖ การบดอัด (Compaction test) 

๑ แบบมาตรฐาน (Standard proctor) 

๒ แบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified proctor) 

 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๗ California Bearing Ratio (CBR) ตัวอย่าง ๑,๐๐๐ 

๘ ความหนาแน่นของดินในสนาม (Field density test) 

-ชุดตัวอย่างแรก 

-ชุดตัวอย่างถัดไป 

 

ชุด 

ชุด 

 

๒,๔๐๐ 

๑,๘๐๐ 

๙ การซึมน้ าของดนิ (Permeability) 

๙.๑ Falling head/constant head (ส าหรับดินทราย) 

๙.๒ Falling head (ส าหรับดินเหนยีว) 

 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑๐ Direct shear test ชุด 

(๓ ตัวอย่าง) 

๒,๐๐๐ 

๑๑ Unconfined compression test  ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๑๒ Triaxial test (๑ ชุด ม ี๓ ตัวอย่าง) 

๑๐.๑ Unconsolidated undrained 

๑๐.๒ Consolidated undrained 

๑๐.๓ Consolidated drained 

 

ชุด 

ชุด 

ชุด 

 

๒,๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๓ Consolidation test  ตัวอย่าง ๓,๐๐๐ 

๑๔ การเจาะส ารวจดิน เมตร ๕๐๐ - ๑๐๐๐ 

(เปลี่ยนแปลงตาม

สภาพของดนิ) 

 

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่จัดเก็บเป็นอัตราค่าบริการการทดสอบพร้อมรายงานผลการ

ทดสอบ จ านวน ๑ ชุด ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการให้บริการ ซึ่งผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้จัดหามา

เอง หรือคิดราคาเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกนอกสถานที่ ค่าวัสดุใช้ในการ

จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ เป็นต้น  

ส าหรับงานบริการฯที่ไม่ได้ก าหนดอัตราค่าบริการให้หัวหน้าหน่วยบริการฯจัดท ารายละเอียด

พร้อมอัตราค่าบริการเสนอผู้อ านวยการศูนย์พิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม 
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 ๔.๒ หนว่ยบริการทดสอบและผลติงานมาตรฐานวิศวกรรมเครื่องกล 

 ให้หัวหน้าหน่วยบริการฯจัดท ารายละเอียดพร้อมอัตราค่าบริการเสนอ

ผูอ้ านวยการศูนย์พจิารณา และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 ๔.๓ หนว่ยบริการทดสอบและผลติงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 ให้หัวหน้าหน่วยบริการฯจัดท ารายละเอียดพร้อมอัตราค่าบริการเสนอ

ผูอ้ านวยการศูนย์พจิารณา และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 ๔.๔ หนว่ยบริการทดสอบและผลติงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ให้หัวหน้าหน่วยบริการฯจัดท ารายละเอียดพร้อมอัตราค่าบริการเสนอผู้อ านวยการ

ศูนย์พิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕  การใชจ้่ายเงนิรายได้ของศูนย์ มดีังนี้ 

๕.๑  การใช้จา่ยเงินรายได้จากโครงการวจิัยและบริการวิชาการให้ใชจ้่าย ดังนี้ 

๕.๑.๑  จา่ยเงนิสมทบรายได้มหาวิทยาลัย  ร้อยละ ๑๐ 

๕.๑.๒  จา่ยเงนิสมทบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร้อยละ ๓ 

 ๕.๑.๓  จา่ยเงนิสมทบรายได้สาขาวิชา  ร้อยละ ๒ 

 ๕.๑.๔  จา่ยค่าด าเนนิการโครงการ  รอ้ยละ ๘๕ 

การจ่ายค่าด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก และเงินรายได้ที่เหลือ

หลังจากจ่ายค่าด าเนินโครงการ ให้ศูนย์น ามาใช้จ่ายได้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ หรือให้

น าไปสมทบเป็นรายได้คณะและสาขาวิชาต่อไป 

๕.๒ การใชจ้่ายเงนิรายได้จากการบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม

ในแต่ละสาขาวิชาใหใ้ช้จ่าย ดังนี้ 

 ๕.๒.๑  จา่ยเงนิสมทบรายได้มหาวิทยาลัย  ร้อยละ ๑๐ 

 ๕.๒.๒  จ่ายเงนิสมทบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร้อยละ ๑๐ 

 ๕.๒.๓  จา่ยเงนิสมทบรายได้สาขาวิชา  ร้อยละ ๑๕ 

 ๕.๒.๔  จา่ยค่าตอบแทนหัวหนา้หน่วยบริการ  ร้อยละ ๕ 

 ๕.๒.๕  จา่ยค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานบริการฯที่ได้รับ

มอบหมาย  รอ้ยละ ๓๕ 

 ๕.๒.๖  จ่ายค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติงานงานบริการฯที่ได้รับ

มอบหมาย  รอ้ยละ ๒๕   

ข้อ  ๖  ใหอ้ธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมปีัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
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       ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

                                                                                 มณฑล  สงวนเสริมศรี 
 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

ระเบียบวาระที่   5.1  เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ และค่าสมัครสมาชิกวารสาร

มหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒใินการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ  

และคา่สมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย 

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

 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ และค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย    

จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ความใน

ข้อ ๙  และข้อ  ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการวารสารมหาวิทยาลัย       

พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จงึให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพบทความทางวิชาการและค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”      หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 “ผูท้รงคุณวุฒิ”  หมายความว่า   นักวิชาการที่บรรณาธิการเสนอให้เป็นผู้พิจารณา

บทความที่จะลงในวารสารมหาวิทยาลัย 

   ข้อ ๔ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนบทความวิจัยในอัตรา ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน/  

บทความ  บทความวิชาการในอัตรา ไม่เกิน ๗๐๐  บาทต่อคน/บทความ   

  ข้อ๕ ผู้สมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย  ต้องช าระค่าสมัครสมาชิกตามอัตราที่ก าหนด  

ดังนี้ 

(1)  สมาชิกประเภทหนึ่งปี  อัตราค่าสมัครสมาชิก    ๒๐๐  บาทต่อคน 

(2)  สมาชิกประเภทห้าปี    อัตราค่าสมัครสมาชิก    ๘๐๐  บาทต่อคน 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนีอ้ธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
   

   ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

                                                                    มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

ระเบียบวาระที่  5.2  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และได้พิจารณาแก้ไข ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นต้นไป เป็น ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใชบ้ังคับตั้งแต่นิสติปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรคีู่ขนาน 2 ปรญิญา 

และหลักสูตรระดับปรญิญาตรคีวบปริญญาโท  

พ.ศ. 2555 

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

 

โดยที่สมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  พ.ศ. 2555         

จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา    

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท         

พ.ศ. 2555” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใชบ้ังคับตั้งแตน่ิสติปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ประกาศนี้  

“นิสติ” หมายถึง นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน   

2 ปริญญา และนิสิตระดับปริญญาตรี

ควบปริญญาโท 
“ค่าธรรมเนยีมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ 

มหาวิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  ใ น แต่ ล ะภาค

การศกึษา 

 

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศกึษาให้เหมาจา่ย ภาคเรียนปกติภาค

เรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คู่ขนาน 2 ปริญญา ดังนี้ 

๔.๑ หลั กสู ต รการศึ กษาบัณฑิต  สาขาวิ ชาการศึกษา  และหลั กสู ต ร 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๔.๒ หลั กสู ต รการศึ กษาบัณฑิต  สาขาวิ ชาการศึกษา  และหลั กสู ต ร 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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๔.๓ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

๔.๔ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๔.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตร                 

การศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา  

๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษา  

๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษา

บัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา  

๔.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษา 

๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

และหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร

นิตศิาสตรบัณฑิต 

๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๑๒ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชาภาษาจีน  และหลั กสู ตร 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๑๓ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ  

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายภาคเรียนปกติภาค

เรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 10,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท ดังนี้ 

5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

5.2 หลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต รบั ณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า เ ค มี  แ ล ะห ลั ก สู ต ร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

5.3 หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชา ชี ววิ ทยา และหลั กสู ตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่า 

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรื อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
             

         ประกาศ  ณ  วันที่  4 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 

                                                        มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                                     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

ระเบียบวาระที่  5.3  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนใน

การด าเนินงาน การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

และการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตร ีคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ และพิจารณา ข้อ ๔.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนแหล่ง

ฝึกภาคปฏิบัติสาธารณสุขชุมชน/สถานีอนามัย  อัตรา ๑๐๐ บาท/วัน/นิสิต  ๑  คน   ให้ตัดค าว่า          

สถานีอนามัย  ออก 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการด าเนินงาน การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 

การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 

ระดับปริญญาตร ีคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ในการด าเนินงาน  การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมการฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการ

เสริมประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จึงอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๓๓    แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จงึใหอ้อกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนใน

การด าเนินงาน การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการเสริม

ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕” 
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  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

   “แหล่งฝึกงาน” หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล

ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ แหลง่ฝึกงานอื่นที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นควรใหเ้ป็นแหล่งฝกึปฏิบัติ

ส าหรับนิสิต 

   “หนว่ยงาน” หมายถึง กลุ่มงาน แผนก หนว่ย ภาควิชา สาขาวิชา หอ้งในแหล่ง

ฝกึงาน 

   “อาจารย์แหล่งฝกึ” หมายถึง แพทย์ เภสัช พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค

การแพทย์ นักกายภาพบ าบัด หรอืบุคคลซึ่งเป็นผู้ช านาญเฉพาะที่ปฏิบัติงาน ณ แหลง่ฝกึงาน และได้รับ

การแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๔ ใหก้ าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝกึ ดังนี้ 

   ๔.๑ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งฝึก ณ แหล่งฝึกงานให้จ่ายค่าตอบแทน

อัตราวันละ ๔๐๐ บาท 

   ๔.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติสาธารณสุขชุมชน  อัตรา 

๑๐๐ บาท/วัน/นสิิต ๑ คน 

   ๔.๓ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเภสัชกรรมโรงพยาบาล  

อัตรา ๑๐๐ บาท/วัน/นสิิต ๑ คน 

   ๔.๔ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเชิงวิชาชีพเภสัชศาสตร์ 

(Clerkship) อัตรา ๑๐๐ บาท/วัน/นสิิต ๑ คน 

   ๔.๕ อาจารย์ประจ า ที่รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราวันละ

ไม่เกิน ๕๐ บาท/นิสิต ๑ คน โดยจะต้องมีภาระงานสอนปกติครบตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดจึงจะ

สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

                                                      มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ปิดประชุม  
 

 เวลา  11.30 น. 

 

 

                สุคนธ์  ยากี                                                              สุระพล  ภานุไพศาล 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)            (ผูช่้วยศาสตราจารย์สุระพล  ภานุไพศาล)                                                                                                  

ผูช่้วยเลขานุการ                        กรรมการและเลขานุการ  

     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                              ผูต้รวจรายงานการประชุม 


