
 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
วาดวย  เบี้ยประชุมกรรมการ   

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------- 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบการจายเบี้ยประชุมใหแกผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ตางๆ  ในการประชุมตามระเบียบและขอบังคับ  เพื่อดําเนินการกิจการของมหาวิทยาลัยภายใตวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  และการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  และ  (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ.๒๕๔๗  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๓  
สภามหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี วาดวยเบีย้ประชุมกรรมการ  

พ.ศ.๒๕๕๓” 

 ขอ  ๒   ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๘  
และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  ๓   ระเบียบนี้  ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

 ขอ  ๔   ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  “นายกสภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

  “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

  “สภาวิชาการ”  หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  “สภาคณาจารยและขาราชการ”  หมายความวา   สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 
  “คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย”  หมายความวา   คณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



 
 ๒

  “คณะกรรมการประจําสวนราชการ”  หมายความวา  คณะกรรมการประจําคณะ  วิทยาลัย  

บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบัน   สํานัก  ศูนยและสวนงานภายในที่จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย  สวนราชการ 
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  “คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  “คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง” หมายความวา คณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแตงตั้ง 
  “คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่สภาวิชาการแตงตั้ง”  หมายความวา  คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแตงตั้ง 
  “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  หมายความวา     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 
  “กรรมการ”  หมายความวา  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมตามระเบียบและขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ขอ   ๕    กรรมการที่จะไดรับเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้  ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตางๆ                
ในการประชุม   ดังนี้ 
  (๑)  สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
  (๒)  สภาวิชาการตามมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ 

  (๓)  สภาคณาจารยและขาราชการตามมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

  (๔)  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (๕)  คณะกรรมการประจําสวนราชการตามมาตรา  ๓๕ มาตรา  ๓๖ และมาตรา  ๔๑     
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (๖) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่ออก
ตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ 

  (๗)  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เพื่อกระทําการใดๆ                 
ตามมาตรา  ๑๘(๑๔)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เวนแตคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ 

(๘)  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการที่สภาวิชาการแตงตั้ง เพื่อกระทําการใดๆ อันอยู
ในอํานาจหนาที่ของสภาวิชาการ ตามมาตรา  ๒๒(๑๓)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 



 
 ๓

(๙)  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อปฏิบัติหนาที่อันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของอธิการบดีตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ 

(๑๐)  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและ  
เลขานุการ   เลขานุการ  ผูชวยเลขานุการ  และผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง             
เพื่อกระทําการใดๆ  ตามมาตรา  ๑๘(๑๔) หรือตามระเบียบหรือตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ                       
ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของอธิการบดีตามมาตรา  ๓๑               
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ขอ  ๖   อัตราเบี้ยประชุมใหจายตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้ 
 ขอ  ๗  การเบิกจายเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ใหเบิกจายจากเงินรายไดหรือเงินนอกงบประมาณ  
ของมหาวิทยาลัย  
 ขอ  ๘  กรรมการหรืออนุกรรมการและบุคคลตามขอ  ๕(๑๐) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย              
สภาวิชาการ  สภาคณาจารยและขาราชการ  คณะกรรมการหรืออนุกรรมการคณะหนึ่งๆ ใหไดรับเบี้ยประชุม
เปนรายครั้งเพียงครั้งเดียวตอการประชุมนั้นในวันหนึ่ง 
 ขอ  ๙  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการ              
ใชระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓   
 
 
 
 

               (ลงชื่อ) 
            (นายพิศิษฐ   วรอุไร) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๔

บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
วาดวย  เบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.๒๕๕๓ 

โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในคราวประชุม  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๓ 
เม่ือวันท่ี   ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๓   

 

คณะกรรมการ/ตําแหนง 
อัตราเบี้ยประชุม 

(บาท) 
๑.  สภามหาวทิยาลัย   ตามระเบียบขอ  ๕(๑) 
      (๑)   นายกสภามหาวิทยาลัยหรือประธานการประชุม 
      (๒)  อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 
      (๓)  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒหิรือกรรมการโดยตําแหนง 
              ที่เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั 
      (๔)  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูดาํรงตําแหนงบริหารหรือโดย 
              ตําแหนงที่เปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยหรือคณาจารยประจาํหรือ 
              เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      (๕)  ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
      (๖)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 
ไมเกิน  ๓,๐๐๐  บาท 
ไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท 
ไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท 

 
ไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

 
 

ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๒๐๐  บาท 

๒.  สภาวิชาการ   ตามระเบยีบขอ  ๕(๒) 
      (๑)  ประธานสภาวิชาการหรือประธานการประชุม 
      (๒)  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
      (๓)  กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจํา  
      (๔)  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการหรือกรรมการและ 
              ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
      (๕)  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
      (๖)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 
ไมเกิน  ๑,๕๐๐  บาท 
ไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 

 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๒๐๐  บาท 

๓.  สภาคณาจารยและขาราชการ  ตามระเบยีบขอ  ๕(๓) 
      (๑)   ประธานสภาหรือประธานการประชุม 
      (๒)  กรรมการจากคณาจารยประจําหรือขาราชการประจําหรือพนักงานประจํา 
      (๓)  กรรมการและเลขานุการหรือกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      (๔)  ผูชวยเลขานุการ 
      (๕)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 
ไมเกิน     ๘๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๓๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๒๐๐  บาท 



 
 ๕

คณะกรรมการ/ตําแหนง 
อัตราเบี้ยประชุม 

(บาท) 
๔.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตามระเบยีบขอ  ๕(๔) 
      (๑)  ประธานกรรมการหรือประธานการประชุม 
      (๒)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากบุคคลภายนอก 
      (๓)  กรรมการโดยตําแหนงหรือกรรมการและเลขานุการหรือกรรมการ 
              และผูชวยเลขานกุาร 
      (๔)  ผูชวยเลขานุการ 
      (๕)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 
ไมเกิน   ๒,๐๐๐  บาท 
ไมเกิน   ๑,๐๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 

 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๒๐๐  บาท 

๕.  คณะกรรมการประจําสวนราชการ   ตามระเบียบขอ  ๕(๕) 
      (๑)  ประธานกรรมการหรือประธานการประชุม 
      (๒)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากบุคคลภายนอก 
      (๓)  กรรมการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําหรือพนักงานประจํา  
     (๔)  กรรมการและเลขานุการ 
      (๕)  ผูชวยเลขานุการ 
      (๖)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 
ไมเกิน     ๘๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๓๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๓๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๓๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๒๐๐  บาท 

๖.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลัย   ตามระเบียบขอ  ๕(๖) 
      (๑)  ประธานกรรมการหรือประธานการประชุม 
      (๒)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากบุคคลภายนอก 
      (๓)  กรรมการจากผูบริหารหรือขาราชการประจําหรือพนักงานประจํา  

หรือกรรมการและเลขานุการหรือกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      (๔)  ผูชวยเลขานุการ 
      (๕)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 
ไมเกิน     ๑,๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๑,๐๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 

 
ไมเกิน     ๓๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๒๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๖

 

คณะกรรมการ/ตําแหนง 
อัตราเบี้ยประชุม 

(บาท) 
๗. คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตามระเบียบ

ขอ  ๕(๗) 
      (๑)  ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการหรอืประธานการประชุม 
      (๒)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากบุคคลภายนอก 
      (๓)  กรรมการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําหรือพนักงานประจํา 
               หรือกรรมการและเลขานุการหรือกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
      (๔)  ผูชวยเลขานุการ 
      (๕)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
      (๖)  ที่ปรึกษา  (ถามี) 

 
 
ไมเกิน     ๑.๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๑,๐๐๐  บาท 
ไมเกิน       ๕๐๐  บาท 

 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๒๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๘๐๐  บาท 

๘.  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการที่สภาวิชาการแตงตั้ง  ตามระเบียบขอ  ๕(๘) 
      (๑)  ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการหรอืประธานการประชุม 
      (๒)  กรรมการหรืออนุกรรมการผูทรงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก 
      (๓)  กรรมการหรืออนุกรรมการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําหรือพนกังาน 
                 ประจาํ หรือเลขานุการ 
      (๔)  กรรมการและผูชวยเลขานุการหรืออนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      (๕)  ผูชวยเลขานุการ 
      (๖)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 
ไมเกิน   ๑,๕๐๐  บาท 
ไมเกิน   ๑,๐๐๐   บาท 

   ไมเกิน    ๕๐๐  บาท 
 
    ไมเกิน    ๕๐๐  บาท 
     ไมเกิน   ๓๐๐  บาท 

ไมเกิน    ๒๐๐  บาท 
๙.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ตามระเบียบขอ   ๕(๙) 
      (๑)  ประธานกรรมการหรือประธานการประชุม 
      (๒)  รองประธานกรรมการหรือกรรมการ 
      (๓)  กรรมการและเลขานุการหรือกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      (๔)  ผูชวยเลขานุการ 
      (๕)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
      (๖)  ที่ปรึกษา  (ถามี) 

 
ไมเกิน     ๘๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๓๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๒๐๐  บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐  บาท 

๑๐. คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบขอ  ๕(๑๐)  ไดแก  คณะกรรมการเงินรายได  คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบุคลากร  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา  คณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ  คณะกรรมการ

 
 
 
 
 



 
 ๗

คณะกรรมการ/ตําแหนง 
อัตราเบี้ยประชุม 

(บาท) 
สรรหาสภาคณาจารยและขาราชการ   คณะกรรมการสรรหาคณบดี  
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ  คณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนงาน
ภายในและคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกหรือ  
มีบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ
อธิการบดีตามมาตรา  ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่แตงตั้งจากบุคคลภายนอกหรือมี
บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการดังกลาวขางตน  ตองไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 
(๑)   ประธานกรรมการหรือประธานการประชุม 
(๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
(๓)  กรรมการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําหรือพนักงานประจํา 
(๔)  กรรมการและเลขานุการ 
(๕)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(๖)  ผูชวยเลขานุการ 
(๗)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไมเกิน    ๑,๕๐๐   บาท 
ไมเกิน    ๑,๐๐๐   บาท 
ไมเกิน    ๕๐๐    บาท 
 ไมเกิน    ๕๐๐    บาท 
ไมเกิน    ๕๐๐    บาท 
ไมเกิน     ๕๐๐    บาท 
ไมเกิน     ๒๐๐    บาท 

 
 
 
 
 


