สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 3/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา ๑3.3๐ น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ
------------------------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
๒. นางอุไร ร่มโพธิหยก
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
4. ดร.สาราญ ทองแพง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
6. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
7. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
8. นางสาวสุคนธ์ ยากี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
2. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
3. นายสิทธิธี จีนเอียด

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา
2. นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร
3. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2554
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ 2 / 2554 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการ พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2554
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความตามข้อ ๔ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพ ย์สิ นของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 3/2554 เมื่อวั นที่ 9 กั น ยายน
๒๕๕๔ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการ พ.ศ. 2554”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“บุคลากร”
หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวของมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี้
๔.๑ กรณีบุคลากรผู้ใดเจ็บป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕
วันให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงิน รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔.๒ กรณีบุคลากรทาการสมรสระหว่างพนักงานด้วยกันและจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย ให้จา่ ยเงินขวัญถุง คู่ละ ๕,๐๐๐ บาทและให้ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว
กรณี บุค ลากรท าการสมรสกั บ บุ คคลภายนอกและจดทะเบี ย นสมรสตาม
กฎหมาย ให้จา่ ยเงินขวัญถุง คนละ ๑,๐๐๐ บาทและให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว
๔.๓ กรณีบุคลากรมีบุตร ให้จ่ายเงินแสดงความยินดี วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
และถ้าบิดาและมารดาเป็นสมาชิกทั้ง ๒ คน ให้มีสิทธิเบิกเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินแสดงความ
ยินดีแก่บุคลากรที่มบี ุตรจากสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน ๓ คน
๔.๔ กรณี พ้ น จากการเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ ก าร
ปฏิบัติงาน ให้จัดหาของที่ระลึกมอบให้ในวงเงินไม่เกินรายละ ๒,๐๐๐ บาท
๔.๕ กรณีบุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงิน
รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากภายในครอบครัวมีสมาชิกซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกว่าหนึ่ง
คน ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวได้เพียงคนเดียว และให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยแจ้ง
ความเสียหายพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยมีคารับรองของเจ้าหน้าที่ปกครองชุมชนนั้น ๆ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเข้าตรวจสอบความเสียหายก่อน
๔.๖ กรณีบุคลากรลาอุป สมบทตามประเพณี ให้จ่ายเงินเพื่อช่วยงานหรือร่วม
ทาบุญในการอุปสมบทในวงเงินรายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และให้ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว
๔.๗ กรณีร่ว มแสดงความยินดีใ นการเปิดสานัก งาน บุคคลที่ท าคุณประโยชน์
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเป็นประจา ให้จัดหาของที่ระลึกตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่
เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๔.๘ กรณีร่วมทาบุญตักบาตรในวันสาคัญต่างๆ ของทางราชการหรือองค์กรต่างๆ
ให้เบิกจ่ายเงินร่วมสมทบได้ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔.๙ กรณีร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งการร่วมทอดกฐินกับ
หน่วยงานต่างๆ ให้จา่ ยเงินสมทบในวงเงินรายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
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ข้ อ ๕ กรณี ที่ น อกเหนื อ จากนี้ ใ ห้ น าเสนอคณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตเิ ป็นกรณีๆไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข
พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนด
อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาหรับนิสิตปริญญาโท
แผน ข พ.ศ. 2554 โดยให้ปรับแก้ ข้อ 3 ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ดังนี้
3.2 ค่าคัดเลือกข้อสอบ คนละ 500 บาท/ครั้ง ตัดออก ซึ่งรายการนี้สามารถเบิกจ่าย
จากเบีย้ ประชุมได้
3.5 ค่าด าเนินการสอบ วันละ 500 บาท/คน แก้ ไขเป็ น ค่า ดาเนินการสอบ วันละ
250 บาท/คน
3.6 ค่าคุมสอบ ชั่วโมงละ 500 บาท/คน แก้ไขเป็น ค่าคุมสอบ ครัง้ ละ 500 บาท/คน
3.8 ค่าตัดสินผลการสอบ คนละ 500 บาท/ครั้ง ตัดออก ซึ่งรายการนี้สามารถ
เบิกจ่ายจากเบีย้ ประชุมได้
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๒๒.๑ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔
แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข พ.ศ.
2554”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่ตงั้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ดังนี้
๓.๑ ค่าออกข้อสอบ
ข้อละ ๓๐๐ บาท/ครั้ง
๓.2 ค่าจัดทาข้อสอบ
วันละ ๓๕๐ บาท/คน/การสอบ ๑ ครั้ง
๓.3 ค่าตรวจข้อสอบ
ข้อละ
๒๐ บาท/นิสิต
(กรณีนิสติ ไม่ถึง ๑๐ คน ให้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย ๒๐๐ บาท)
๓.4 ค่าดาเนินการสอบ
วันละ 25๐ บาท/คน
๓.5 ค่าคุมสอบ
ครั้งละ ๕๐๐ บาท/คน
๓.6 ค่าประมวลผลการสอบ วันละ ๓๕๐ บาท/คน/การสอบ ๑ ครั้ง
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดค่าตอบแทนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ค วามเห็บชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนด
ค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยให้ตัดข้อความ
ดังต่อไปนีอ้ อก
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง
“นิสติ ”
หมายความว่า นิสติ ระดับปริญญาโท แผน ข

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศกาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ข จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนี้
3.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา อัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อนิสติ ๑ คน
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3.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อัตราคนละไม่เกิน ๕๐๐บาท/ครั้ง ทั้งนี้ให้
เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
3.๓ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ อัตราคนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/วัน
3.๔ ค่าตอบแทนการประชุมให้คาปรึก ษา อัตราคนละไม่เกิน ๗๕๐ บาท ทั้งนี้ ให้
เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ภาคเรียน
3.5 ผูใ้ ดได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อ 3.๑ แล้ว จะรับเงินตามข้อ 3.๔ อีกมิได้
ข้อ 4 ในกรณีที่จาเป็นต้ องเบิก จ่ายเงินเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 255๔
ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)
-----------------------อนุ ส นธิ ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ลงวั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554 เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 นั้น
เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
ประกอบกับ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
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วันที่ 9 กันยายน 2554 จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2
(เพิ่มเติม) ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 255๔ ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้ “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบี ยนเรียนตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนีย มการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เ หมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา ดังนี้
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ แผน ก ๑ และแผน ก 2

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

ชั้นปีที่ 1
เหมาจ่าย
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 2

๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาภาษาไทย

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แบบ แผน ข
กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
เหมา
มีรายวิชาที่ต้อง
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
จ่ายรวม
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ต้น
ปลาย
ฤดูร้อน
ต้น
ปลาย
ฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ

ชั้นปีที่ 1

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 2

๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาภาษาไทย

90,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

15,000

1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

90,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

15,000
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนีย มที่ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใ ดๆ
ทั้งสิ้น ยกเว้นการชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕4
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนด
อัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 โดยให้
ปรับแก้ 4.5 ของข้อ 4 อัตราค่าบริการบุคคลภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มาใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นแหล่งฝึกงาน 100 บาท/คน/เดื อน (กรณีไม่ถึง ๑ เดือนให้คิดอัตราค่าบริการเต็มเดือน)ให้เป็นข้อ 5
อัตราค่าบริการบุคคลภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มาใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งฝึกงาน 100
บาท/คน/เดือน (กรณีไม่ถึง ๑ เดือนให้คิดอัตราค่าบริการเต็มเดือน)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------โดยที่เ ป็น การสมควรออกประกาศ เรื่ อง ก าหนดอัตราค่ าบริก ารของศูน ย์พั ฒนาเด็ ก เล็ ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” หมายความว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
“ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร” หมายความว่ า ผู้ ใช้ บริ การ ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
๔.๑ อัตราค่าบริการรายเดือนสาหรับเด็กอายุ ๓ เดือน ถึง ๑ ปี ๓,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๔.๒ อัตราค่าบริการรายเดือนสาหรับเด็กอายุมากกว่า ๑ ปี ๒,๕๐๐ บาท/คน/เดือน
๔.๓ อัตราค่าบริการรายวันทุกช่วงอายุ ๒๐๐ บาท/คน/วัน
๔.๔ อัตราค่าบริการนอกเวลาราชการ ๕๐ บาท/คน/ชั่วโมง
ข้อ 5 อัตราค่าบริการบุคคลภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มาใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
แหล่งฝึกงาน ๑๐๐ บาท/คน/เดือน (กรณีไม่ถึง ๑ เดือนให้คิดอัตราค่าบริการเต็มเดือน)
ข้อ 6 อัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อผูใ้ ช้บริการชาระเงิน
แล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ ยกเว้น การชาระเงินซ้า การชาระเงินเกินกว่าที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 โดยให้ปรับแก้
ข้อ 6 สาหรับกรณีหน่วยงานหรือคณะ ที่ตอ้ งการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมหรือ
โครงการ ให้ย่นื เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้พิจารณา พิจารณาให้ตัดข้อความว่า “สาหรับ
กรณีหน่วยงานหรือ” ออก และข้อ 7 ให้กองกิจการนิสิต กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การขอรับ
สวัสดิการกองทุนและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกาหนด พิจารณาเปลี่ยนกองกิจการนิสิต เป็น คณะกรรมการบริหารกองทุน และให้ตัดข้อความ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในบรรทัดสุดท้ายของข้อ 7 ออก และขอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือไม่
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ
และพั ฒ นานิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น สวั ส ดิ ก ารและพั ฒ นานิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๑๐ แห่งระเบีย บมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิก ารและ
พัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสติ ”
หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มี
นิสติ ในสังกัด
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“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิการและพัฒนานิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
(๑) ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุน โดยอาศัยมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๒) ให้จัดทาบัญ ชีรับ –จ่ายเงินกองทุนในแต่ละงวดที่มีรายการเคลื่อนไหวทาง
บัญชีกองทุน
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผูม้ ีสทิ ธิรับสวัสดิการกองทุน
(๑) เป็นนิสิต ระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัย พะเยาที่ ลงทะเบีย นเรี ย นในปี
การศึกษาที่ขอรับทุน
(๒) เป็นนิสติ ที่มีความประพฤติดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองความประพฤติ
(๓) เป็นนิสติ ที่ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนิสติ หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวน
วินัยนิสติ
(๔) เป็นนิสติ ที่มีความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั้งนี้ การพิจารณา
วงเงินในการช่วยเหลือนัน้ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นรายๆ ไปแล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ คณะที่ต้องการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ ให้ยื่น
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผูพ้ ิจารณา
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
กองทุนและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าตอบ
แทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พ.ศ.2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนด
อัตราค่า ตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พ.ศ.2554 โดยให้ปรับรูปแบบใหม่ โดยใช้
ตารางเปรียบเทียบ 3 กลุ่ม เพื่อให้ทราบรายละเอียด และความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น (นาเข้าพิจารณนา
ใหม่)
ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อ ง ขอพิจารณากันเงินแบบไม่มีสัญญา จานวน 4 รายการ ประจาปี
พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ

ลาดับ
1

2

3

4

จานวนเงิน
หมายเหตุ
(ประจาปี พ.ศ. 2554)
ประกวดราคาจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งกลุ่ ม
40,500,000.รออนุ มั ติ ก ารใช้ พื้ น ที่
อ า ค า ร ศู น ย์ ก า ร แ พ ท ย์ ร ะ ย ะ ที่ 1
จากป่าไม้
( ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ตั้ ง แ ต่ ปี
พ.ศ. 2554-2556)
ประกวดราคาจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งกลุ่ ม
51,300,000.ยกเลิ ก การประกวด
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคา
และสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556)
จ้างควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์
733,750.รอลงนามในสัญญา
การแพทย์ ระยะที่ 1 (ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2556)
จ้ า งควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งกลุ่ ม อาคาร
1,587,800.รอลงนามในสัญญา
ปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละ
สร้างเสริมสุขภาพ (ระยะเวลาการก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556)
รายการ
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงินเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ รายงานทางการเงิ น ที่ เ สนอและเสนอแนะให้ ท ารายงานทางการเงิ น ของ
งบประมาณปี 2555 ในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงรายการบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายและ
ค่าประกันสังคมค้างจ่าย
มติ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ก องคลังนาหลักฐานมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และ
ปรึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก่อนนาเสนออีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงบัญชี ใบสาคัญเงินนอกงบประมาณ
มติ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่กองคลังนาหลักฐานมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และ
ปรึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก่อนนาเสนออีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่ อ ง ขอขยายระยะเวลากั น เงิ น งบประมาณปี 2553 สั ญ ญาจ้ า งที่
ปรึกษาเพื่อจัดทาโครงการ “วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา”
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงิน 825,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณปี 2553 งานจ้างที่
ปรึกษาเพื่อจัดทาโครงการ “วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา”งวดที่ 4
เป็นจานวนเงิน 825,000 บาท(แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาทาพานพุ่มเงิน -พานพุ่มทอง จานวน
9,960 บาท (เก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ และเสนอแนะให้กองคลังแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจประกาศการ
เบิกจ่ายให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบี ย บวาระที่ 5.1 เรื่ อ ง ร่ า งงบประมาณรายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555
กองแผนงาน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25542557 มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของปีงบประมาณ 2554 เพื่อนา
ยอดที่เกิดขึน้ จริงมาเปรียบเทียบและประมาณการของการตัง้ งบประมาณของปีถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนด
อัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2554 โดยให้ปรับแก้ ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้
4.1 ค่าออกข้อสอบ
๒๐,๐๐๐
บาท
4.2 ค่าตอบแทนการจัดทาข้อสอบ วันละ
250
บาท
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการดาเนินงาน วันละ
250
บาท
4.4 ค่าคุมสอบ ครั้งละ
๒๕๐
บาท
4.5 พนักงานขับรถ นักการภารโรง วันละ
250
บาท
โดยพิจารณาตัด 4.2 ค่าตอบแทนการจัดทาข้อสอบ วันละ 250 บาท 4.3
ค่าตอบแทนกรรมการดาเนินงาน วันละ 250 บาท และ 4.5 พนักงานขับรถ นักการภารโรง 250
บาท
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
---------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการ
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกั บ ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2554 เมื่อวั นที่ 17 มิถุ นายน 2554 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการจัดการ
ทดสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบและ
จัดทาข้อสอบ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่
๗ ตุล าคม ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่องอัตราค่าตอบแทนการดาเนินการสอบ การ
ทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษสาหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้
๔.๑ ค่าออกข้อสอบ
๒๐,๐๐๐
บาท
๔.๒ ค่าคุมสอบ ครั้งละ
๒๕๐
บาท
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ปิดประชุม
เวลา 15.00 น.
สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

สาราญ ทองแพง
(ดร.สาราญ ทองแพง)
กรรมการและเลขานุการ (แทน)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

