สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 3/๒๕๕7
วันศุกร์ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7
เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. นางอุไร ร่มโพธิหยก
4. ดร.สาราญ ทองแพง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
6. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวทิ ย์ อุดมพาณิชย์
8. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
9. รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง
10. นางสาวสุคนธ์ ยากี
11. นายสิทธิธี จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

ผู้ช่วยอธิการบดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 1.2.1 เรื่ อ ง ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2557
- ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ 2.1 เรื่อง พิ จารณารับ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการการเงิน และทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
มติ ที่ ประชุ ม ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ครั้ ง ที่
2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557
2. ให้เรียงลาดับตัวเลขให้ถูกต้อง
3. ให้เพิ่ม ข้อ 10.3 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
หมายเหตุ.- ประกาศดังกล่าวมีการแก้ไขแล้วนากลับเข้ามติที่ประชุมในครั้งต่อไป
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557
------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความ
ตามข้ อ 4 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนีม้ ผี ลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้อ ๔ ประกาศนี้
“นิสิต”
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หมายถึง ค่ า ล ง ทะ เบียนเรียนตา มห ลั ก สู ตรข อ ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ
๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
๕.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
๕.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5.๓.๑ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
5.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
5.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด
5.๓.๔ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๕.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
๕.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๕.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
5.๖.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
5.๖.๒ สาขาวิชาภาษาจีน
5.๖.๓ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
5.๖.๔ สาขาวิชาภาษาไทย
5.๖.๕ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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5.๖.๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๕.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึ กษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ
๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
6.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
6.๒.๑ สาขาวิชาการประมง
6.๒.๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6.๒.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6.๒.๔ สาขาวิชาชีววิทยา
6.๒.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
6.๒.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.๒.๗ สาขาวิชาฟิสกิ ส์
6.๒.๘ สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
6.๒.๙ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6.๒.๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
6.๒.๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6.๒.๑๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
6.๒.๑๓ สาขาวิชาสถิติ
6.๒.๑๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6.๒.๑๕ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
6.๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
6.๔ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิ างคศาสตร์สากล
ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ
๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
7.๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
7.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7.2.๑ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
7.2.๒ สาขาวิชาเคมี
7.2.๓ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
7.2.๔ สาขาวิชาชีวเคมี
7.2.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
7.2.๖ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
7.2.๗ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7.2.๘ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
7.2.๙ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
7.3.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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7.3.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7.3.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
7.3.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7.3.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7.3.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
7.3.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7.3.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7.๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
7.4.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมเี ดีย
7.4.๒ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
7.๕ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้อ ๘ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคเรี ย นปกติ
ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
8.1 หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
8.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
8.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
8.3.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
8.3.2 สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
ข้อ ๙ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคเรี ย นปกติ
ภาคเรี ย นละ 3๐,๐๐๐ บาท ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ภาคเรี ย นละ ๑5,๐๐๐ บาท หรื อ รวมจ่ า ยปี ก ารศึ ก ษาละ
6 ๐ , ๐ ๐ ๐ บ า ท ส า ห รั บ ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ร า ย ปี คื อ ห ลั ก สู ต ร เ ภ สั ช ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
บริบาลเภสัชกรรม
ข้อ ๑๐ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคเรี ย นปกติ
ภาคเรี ย นละ 5๐,๐๐๐ บาท ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ภาคเรี ย นละ 25,๐๐๐ บาท หรื อ รวมจ่ า ยปี ก ารศึ ก ษาละ
10๐,๐๐๐ บาท สาหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี ดังนี้
10.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
10.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้น การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
2. ให้แก้ไขข้อความข้อ 3.4 จากเดิม ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับและควบคุมการสอบ ชั่วโมงละ ๑๐๐
บาท/คน เป็น ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท/คน
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัด การทดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความ ข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้ อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตอบแทนการจั ด การทดสอบ วั ด ความรู้
ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี้
๓.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินงาน
๑) ประธานกรรมการ
เหมาจ่ายไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อการจัดสอบหนึ่งครั้ง
๒) รองประธานกรรมการ เหมาจ่ายไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อการจัดสอบหนึ่งครั้ง
๓) กรรมการ
๕๐๐ บาท/วัน/คน
๓.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทาระบบ โปรแกรม Speexx ออนไลน์ บนระบบ
E-Learning เหมาจ่ายไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท ต่อการจัดสอบหนึ่งครัง้
๓.๓ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ เหมาจ่ายไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาท
ต่อการจัดสอบหนึ่งครัง้
๓.๔ ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท/คน
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ
ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ออก
ข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) พ.ศ. 2557
2. ให้แก้ไขข้อความ ข้อ 4.1.3 จากเดิม ค่าตอบแทนผู้ป่วยจาลอง ข้อละ 100 บาท/ชั่วโมง เป็น ค่าตอบแทน
ผู้ป่วยจาลอง ชั่วโมงละ 100 บาท
3. ให้แก้ไขข้อความ ข้อ 4.2 จากเดิม อัตราค่าตอบแทนการคุมสอบ เป็น อัตราค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ
ชั่วโมงละ 100 บาท/คน
4. ให้ตัดข้อต่อไปนีอ้ อก
ข้อ 4.2.1 วันทาการ 200 บาท/ครัง้ /ผู้คุมสอบ
ข้อ 4.2.2 วันหยุดราชการ 400 บาท/ครัง้ /ผู้คุมสอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พเิ ศษ ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด
(Comprehensive Test) พ.ศ. 2557
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ออกข้อส อบ
ประมวลความรู้ ร วบยอด (Comprehensive Test) จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดง้ นี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ
ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“อาจารย์”
หมายความว่า อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
“อาจารย์พิเศษ”
หมายความว่า อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบ
ยอด ภาคทฤษฎี (comprehensive) ดังนี้
๔.๑ อัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบ
๔.๑.๑ ข้อสอบปรนัย
ข้อละ
๑๐๐ บาท
๔.๑.๒ ข้อสอบภาคปฏิบัติ
ข้อละ
๓๐๐ บาท
๔.๑.๓ ค่าตอบแทนผู้ป่วยจาลอง
ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
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๔.๒ อัตราค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ชั่วโมงละ

๑๐๐ บาท/คน

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจ
และขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัด
เกลาภาษา พ.ศ. 2557
2. ให้หน่วยงานต้นสังกัด เพิ่มคาจากัดความ คาว่า “คณะกรรมการ”
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปลตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557
----------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล
ตรวจและขัดเกลาภาษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความใน
ข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้
ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล
ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตัง้ แต่๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนีใ้ ช้สาหรับการดาเนินการให้เปล่า โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะที่ดาเนินการ
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษา” หมายถึง คณะกรรมการที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการและดาเนินการด้านการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษา ซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะศิลปศาสตร์ และได้รับแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อ ๕ ค่าตอบแทนการเรียบเรียง ให้กาหนด ดังนี้
๕.๑ ค่าตอบแทนการเรียบเรียงภาษาไทย
๕.๑.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๕.๑.๒ ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๑๐๐ บาท
๕.๒ ค่าตอบแทนการเรียบเรียงภาษาอังกฤษ
๕.๒.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๕.๒.๒ ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๒๐๐ บาท
ข้อ ๖ ค่าตอบแทนการแปล ให้กาหนด ดังนี้
๖.๑ ค่าตอบแทนการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
๖.๑.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษรThai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๖.๑.๒ ค่าตอบแทนหน้าละ ๕๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท
๖.๑.๓ กรณีการแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง
ค่าตอบแทนหน้าละ ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท
๖.๑.๔ กรณีการแปลเอกสารหลักฐานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส
หนังสือรับรอง ค่าตอบแทน หน้าละ ๕๐๐ – ๘๐๐ บาท
๖.๒ ค่าตอบแทนการแปลต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
๖.๒.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๖.๒.๒ ค่าตอบแทนหน้าละ ๕๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท
๖.๒.๓ กรณีการแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง
ค่าตอบแทนหน้าละ ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท
๖.๒.๔ กรณีการแปลเอกสารหลักฐานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส
หนังสือรับรอง ค่าตอบแทน หน้าละ ๕๐๐ – ๘๐๐ บาท
ข้อ ๗ ค่าตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษา ให้กาหนด ดังนี้
๗.๑ ค่าตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาไทย
๗.๑.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษรThai Niramit ASขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๗.๑.๒ ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๑๐๐ บาท
๗.๒ ค่าตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาอังกฤษ
๗.๒.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษรThai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๗.๒.๒ ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๒๐๐ บาท
กรณีความยาวของต้นฉบับไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ ให้พิจารณาตามสัดส่วน หรือให้อยูใ่ น
ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา
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ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้แก้ไขชื่อประกาศจากเดิม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน
พ.ศ. 2557 เป็น เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2557
2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน พ.ศ.
2557
3. ให้ตัดคาจากัดความในข้อ 3 คาว่า “หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือส่วนงานภายในซึ่ง
จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลับพะเยาออก แล้วให้ใช้คาจากัดความ คาว่า “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา
7 แห่งราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553แทน
4. ให้แก้ไขความหมายของคาจากัดความ คาว่า “กรรมการ” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด คณะกรรมการ
สอบสวนทางจรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มีคาสั่งแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการด้วย แก้ไขเป็น หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวน
ทางจรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ของบุคลากร และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มีคาสั่งแต่งตั้งให้ทา
หน้าที่เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการด้วย
5. ให้แก้ไขข้อ 5 จากเดิม ให้กาหนดอัตราเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนคนละ 1,500 บาทต่อเรื่อง แก้ไขเป็น
ข้อ 5 อัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน ดังนี้
5.1 กรณีที่มีการสอบสวนไม่เกิน 3 ครัง้ จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 1,000 บาท/เรื่อง/คน
5.2 กรณีที่มีการสอบสวนเกิน 3 ครัง้ จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 1,500 บาท/เรื่อง/คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
สอบสวน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๔
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
สอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 7 แห่งราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ย
พะเยา พ.ศ. 2553
“กรรมการ”
หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนทาง
จรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของบุคลากร และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มีคาสั่งแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการด้วย
ข้อ ๔ ให้กรรมการได้รับเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยงานที่
เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุให้ตอ้ งดาเนินการการแต่งตัง้ กรรมการนั้นๆ
ข้อ ๕ อัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน ดังนี้
5.1 กรณีที่มีการสอบสวนไม่เกิน 3 ครัง้
จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 1,000 บาท/เรื่อง/คน
5.2 กรณีที่มกี ารสอบสวนเกิน 3 ครัง้
จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 1,500 บาท/เรื่อง/คน
ข้ อ ๖ เมื่อรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ แต่งตั้งกรรมการแล้ ว ให้ เลขานุ การในคณะกรรมการนั้น ๆ
ดาเนินการจัดทาหลักฐานเบิกจ่าย เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุให้ต้องดาเนินการแต่งตั้งกรรมการนั้นๆ
ดาเนินการเบิกจ่ายให้คณะกรรมการตามประกาศนี้
ข้อ ๗ หลักฐานการเบิกจ่ายให้ใช้ใบสาคัญรับเงิน
ข้อ ๘ ให้อ ธิก ารบดีรัก ษาการให้เ ป็น ไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญ หาเกี่ย วกับ การ ปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
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ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.6 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็ นชอบ(ร่ าง)ประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ก ารเบิ กจ่ ายเงิ นค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
2. ให้แก้ไขความหมายของคาจากัดความ คาว่า “คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับ
แต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ 69 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเป็น หมายความว่า บุคคลภายนอกและพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ 69 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ
พัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ให้แก้ไขความหมายของคาจากัดความ คาว่า “ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ 70 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเป็น หมายความว่า บุคคลภายนอกและพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้
ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ 70 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๗
----------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์สิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง หลัก เกณฑ์การเบิ กจ่ ายเงิ นค่ าตอบ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกั บ
ประกาศนีใ้ ห้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
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ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการตรวจการจ้าง” หมายความว่า บุคคลภายนอกและพนักงานที่ได้รับแต่งตัง้ จาก
มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๖๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ผู้ ควบคุม งานก่อ สร้า ง” หมายความว่า บุ คคลภายนอกและพนัก งานที่ ได้ รับแต่ง ตั้งจาก
มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๗๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.
๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น ทรัพย์สินติด
อยู่กับที่ดนิ มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดนิ เช่น อาคาร บ้านพัก รัว้ ถนน สนามกีฬา สะพานเป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงงานเคลื่อนย้าย งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอนและงานซ่อมแซมดังกล่าวด้วย
“ค่ า ตอบแทน” หมายความว่า เงิ น ที่ม หาวิทยาลั ยจ่ า ยเพื่อ ตอบแทนการปฏิบัติง านให้ กั บ
บุคคลภายนอกและพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งซึ่งมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
กาหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยพิจารณา ดังนี้
(๑) กรณีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนดไว้โดยชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้าง และหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง หากได้รับแต่งตัง้ ให้ปฏิบัตหิ น้าที่ดังกล่าว จะไม่มสี ิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้
(๒) กรณีมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มิได้กาหนดไว้ชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิ น้าที่ประจาในการตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างจึงถือเป็น
งานปกติประจาที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานผู้นั้น เมื่อได้รับการแต่งตัง้ ให้ทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการ
จ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งวิศวกรโยธา ก.พ.
กาหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิศวกรโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคานวณด้านวิศวกรรม
โยธา การค้น คว้า วิเคราะห์ วิจั ย ทดสอบ หาข้ อมู ล สถิ ติต่า ง ๆ เพื่อเป็ นหลั กเกณฑ์ประกอบการตรวจสอ บวิจั ยงาน
วิศวกรรมโยธาการวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมิได้กาหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งแต่อย่างใด แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นปกติประจาในหน่วยงานที่ตนสังกัด จะไม่มสี ิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้
(๓) กรณีม าตรฐานก าหนดต าแหน่ง มิไ ด้ กาหนดชัดแจ้ งให้ มีหน้า ที่ต รวจการจ้ างและหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง และมิได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นปกติประจาใน
หน่วยงาน เช่น วิศวกรด้านสารวจและออกแบบ มาตรฐานกาหนดตาแหน่งมิได้กาหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง และหน้าที่หลักปกติประจาในหน่วยงานคือการสารวจและออกแบบ หากได้รับแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ
ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอกและพนักงานที่ได้รับการ
แต่งตัง้ ให้ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.๑ ให้ เ บิ ก จ่ า ยเฉพาะวั น ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า วจากเงิ น งบประมาณ รายได้ ของ
มหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินกาหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้าง เฉพาะวันที่ได้มกี ารปฏิบัตหิ น้าที่ดังกล่าว
5.๒ กรณีมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะกรรมการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
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และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างมากกว่าหนึ่งโครงการหากผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ ดังกล่าวได้ปฏิบัตหิ น้าที่ในวันเดียวกัน ให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างสาหรับวันนั้นในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว
5.๓ หากในวันเดียวกันกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้มีสิทธิ
ได้ รับเงิ น ค่ าตอบแทนอื่นในลั กษณะเดี ย วกั บค่ า ตอบแทนการตรวจการจ้ างและหรือ ผู้ ควบคุ มงานก่อ สร้ าง เช่น เงิ น
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ เป็นต้น จะมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ได้ต่อเมื่อ
งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น
5.4 กรณีมกี ารหยุดงานก่อสร้างในวันใด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุม
งานก่อสร้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และไม่ทราบล่วงหน้าว่าได้มีการหยุดงาน หรือ ทราบล่วงหน้าว่ามีการหยุดงานแต่
ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดตามหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ให้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวแล้ว และให้มีสทิ ธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัตหิ น้าที่ในวันนัน้
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่กระทบถึงสิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากได้รับอนุมัตใิ ห้เดินทางไปราชการชั่วคราวตามระเบียบดังกล่าว
ข้อ ๗ วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่มิได้กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์น้ีต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็น
กรณี ๆ ไป
ข้อ ๘ การปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่ยังมิได้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ฯ ก่อนวันทีป่ ระกาศนี้มีผลให้บังคับ ให้ถือปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายอัตราค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกและพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้
ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตรา ดังต่อไปนี้
9.๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
(ก) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏิบัตหิ น้าที่ ณ สถานที่ที่กาหนด
ไว้ในสัญญา เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ๓๕๐ บาทต่อคนต่อวัน
(ข) กรณี ค ณะกรรมการตรวจการจ้ า งได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณารูปแบบหรือรายละเอียดของงานก่อสร้าง ให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
9.๒ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อัตรา ๓๕๐ บาทต่อวันต่องาน
(ข) ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัตกิ าร) อัตรา ๓๐๐ บาทต่อวันต่องาน
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

15
ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีนายดารง อมรเดชาพล
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนายดารงค์ อมรเดชาพล กรณีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจาก
สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามกองทุ น ประกั น สั ง คมตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราค่ า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน(ฉบับที่
๒) โดยกาหนดให้มีก ารเบิก ค่ า รั ก ษาพยาบาลสู ง สุ ด ไม่เกิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ ง และแยกรายการค่ าใช้จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลตามรายละเอียดประกาศกระทรวงการคลัง
๒. มอบนายดารงค์ อมรเดชาพล ติดต่อสถานพยาบาล เพื่อแยกรายการค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบวาระที่ ๔.8 เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีนางรัชดาภรณ์ จักรวัฒนา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางรัชดาภรณ์ จักรวัฒนา กรณีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจาก
สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามกองทุ น ประกั น สั ง คมตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราค่ า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน(ฉบับที่
๒) โดยกาหนดให้มีก ารเบิก ค่ า รั ก ษาพยาบาลสู ง สุ ด ไม่เกิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ ง และแยกรายการค่ าใช้จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลตามรายละเอียดประกาศกระทรวงการคลัง
๒. มอบนางรัชดาภรณ์ จักรวัฒนา ติดต่อสถานพยาบาล เพื่อแยกรายการค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบวาระที่ ๔.9 เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีนางสาวธนภชสร เทพละออ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัตกิ ารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางสาวธนภชสร เทพละออ กรณีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจาก
สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามกองทุ น ประกั น สั ง คมตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราค่ า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน(ฉบับที่
๒) โดยกาหนดให้มีก ารเบิก ค่ า รั ก ษาพยาบาลสู ง สุ ด ไม่เกิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ ง และแยกรายการค่ าใช้จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลตามรายละเอียดประกาศกระทรวงการคลัง
๒. มอบนางสาวธนภชสร เทพละออ ติดต่อสถานพยาบาล เพื่อแยกรายการค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบวาระที่ ๔.10 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรผู้ที่ประกอบพิธเี ป็นกรณีพิเศษ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตเิ บิกค่าตอบแทนวิทยากรผู้ที่ประกอบพิธีเป็นกรณีพิเศษ เป็นจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)
2. ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเรื่องดังกล่าว
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ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง ขอชี้แจงและขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้สัตยาบรรณ
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556
ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557 จานวนเงิน 325,000 บาท ของคณะนิตศิ าสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตใิ ห้นาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557
จานวนเงิน 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ของคณะนิตศิ าสตร์
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556
ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557 จานวนเงิน 222,875.92 บาท ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตใิ ห้นาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557
จานวนเงิน 222,800 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติให้ขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 ขยายถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2557
2. ให้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ นาเข้าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง รายงานทางการเงิน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556
ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557 จานวนเงิน 300,000 บาท ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตใิ ห้นาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557
จานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาปฏิบัตงิ านสาหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัตงิ านสาหรับ
บุคลากรหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557
----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานสาหรับ
บุ ค ลากรหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อ ง ค่ าตอบแทนปฏิบัติง านนอกเวลา
ปฏิบัตงิ านสาหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 255๗ เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ในประกาศนี้ “ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน” หมายความว่ า บุ ค ลากร และ ลู ก จ้ า งชั่ว คราวรายวั น ในหน่ ว ย
ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ข้อ ๔ ให้จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานสาหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติงานเกินเวลาการ
ปฏิบัติงานที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดเวลาปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวที่กาหนดไว้ ดังนี้
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เวลาที่ปฏิบัตงิ านเพิ่มขึน้ (ชม.)
๑. สาหรั บการปฏิบัติง านนอกเวลาทาการปกติ
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงครึ่ง
๒. สาหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาทาการปกติ
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมงครึ่ง
๓. สาหรับกรณีปฏิบัติงานในวันหยุดทาการเต็ม
วั น เหมือ นวั น ทาการปกติ หรือ เวลาอื่น ที่ ม หาวิทยาลั ย
สมควร แต่ทั้ ง นี้ ต้อ งเป็ น เวลาไม่น้ อ ยกว่ า ๗ ชั่ว โมง
ไม่รวมเวลาหยุดพัก
๔. การปฏิบัติงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ ,
ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ผู้ปฏิบัตงิ านได้รับเงินค่าตอบแทนใน
อัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท
เศษของชั่วโมงให้ตัดทิง้

ได้รับค่าตอบแทน (บาท)
๑๐๐
๒๐๐
๒๕๐

ข้อ ๕ การปฏิบัตงิ านตามประกาศนี้จะต้องเป็นการปฏิบัตงิ านติดต่อกันระหว่างกะที่ปฏิบัตงิ านเท่านัน้
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ได้รับ
ทุนพระราชทานสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี โครงการพระราชทานความช่ วยเหลื อแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ได้รับทุน
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๗
2. ให้แก้ไขประโยค 5.6 จากเดิม ค่าประกันสุขภาพ ไม่เกินปีละ ๓,๐๐๐ บาท หรือเบิกจ่ายตามจริง แก้ไขเป็น
ค่าประกันสุขภาพเบิกจ่ายตามจริง ปีละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ.- ประกาศดังกล่าวมีการแก้ไขแล้วนากลับเข้ามติที่ประชุมในครั้งต่อไป
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนทีไ่ ด้รับทุนพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา)
พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน
การศึกษา) จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน
การศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“โรงเรียนสาธิต”
หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นักเรียน”
หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ทุนการศึกษา”
หมายความว่า ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ข้อ ๔ การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ให้ได้รับทุนการศึ กษาทุก
ภาคการศึกษา
ข้อ ๕ ให้กาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
๕.๑ เงินช่วยเหลือเมื่อแรกถึง
๓,๐๐๐ บาท
๕.๒ ค่าใช้จ่ายรายเดือน
๒,๐๐๐ บาท
(โรงเรียนจัดอาหารมื้อเช้าและเย็นวันจันทร์ถึงวัน ศุกร์ และจัดอาหารทุกมื้อวันเสาร์
และวันอาทิตย์)
๕.๓ ค่าใช้จ่ายรายเดือน
๔,๐๐๐ บาท
(กรณีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยเบือ้ งต้นฯ ณ สถาบันอื่นที่
ไม่ได้จัดอาหารมื้อเช้า กลางวัน และเย็น)
๕.๔ ค่าอุปกรณ์การศึกษา หนังสือเรียน ปีละ
๓,๐๐๐ บาท
๕.๕ ค่าเปลี่ยนประเภทวีซ่า ไม่เกินปีละ
๒,๐๐๐ บาท
๕.๖ ค่าต่อวีซ่า ประมาณปีละ
๒,๐๐๐ บาท
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๕.๗ ค่าประกันสุขภาพ เบิกจ่ายตามจริงปีละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ กรณีในระหว่างปิดภาคเรียน หากนักเรียนไม่ได้พานักอยู่ในราชอาณาจักรไทย ติดต่อกันในคราว
เดียวเป็นระยะเวลา เกินกว่า ๒๐ วัน จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามข้อ ๕.๒
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
2. ให้ตัดคาจากัดความ ข้อ 3 คาว่า “คณะกรรมการ” และ “คณะกรรมการประจา” ออก
3. ให้แก้ไขความหมายของคาจากัดความ ข้อ 3 คาว่า “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการ
กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น “คณะกรรมการกองทุน ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา
4. ให้แก้ไขประโยค 5.1 จากเดิม เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรจากค่าบารุงการศึกษา ตามจานวนร้อยละ ๕
ของนักเรียนในแต่ละระดับชัน้ เป็น เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรจากค่าบารุงการศึกษา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ ๕
ของนักเรียนในแต่ละระดับชัน้
5. ให้เพิ่มข้อความท้าย 6.1 จากเดิม เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และวิธีใ ช้
จ่า ยเงิน กองทุน ต่อ คณะกรรมการ เป็น เสนอหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไขการให้ทุน คุณ สมบัติข องผู้รับทุน และวิธีใ ช้จ่า ย
เงินกองทุนต่อคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
6. ให้เพิ่มข้อความท้าย 6.4 จากเดิม ดูแล รับผิดชอบจัดทาบัญชีรับ -จ่าย เก็บจ่ายเงิน ตลอดจนการปฏิบัติ
ทางบัญชีให้ถูกต้อง และจัดทารายงานสถานะทางการเงินของกองทุนการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เป็น
ดูแล รับผิดชอบจัดทาบัญชีรับ -จ่าย เก็บจ่ายเงิน ตลอดจนการปฏิบัติทางบัญชีให้ถูกต้อง และจัดทารายงานสถานะ
ทางการเงินของกองทุนการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
7. ให้เพิ่มข้อความ 9.1 จากเดิม ผู้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษาด้วยเหตุจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป เป็น ผู้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษาด้วยเหตุจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาเป็นกรณีไป
8. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

21
-ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของมหาวิทยาลั ย พะเยา ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อ วั น ที่ ๙
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“โรงเรียนสาธิต”
หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อานวยการ”
หมายความว่า ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“นักเรียน”
หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการประจาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ การจัดตัง้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๔.๑ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน
๔.๒ เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อ ๕ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้
๕.๑ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรจากค่าบารุงการศึกษา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ ๕
ของนักเรียนในแต่ละระดับชัน้
๕.๒ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน
๕.๓ จากการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๕.๑ และ ๕.๒
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๖.๑ เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และวิธีใช้จ่า ยเงินกองทุน
ต่อคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
๖.๒ กาหนดค่าใช้จ่ายและจัดสรรเงินทุน
๖.๓ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้
๖.๔ ดูแ ล รับผิด ชอบจัด ทาบัญ ชีรับ -จ่า ย เก็บ จ่า ยเงิน ตลอดจนการปฏิบัติท างบัญ ชีใ ห้
ถูก ต้อ ง และจัด ทารายงานสถานะทางการเงิน ของกองทุน การศึก ษาเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมกา รอานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
๖.๕ หน้าที่อ่ืนใดตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการกองทุนนาเงินและทรัพย์สินตามข้อ ๕ มาจัดสรรตามวัตถุประสงค์และนา
ฝากธนาคารโดยเปิด เป็น บัญ ชีเงิน ฝากชื่อ บัญชี “กองทุน การศึก ษาและพัฒ นานักเรีย นโรงเรีย นสาธิต มหาวิทยาลั ย
พะเยา”
ข้อ ๘ ให้ผู้อานวยการโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการกองทุน เป็น ผู้พิจารณาอนุมัติสั่ ง จ่า ย
เงินกองทุน
ข้อ ๙ การพิจารณาระงับหรือเพิกถอนทุนการศึกษาให้ดาเนินการเมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้
๙.๑ ผู ้ร ับ ทุน การศึก ษาลาพัก การศึก ษาด้ว ยเหตุจ าเป็น ทั ้ง นี ้ ให้เ ป็น ดุล ยพิน ิจ ของ
คณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาเป็นกรณีไป
๙.๒ ผู้รับทุนการศึกษาตาย
๙.๓ ผู้รับทุนการศึกษาลาออก
๙.๔ ผู้รับทุนการศึกษาขาดคุณสมบัติที่กาหนดไว้
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศ กรณีที่มีปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติต าม
ระเบียบให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ........................................ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระอื่นๆ
1. ด้วยอานาจคณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติในหลักการจัดทาประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
ปิดประชุม
เวลา 15.30 น.

สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

