
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 3/๒๕๕7 

วันศุกร์ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7  

เวลา  13.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมวทิยาลัยการจัดการ  มหาวทิยาลัยพะเยา  อาคารศวิาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ  

 

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

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรัิช   อภิเมธีธ ารง   กรรมการ   

3.  นางอุไร   ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

4.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธ์ิ  กรรมการ 

6.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 

7.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย ์ดร.สุวทิย ์   อุดมพาณิชย ์ กรรมการ 

8.   นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    กรรมการ 

9.  รองศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรือง   กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นายสิทธิธี   จีนเอยีด     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์    ผู้ช่วยอธิการบด ี

2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 ประธานกลา่วเปิดประชุม  และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไมม่ ี– 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1 เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2557 

 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ วันศุกร์ที ่7 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 

2/2557 เมื่อวันศุกร์ท่ี 7 มนีาคม พ.ศ. 2557 แลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

-ไมม่ ี– 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตร ีภาคปกต ิพ.ศ. 2557 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1.  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 

  2.  ให้เรียงล าดับตัวเลขให้ถูกต้อง  

  3.  ให้เพิ่ม ข้อ 10.3 หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต 

หมายเหตุ.- ประกาศดังกล่าวมกีารแก้ไขแลว้น ากลับเข้ามติท่ีประชุมในคร้ังต่อไป 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ  พ.ศ. 2557 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความ

ตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. 2557” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีมผีลใช้บังคับกับนสิิตท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2556 

ข้อ ๔ ประกาศน้ี  

 

 

 

 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 

๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวชิา ดังนี้ 

๕.๑ หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต 

๕.๒ หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต  

5.2.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

๕.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

5.๓.๑ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

5.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

5.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด 

5.๓.๔ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

๕.๔ หลักสูตรบัญชบัีณฑิต 

๕.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

๕.๖ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

5.๖.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

5.๖.๒ สาขาวิชาภาษาจีน 

5.๖.๓ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5.๖.๔ สาขาวิชาภาษาไทย 

5.๖.๕ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

“นสิิต” หมายถงึ นสิิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            

“ค่าธรรมเนยีมการศึกษา”    หมายถงึ ค่ าลงทะ เ บียน เ รี ยนตามหลักสู ต รขอ ง 

มหาวทิยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศกึษา 
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5.๖.๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๕.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 

๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวชิา ดังนี้ 

6.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

6.๒ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

6.๒.๑ สาขาวิชาการประมง 

6.๒.๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

6.๒.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

6.๒.๔ สาขาวิชาชวีวทิยา 

6.๒.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ   

6.๒.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.๒.๗ สาขาวิชาฟิสกิส์ 

6.๒.๘ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

6.๒.๙ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

6.๒.๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

6.๒.๑๑   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

6.๒.๑๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

6.๒.๑๓ สาขาวิชาสถิต ิ

6.๒.๑๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

6.๒.๑๕   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ 

6.๓ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

6.๔ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตร์สากล 

ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 

๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

7.๑ หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

7.๒ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

7.2.๑ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

7.2.๒ สาขาวิชาเคม ี

7.2.๓ สาขาวิชาจุลชีววทิยา 

7.2.๔ สาขาวิชาชวีเคมี 

7.2.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 

7.2.๖ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

7.2.๗ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

7.2.๘ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 

7.2.๙ สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

7.๓ หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

7.3.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
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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 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

7.3.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

7.๔ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

7.4.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 

7.4.๒ สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

7.๕ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคเ รียนปกติ 

ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

8.1 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

8.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

8.3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

8.3.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

8.3.2 สาขาวิชาเวชกจิฉุกเฉนิ 

ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคเ รียนปกติ 

ภาคเรียนละ 3๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู ร้อน ภาคเรียนละ ๑5,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

6๐ ,๐๐๐   บ าท  ส า ห รั บก า รล งทะ เ บี ย น เ ป็ น ร า ย ปี  คื อ   ห ลั ก สู ต ร เ ภสั ช ศ าสต ร บัณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า 

บริบาลเภสัชกรรม 

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคเ รียนปกติ 

ภาคเรียนละ 5๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู ร้อน ภาคเรียนละ 25,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

10๐,๐๐๐  บาท ส าหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี ดังนี้ 

10.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

10.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

ยกเวน้ การช าระซ้ า การช าระเงินไวเ้กินกวา่ที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

               

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
 

                     มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                    (ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                     อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบ

วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1.  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิตปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557   

  2.  ให้แก้ไขข้อความข้อ 3.4 จากเดิม ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับและควบคุมการสอบ ชั่วโมงละ ๑๐๐ 

บาท/คน  เป็น ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท/คน   
  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตร ีมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา  จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความ ข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไวด้ังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔ 

 ข้อ ๓ ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา ไวด้ังนี้ 

    ๓.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิงาน   

       ๑) ประธานกรรมการ   เหมาจ่ายไมเ่กิน ๑,๕๐๐ บาท ตอ่การจัดสอบหนึ่งคร้ัง 

       ๒) รองประธานกรรมการ  เหมาจ่ายไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บาท ตอ่การจัดสอบหนึ่งคร้ัง 

       ๓) กรรมการ              ๕๐๐ บาท/วัน/คน 

    ๓.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดท าระบบ โปรแกรม Speexx ออนไลน์ บนระบบ 

      E-Learning  เหมาจ่ายไมเ่กิน  ๖,๐๐๐ บาท ตอ่การจดัสอบหนึ่งครัง้ 

    ๓.๓ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลอืกข้อสอบ  เหมาจ่ายไมเ่กิน  ๗,๕๐๐ บาท    

      ตอ่การจัดสอบหนึ่งครัง้ 

    ๓.๔ ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท/คน   
 

       ประกาศ ณ วันท่ี  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  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ออก

ข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) พ.ศ. 2557 

   2. ให้แก้ไขข้อความ ข้อ 4.1.3 จากเดิม ค่าตอบแทนผู้ป่วยจ าลอง ข้อละ 100 บาท/ชั่วโมง เป็น ค่าตอบแทน

ผู้ป่วยจ าลอง ชั่วโมงละ 100 บาท 

  3. ให้แก้ไขข้อความ ข้อ 4.2 จากเดิม อัตราค่าตอบแทนการคุมสอบ เป็น อัตราค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 

ชั่วโมงละ 100 บาท/คน     

  4. ให้ตัดข้อตอ่ไปน้ีออก 

   ข้อ 4.2.1 วันท าการ 200 บาท/ครัง้/ผู้คุมสอบ  

   ข้อ 4.2.2 วันหยุดราชการ 400 บาท/ครัง้/ผู้คุมสอบ 

   

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราคา่ตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พเิศษ ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด 

(Comprehensive Test) พ.ศ. 2557 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ออกข้อสอบ

ประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา   ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2557 

เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดง้นี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ 

ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) พ.ศ. 2557” 

 ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใชต้ั้งแตว่ันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้ 

 “มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”   หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อาจารย์”   หมายความว่า อาจารย์ภายในมหาวทิยาลัย 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ออกข้อสอบประมวลความรู้รวบ

ยอด ภาคทฤษฎ ี(comprehensive) ดังนี้ 

 ๔.๑ อัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบ 

    ๔.๑.๑ ข้อสอบปรนัย    ข้อละ         ๑๐๐ บาท 

       ๔.๑.๒ ข้อสอบภาคปฏบัิต ิ              ข้อละ         ๓๐๐ บาท 

       ๔.๑.๓ ค่าตอบแทนผู้ป่วยจ าลอง       ชั่วโมงละ     ๑๐๐ บาท 
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                          ๔.๒ อัตราค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ   ชั่วโมงละ     ๑๐๐ บาท/คน 

     

  ประกาศ ณ วันท่ี 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  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

 1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัด

เกลาภาษา พ.ศ. 2557 

 2. ให้หนว่ยงานตน้สังกัด เพิ่มค าจ ากัดความ ค าว่า “คณะกรรมการ” 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราคา่ตอบแทนการเรียบเรียง แปลตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล

ตรวจและขัดเกลาภาษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความใน

ข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้

ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง “อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล 

ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557”  

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใช้บังคบัตัง้แต่๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ประกาศน้ีใชส้ าหรับการด าเนินการให้เปล่า โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะที่ด าเนนิการ 

ข้อ ๔ ในประกาศน้ี 

  “คณะกรรมการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษา” หมายถึง คณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบการบริหารจัดการและด าเนินการดา้นการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษา ซึง่อยู่ในความรับผิดชอบของ

คณะศิลปศาสตร์ และได้รับแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัยพะเยา  
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ข้อ ๕ ค่าตอบแทนการเรียบเรียง ให้ก าหนด ดังนี ้

   ๕.๑ ค่าตอบแทนการเรียบเรียงภาษาไทย  

    ๕.๑.๑ ความยาวของตน้ฉบับ ขนาดกระดาษ A4 

       แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  

    ๕.๑.๒  ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๑๐๐ บาท 

   ๕.๒ ค่าตอบแทนการเรียบเรียงภาษาอังกฤษ 

    ๕.๒.๑ ความยาวของตน้ฉบับ ขนาดกระดาษ A4 

       แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  

    ๕.๒.๒  ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๒๐๐ บาท 

  ข้อ ๖ ค่าตอบแทนการแปล ให้ก าหนด ดังนี ้

   ๖.๑ ค่าตอบแทนการแปลตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

    ๖.๑.๑ ความยาวของตน้ฉบับ ขนาดกระดาษ A4 

     แบบอักษรThai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  

    ๖.๑.๒ ค่าตอบแทนหนา้ละ ๕๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท 

     ๖.๑.๓ กรณกีารแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง 

              ค่าตอบแทนหน้าละ ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท 

    ๖.๑.๔ กรณกีารแปลเอกสารหลักฐานราชการ เชน่ ทะเบียนสมรส 

       หนังสือรับรอง ค่าตอบแทน หนา้ละ ๕๐๐ – ๘๐๐ บาท 

   ๖.๒ ค่าตอบแทนการแปลตน้ฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

    ๖.๒.๑ ความยาวของตน้ฉบับ ขนาดกระดาษ A4 

       แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  

    ๖.๒.๒  ค่าตอบแทนหน้าละ ๕๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท 

    ๖.๒.๓ กรณกีารแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง 

     ค่าตอบแทนหน้าละ ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท 

    ๖.๒.๔ กรณกีารแปลเอกสารหลักฐานราชการ เชน่ ทะเบียนสมรส 

       หนังสือรับรอง ค่าตอบแทน หนา้ละ ๕๐๐ – ๘๐๐ บาท 

  ข้อ ๗ ค่าตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษา ให้ก าหนด ดังนี ้

   ๗.๑ ค่าตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาไทย  

    ๗.๑.๑ ความยาวของตน้ฉบับ ขนาดกระดาษ A4 

     แบบอักษรThai Niramit ASขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  

    ๗.๑.๒  ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๑๐๐ บาท 

   ๗.๒ ค่าตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาอังกฤษ 

    ๗.๒.๑ ความยาวของตน้ฉบับ ขนาดกระดาษ A4 

     แบบอักษรThai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  

    ๗.๒.๒  ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๒๐๐ บาท 
  

กรณคีวามยาวของตน้ฉบับไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ให้พิจารณาตามสัดสว่น หรือให้อยูใ่น

ดุลยพนิจิของคณะกรรมการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา  
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ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏบัิตติาม

ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี   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   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้แก้ไขชื่อประกาศจากเดิม เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน 

พ.ศ. 2557 เป็น เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2557 

  2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน พ.ศ. 

2557 

  3. ให้ตัดค าจ ากัดความในข้อ 3 ค าว่า “หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือ

หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือส่วนงานภายในซึ่ง

จัดตั้งโดยมตสิภามหาวทิยาลับพะเยาออก แลว้ให้ใช้ค าจ ากัดความ ค าว่า “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 

7 แห่งราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553แทน  

  4. ให้แก้ไขความหมายของค าจ ากัดความ ค าวา่ “กรรมการ” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยมคี าสั่งแต่งตั้ง

ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด คณะกรรมการ

สอบสวนทางจรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และให้หมายความรวมถึงบุคคลท่ีมีค าสั่งแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ี

เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการดว้ย แก้ไขเป็น หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวน

ทางจรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของบุคลากร และให้หมายความรวมถึงบุคคลท่ีมีค าสั่งแต่งตั้งให้ท า

หนา้ที่เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการดว้ย 

  5. ให้แกไ้ขข้อ 5 จากเดิม ให้ก าหนดอัตราเงนิสมนาคุณกรรมการสอบสวนคนละ 1,500 บาทตอ่เร่ือง แก้ไขเป็น 

ข้อ 5 อัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน ดังนี้ 

   5.1 กรณีท่ีมีการสอบสวนไมเ่กิน 3 ครัง้ จ่ายคา่ตอบแทนไม่เกิน 1,000 บาท/เร่ือง/คน 

   5.2 กรณท่ีีมีการสอบสวนเกิน 3 ครัง้ จ่ายคา่ตอบแทนไม่เกิน 1,500 บาท/เร่ือง/คน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอตัราคา่ตอบแทนกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

สอบสวน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับข้อ ๔ 

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี 9 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗      

จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

สอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้มผีลใชบั้งคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 

       “มหาวทิยาลัย”   หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

       “อธิการบดี”    หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ส่วนงาน”   หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 7 แห่งราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 

       “กรรมการ”    หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนทาง

จรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของบุคลากร และให้หมายความรวมถึงบุคคลท่ีมีค าสั่งแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ี

เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการดว้ย 

  ข้อ ๔  ให้กรรมการได้รับเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยงานท่ี

เป็นต้นเหตหุรือสาเหตุให้ตอ้งด าเนินการการแตง่ตัง้กรรมการน้ันๆ 

   ข้อ ๕  อัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน ดังนี้ 

    5.1 กรณีท่ีมีการสอบสวนไมเ่กิน 3 ครัง้  

       จา่ยคา่ตอบแทนไม่เกิน 1,000 บาท/เร่ือง/คน 

    5.2 กรณท่ีีมกีารสอบสวนเกิน 3 ครัง้  

       จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 1,500 บาท/เร่ือง/คน 

  ข้อ ๖  เมื่อรายงานผลการสอบสวนต่อผู้แต่งตั้งกรรมการแล้ว ให้เลขานุการในคณะกรรมการนั้นๆ 

ด าเนินการจัดท าหลักฐานเบิกจ่าย เพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุให้ต้องด าเนินการแต่งตั้งกรรมการนั้นๆ 

ด าเนนิการเบิกจ่ายให้คณะกรรมการตามประกาศน้ี 

  ข้อ ๗  หลักฐานการเบิกจ่ายให้ใช้ใบส าคัญรับเงิน 

  ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 
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       ประกาศ  ณ  วันท่ี   9  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                                                                         มณฑล สงวนเสริมศรี 

               (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                           อธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.6  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 

2. ให้แก้ไขความหมายของค าจ ากัดความ ค าว่า “คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับ

แตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัยให้ปฏบัิติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ 69 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ แก้ไขเป็น หมายความว่า บุคคลภายนอกและพนักงานท่ีได้รับแต่งตั้งจาก

มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ 69 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ

พัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

3. ให้แก้ไขความหมายของค าจ ากัดความ ค าว่า “ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งจาก

มหาวทิยาลัยให้ปฏบัิตหินา้ที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ 70 ของระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 

2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเป็น หมายความว่า บุคคลภายนอกและพนักงานท่ีได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้

ปฏบัิตหินา้ที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ 70 ของระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๗ 
---------------------------------- 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรให้ออกประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม 

ครัง้ท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบ

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใชบั้งคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ บรรดา ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ประกาศนีใ้ห้ใชป้ระกาศน้ีแทน 
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  ข้อ ๔ ในประกาศน้ี 

   “มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

   “คณะกรรมการตรวจการจ้าง” หมายความว่า บุคคลภายนอกและพนักงานท่ีได้รับแตง่ตัง้จาก

มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๖๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ

พัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

   “ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า บุคคลภายนอกและพนักงานท่ีได้รับแต่งตั้งจาก

มหาวทิยาลัยให้ปฏบัิติหนา้ที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ ๗๐ ของระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.

๒๕๕๓ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทรัพย์สินติด

อยู่กับท่ีดนิมลีักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดนิ เชน่ อาคาร บา้นพัก รัว้ ถนน สนามกีฬา สะพานเป็น

ตน้ และให้หมายความรวมถึงงานเคลื่อนย้าย งานดัดแปลง งานต่อเตมิ งานรื้อถอนและงานซ่อมแซมดังกล่าวดว้ย 

   “ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับ

บุคคลภายนอกและพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ

หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ท้ังนี้ ผู้ท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ก าหนดให้มีหน้าท่ีตรวจการจ้างและหรอืควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานท่ีตนสังกัด โดยพิจารณา ดังนี้ 

   (๑) กรณีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดไว้โดยชัดแจ้งให้มีหน้าท่ีตรวจการจ้าง  และหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง หากได้รับแตง่ตัง้ให้ปฏบัิตหินา้ที่ดังกล่าว จะไมม่สีิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศน้ี 

   (๒) กรณีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมิได้ก าหนดไว้ชัดแจ้งให้มีหน้าท่ีตรวจการจ้างและหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏบัิตหินา้ที่ประจ าในการตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างจึงถือเป็น

งานปกติประจ าที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานผู้น้ัน เมื่อได้รับการแตง่ตัง้ให้ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจการ

จ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติของต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งวิศวกรโยธา ก.พ. 

ก าหนดให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านวิศวกรโยธา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรม

โยธา การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทดสอบ หาข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวิจัยงาน

วศิวกรรมโยธาการวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมิได้ก าหนดให้มีหน้าท่ีตรวจการจ้างหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่แตอ่ย่างใด แตไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏบัิตหินา้ที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือ

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นปกติประจ าในหน่วยงานท่ีตนสังกัด จะไมม่สีิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศน้ี 

   (๓) กรณีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมิได้ก าหนดชัดแจ้งให้มีหน้าท่ีตรวจการจ้างและหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง และมิได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นปกติประจ าใน

หน่วยงาน เช่น วิศวกรด้านส ารวจและออกแบบ มาตรฐานก าหนดต าแหน่งมิได้ก าหนดให้มีหน้าท่ีตรวจการจ้างและหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง และหนา้ที่หลักปกติประจ าในหน่วยงานคอืการส ารวจและออกแบบ หากได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการ

ตรวจการจ้างและหรอืควบคุมงานก่อสร้าง ย่อมมสีิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศน้ี 

  ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอกและพนักงานท่ีได้รับการ

แตง่ตัง้ให้ปฏบัิตหินา้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   5.๑ ให้เบิกจ่ายเฉพาะวันท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวจากเงินงบประมาณรายได้ ของ

มหาวทิยาลัย โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินก าหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้าง เฉพาะวันท่ีได้มกีารปฏบัิตหินา้ที่ดังกล่าว 

   5.๒ กรณมีหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีท้ังคณะกรรมการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้าง
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และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างมากกว่าหนึ่งโครงการหากผู้ท่ีได้รับแตง่ตัง้ดังกล่าวได้ปฏบัิตหิน้าท่ีในวันเดียวกัน ให้เบิกจ่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรอืผู้ควบคุมงานก่อสร้างส าหรับวันน้ันในอัตราที่สูงกว่าเพยีงอัตราเดียว 

   5.๓ หากในวันเดียวกันกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกับค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เช่น เงิน

ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ เป็นต้น จะมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ได้ต่อเมื่อ

งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน 

   5.4 กรณมีกีารหยุดงานก่อสร้างในวันใด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุม

งานก่อสร้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีและไม่ทราบล่วงหน้าว่าได้มีการหยุดงาน หรือทราบล่วงหน้าว่ามีการหยุดงานแต่

ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อติดตามหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ให้ถือว่าปฏิบัติหน้าท่ี

ดังกล่าวแลว้ และให้มีสทิธิได้รับค่าตอบแทนการปฏบัิตหินา้ที่ในวันนัน้ 

  ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไมก่ระทบถึงสทิธิในการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการตาม

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หากได้รับอนุมัตใิห้เดินทางไปราชการช่ัวคราวตามระเบียบดังกล่าว 

  ข้อ ๗ วธีิการเบิกจ่ายค่าตอบแทนท่ีมิได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็น

กรณ ีๆ ไป 

  ข้อ ๘ การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ท่ียังมิได้เบิกจ่าย

ค่าตอบแทน ฯ ก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลให้บังคับ ให้ถือปฏบัิตติามหลักเกณฑ์นี้ 

  ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายอัตราค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกและพนักงานท่ีได้รับการแต่งตั้ง ให้

ปฏบัิตหินา้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตรา ดังตอ่ไปน้ี 

   9.๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

    (ก) กรณคีณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏบัิตหินา้ที่ ณ สถานท่ีท่ีก าหนด

ไวใ้นสัญญา เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ๓๕๐ บาทต่อคนตอ่วัน 

    (ข) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ปฏิบัติหน้าท่ีในลักษณะการประชุม

คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณารูปแบบหรือรายละเอียดของงานก่อสร้าง ให้ได้รับเบ้ียประชุมกรรมการตาม

ประกาศของมหาวทิยาลัย  

   9.๒ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ดังตอ่ไปน้ี 

    (ก) หวัหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อัตรา ๓๕๐ บาทต่อวันต่องาน 

    (ข) ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏบัิตกิาร) อัตรา ๓๐๐ บาทตอ่วันตอ่งาน 

  ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557      
     
                                                                        มณฑล  สงวนเสริมศรี 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  ๔.7 เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีนายด ารง อมรเดชาพล 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

๑. อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนายด ารงค์ อมรเดชาพล กรณีค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกินจาก

สิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคมตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า

รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน(ฉบับท่ี 

๒) โดยก าหนดให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคร้ัง และแยกรายการค่าใช้จ่ายค่า

รักษาพยาบาลตามรายละเอยีดประกาศกระทรวงการคลัง  

๒. มอบนายด ารงค ์อมรเดชาพล ติดต่อสถานพยาบาล เพื่อแยกรายการค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล              

 

ระเบียบวาระที่  ๔.8 เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีนางรัชดาภรณ์ จักรวัฒนา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

๑. อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางรัชดาภรณ์ จักรวัฒนา กรณีค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกินจาก

สิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคมตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า

รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน(ฉบับท่ี 

๒) โดยก าหนดให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคร้ัง และแยกรายการค่าใช้จ่ายค่า

รักษาพยาบาลตามรายละเอยีดประกาศกระทรวงการคลัง  

๒. มอบนางรัชดาภรณ์ จักรวัฒนา ตดิตอ่สถานพยาบาล เพื่อแยกรายการค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล           

 

ระเบียบวาระที่  ๔.9 เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีนางสาวธนภชสร เทพละออ 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

๑. อนุมัตกิารเบิกเงินสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล ของนางสาวธนภชสร เทพละออ กรณีค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกินจาก

สิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคมตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองหลักเกณฑ์และอัต ราค่า

รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน(ฉบับท่ี 

๒) โดยก าหนดให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคร้ัง และแยกรายการค่าใช้จ่ายค่า

รักษาพยาบาลตามรายละเอยีดประกาศกระทรวงการคลัง  

๒. มอบนางสาวธนภชสร เทพละออ ติดต่อสถานพยาบาล เพื่อแยกรายการค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล          

 

ระเบียบวาระที่ ๔.10 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรผู้ที่ประกอบพิธเีป็นกรณีพิเศษ 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัตเิบิกค่าตอบแทนวิทยากรผู้ท่ีประกอบพิธีเป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท

ถ้วน) 

  2. ให้หนว่ยงานตน้สังกัดจัดท าประกาศมหาวทิยาลัยพะเยาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเร่ืองดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง ขอช้ีแจงและขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้สัตยาบรรณ  

  2. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง ขออนุมัติน าเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556      

ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557 จ านวนเงิน 325,000 บาท ของคณะนิตศิาสตร์ 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัตใิห้น าเงินรายได้สะสมในปงีบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557 

จ านวนเงิน 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหา้พันบาทถ้วน) ของคณะนติศิาสตร์   

  2. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง ขออนุมัติน าเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556      

ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557 จ านวนเงิน 222,875.92 บาท ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร ์
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัตใิห้น าเงินรายได้สะสมในปงีบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557 

จ านวนเงิน 222,800 บาท (สองแสนสองหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ 

  2. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปปีระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัติให้ขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 ขยายถึงเดือนกันยายน

พ.ศ. 2557   

  2. ให้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ น าเข้าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  เรื่อง รายงานทางการเงิน ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปงีบประมาณ 2557 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่  5.1  เรื่อง ขออนุมัติน าเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556      

ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557 จ านวนเงิน 300,000 บาท ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัตใิห้น าเงินรายได้สะสมในปงีบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 ตั้งเป็นงบประมาณปี 2557 

จ านวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ของวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

  2. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัตกิารวิชาชพีการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557 

  

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก

เวลาปฏบัิตงิานส าหรับบุคลากรหนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว พ.ศ. 2557   

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัตงิานส าหรับ 

บุคลากรหนว่ยปฏิบัตกิารวิชาชพีการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557 

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

               โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานส าหรับ

บุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม

ครัง้ท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

                   ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ปฏบัิตงิานส าหรับบุคลากรหนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว พ.ศ. 2557” 

                   ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใชต้ัง้แตเ่ดอืนเมษายน  พ.ศ. 255๗ เป็นต้นไป 

                   ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า บุคลากร และ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในหน่วย

ปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

                   ข้อ ๔ ให้จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติงานเกินเวลาการ

ปฏิบัติงานท่ีตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเวลาปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียวท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
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เวลาที่ปฏิบัตงิานเพิ่มขึน้ (ชม.) ได้รับค่าตอบแทน (บาท) 

๑. ส าหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติ

เป็นเวลาตดิตอ่กันไม่น้อยกวา่  ๓  ชั่วโมงคร่ึง 

๒. ส าหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติ

เป็นเวลาตดิตอ่กันไม่น้อยกวา่  ๕  ชั่วโมงคร่ึง 

๓. ส าหรับกรณีปฏิบัติงานในวันหยุดท าการเต็ม

วันเหมือนวันท าการปกติ หรือเวลาอื่นท่ีมหาวิทยาลัย

สมควร แต่ท้ังนี้ต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๗  ชั่วโมง    

ไมร่วมเวลาหยุดพัก 

๔. การปฏิบัติงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ ,  

ข้อ  ๒  และข้อ ๓ ให้ผู้ปฏบัิตงิานได้รับเงินค่าตอบแทนใน

อัตราชั่วโมงละ  ๓๐  บาท   

เศษของช่ัวโมงให้ตัดท้ิง 

๑๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๒๕๐ 

 

 

 

 

                     

           ข้อ ๕ การปฏบัิตงิานตามประกาศน้ีจะตอ้งเป็นการปฏบัิตงิานตดิตอ่กันระหว่างกะที่ปฏบัิตงิานเท่านัน้ 
                            

 ประกาศ ณ วันท่ี   9  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                                                  มณฑล สงวนเสริมศรี 

                                                    (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ได้รับ

ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่

ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับทุน

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร

กัมพูชา (ด้านการศกึษา) พ.ศ. ๒๕๕๗  

  2. ให้แก้ไขประโยค 5.6 จากเดิม ค่าประกันสุขภาพ ไม่เกินปีละ ๓,๐๐๐ บาท หรือเบิกจ่ายตามจริง แก้ไขเป็น 

ค่าประกันสุขภาพเบิกจ่ายตามจริง ปีละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท   

หมายเหตุ.- ประกาศดังกล่าวมกีารแก้ไขแลว้น ากลับเข้ามติท่ีประชุมในคร้ังต่อไป 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การใหทุ้นการศึกษาส าหรับนักเรียนทีไ่ด้รับทนุพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ดา้นการศกึษา) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรให้ออกประกาศ เร่ือง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับทุนพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน

การศึกษา)  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ

ความในขอ้ ๔ แห่งระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยาวา่ด้วย การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังตอ่ไปน้ี 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ เร่ือง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับทุนพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน

การศกึษา) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มผีลใชบั้งคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้  

“มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  มหาวทิยาลัยพะเยา 

“โรงเรียนสาธิต”  หมายความว่า  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

“นักเรียน”   หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

“ทุนการศึกษา”  หมายความว่า ค่าบ ารุงการศกึษาและคา่ธรรมเนยีมในแต่ละ 

                  ภาคการศึกษา 

ข้อ ๔ การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ให้ได้รับทุนการศึกษาทุก

ภาคการศกึษา  

ข้อ ๕ ให้ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้  

  ๕.๑ เงินช่วยเหลือเมื่อแรกถึง     ๓,๐๐๐ บาท 

  ๕.๒ ค่าใช้จ่ายรายเดือน               ๒,๐๐๐  บาท 

 (โรงเรียนจัดอาหารมื้อเช้าและเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และจัดอาหารทุกมื้อวันเสาร์

และวันอาทิตย์) 

๕.๓  ค่าใช้จ่ายรายเดือน      ๔,๐๐๐  บาท  

 (กรณนีักเรียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยเบือ้งตน้ฯ ณ สถาบันอื่นท่ี

ไมไ่ด้จัดอาหารมื้อเชา้ กลางวัน และเย็น)  

  ๕.๔ ค่าอุปกรณ์การศึกษา หนังสือเรียน ปีละ   ๓,๐๐๐ บาท 

  ๕.๕ ค่าเปลี่ยนประเภทวีซ่า ไม่เกินปีละ   ๒,๐๐๐ บาท 

  ๕.๖ ค่าต่อวีซ่า ประมาณปีละ    ๒,๐๐๐ บาท 



  20 

 ๕.๗ ค่าประกันสุขภาพ เบิกจ่ายตามจริงปีละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

  ข้อ ๖ กรณีในระหว่างปิดภาคเรียน หากนักเรียนไม่ได้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย ติดต่อกันในคราว

เดียวเป็นระยะเวลา เกินกวา่ ๒๐ วัน จะไมไ่ด้รับค่าใชจ้่ายรายเดอืน ตามข้อ ๕.๒ 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

                                      มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

2. ให้ตัดค าจ ากัดความ ข้อ 3 ค าว่า “คณะกรรมการ” และ “คณะกรรมการประจ า” ออก 

3. ให้แกไ้ขความหมายของค าจ ากัดความ ข้อ 3 ค าว่า “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการ

กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยา 

4. ให้แกไ้ขประโยค 5.1 จากเดิม เงินรายได้ของมหาวทิยาลัยท่ีจัดสรรจากค่าบ ารุงการศกึษา ตามจ านวนร้อยละ ๕ 

ของนักเรียนในแตล่ะระดับชัน้ เป็น เงินรายได้ของมหาวทิยาลัยท่ีจัดสรรจากค่าบ ารุงการศกึษา ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

ของนักเรียนในแตล่ะระดับชัน้    

5. ให้เพิ่มข้อความท้าย 6.1 จากเดิม เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และวิธีใช้

จ่ายเงินกองทุนต่อคณะกรรมการ เป็น  เสนอหลักเกณฑ์ เงื ่อนไขการให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และวิธีใช้จ่าย

เงินกองทุนต่อคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

6. ให้เพิ่มขอ้ความท้าย 6.4 จากเดิม ดูแล รับผิดชอบจัดท าบัญชีรับ-จ่าย เก็บจ่ายเงิน ตลอดจนการปฏิบัติ

ทางบัญชีให้ถูกต้อง และจัดท ารายงานสถานะทางการเงินของกองทุนการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  เป็น 

ดูแล รับผิดชอบจัดท าบัญชีรับ-จ่าย เก็บจ่ายเงิน ตลอดจนการปฏิบัติทางบัญชีให้ถูกต้อง และจัดท า รายงานสถานะ

ทางการเงินของกองทุนการศึกษาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

7. ให้เพิ่มข้อความ 9.1 จากเดิม ผู้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษาด้วยเหตุจ าเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป เป็น ผู้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษาด้วยเหตุจ าเป็น ท้ังนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาเป็นกรณีไป 

8.  มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ย กองทนุการศกึษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๙ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปน้ี 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  

“มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  มหาวทิยาลัยพะเยา 

“โรงเรียนสาธิต”  หมายความว่า  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

“นักเรียน”   หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

“กองทุน”  หมายความว่า กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

ข้อ ๔ การจัดตัง้กองทุนมวีัตถุประสงค์ ดังนี ้

   ๔.๑ เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 

   ๔.๒ เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ข้อ ๕ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพยส์ิน ดังนี้   

๕.๑ เงินรายได้ของมหาวทิยาลัยท่ีจัดสรรจากค่าบ ารุงการศึกษา ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

ของนักเรียนในแตล่ะระดับชัน้   

๕.๒ เงินและทรัพยส์ินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน  

๕.๓ จากการอื่น ๆ นอกเหนอืจากข้อ ๕.๑ และ ๕.๒   

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้   

๖.๑ เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และวิธีใช้จ่ายเงินกองทุน

ต่อคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

๖.๒ ก าหนดค่าใช้จ่ายและจัดสรรเงินทุน 

๖.๓  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้  

๖.๔ ดูแล รับผิดชอบจัดท าบัญชีรับ-จ่าย เก็บจ่ายเงิน ตลอดจนการปฏิบัติทางบัญชีให้

ถูกต้อง และจัดท ารายงานสถานะทางการเงินของกองทุนการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกา รอ านวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๕ หน้าท่ีอื่นใดตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

-ร่าง- 
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ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการกองทุนน าเงินและทรัพย์สินตามข้อ ๕ มาจัดสรรตามวัตถุประสงค์และน า

ฝากธนาคารโดยเปิดเป็นบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยา”   

ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย

เงินกองทุน 

ข้อ ๙ การพิจารณาระงับหรือเพิกถอนทุนการศึกษาให้ด าเนินการเมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้  

 ๙.๑ ผู ้ร ับทุนการศึกษาลาพักการศึกษาด้วยเหตุจ า เป็น ทั ้งนี ้ ให้เป็นดุลยพินิจ ของ

คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาเป็นกรณีไป 

๙.๒ ผู้รับทุนการศึกษาตาย  

 ๙.๓ ผู้รับทุนการศึกษาลาออก  

 ๙.๔ ผู้รับทุนการศึกษาขาดคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบให้อธิการบดเีป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ........................................  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

(ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระอื่นๆ 

  1. ด้วยอ านาจคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติในหลักการจัดท าประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยาเกี่ยวกับเร่ืองการเบิกจ่ายเงินสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน 

 

ปิดประชุม  
 

 เวลา  15.30 น. 

 

 
               สุคนธ์  ยาก ี                                                    ชาล ี ทองเรือง 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                  (รองศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                                   

ผู้ช่วยเลขานุการ                               กรรมการและเลขานุการ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


