สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 7/๒๕๕5
วันจันทร์ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5
เวลา 13.00 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. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
7. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
8. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง
10. นางสาวสุคนธ์ ยากี
11. นายประสิทธิ์ มินบารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

ผูช้ ่วยอธิการบดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
ประธานแจ้งการปรับขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2555 เป็นต้นไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้นาเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2555
- ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/๒๕๕5 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
- ไม่มี –

3
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการอ่านโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการอ่านโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.
2555 และให้ ใ ช้ อั ต ราการเบิ ก จ่ ายในประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการหรือผูท้ รงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้
ดาเนินงาน โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็น ชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะทางานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 โดย
ให้แก้ไข ข้อ 4 ในข้อย่อย 4.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จานวน 625 บาท/ครั้ง/คน เป็น 4.1 ค่า
เบีย้ ประชุมประธานกรรมการ จานวน 625 บาท/ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ดาเนินงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2555
.........................................................................
โดยที่ เ ห็ น สมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
ผู้ดาเนินงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์เ ชิงบูรณาการในเขตจังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย)
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อความข้อ 4 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ในคราวประชุมครั้งที่
7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะทางานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
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ข้อ 3 ในประกาศนี้
“กรรมการ” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรในสังกัดอื่นๆ ที่
ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย ให้เป็นกรรมการ
“ผู้จัดการโครงการ” หมายถึง พนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ประสานงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
“ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ” หมายถึง พนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่
ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ผชู้ ่วยผูป้ ระสานงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 4 มหาวิทยาลัย กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ดาเนินงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ ดังนี้
4.1 ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการ
จานวน 625 บาท/ครั้ง
4.2 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 500 บาท/ครั้ง/คน
4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ
จานวน 30,000 บาท/คน
4.4 ค่าพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและคู่มอื ครู
ไม่เกินหน่วยกิตละ 30,000 บาท
4.5 ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ
จานวน 10,000 บาท/เดือน/คน
4.6 ค่าตอบแทนผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
จานวน 7,000 บาท/เดือน/คน
4.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรกลางคืนค่ายพัฒนา
ทักษะของนักเรียน
จานวน 500 บาท/คืน/คน
ข้อ 5 ก าหนดให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นอื่ น ที่ น อกเหนือ จากประกาศนี้ สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ ต าม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3)
--------------------โดยอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับกับนิสติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
หมายถึง ค่ า ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนีย มการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เ หมาจ่าย ดังรายชื่อ
หลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ชั้นปีที่ 2
ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ชั้นปีที่ 3
ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

๑.หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

300,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

20,000
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสติ ชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายของ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใ ห้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายของ
ศูนย์พั ฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ นาไปแก้ไ ขและให้ นาข้อความใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ.2555 ข้อ 4 – ข้อ
7 มาประกอบในประกาศดังกล่าวด้วย และนาเข้าวาระประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.5 เรื่ อ ง (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การสมั ค รเข้ า ท างานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อ ง การสมัครเข้า
ทางานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้แก้ไขข้อความดังนี้
1. แก้ไขจากเดิม ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
เป็น ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
2. เพิ่มข้อความในข้อ 4 ข้อย่อย ๔.๒ จากเดิม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการ จานวน ๑ ฉบับ เป็น ๔.๒ ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้
จานวน ๑ ฉบับ
3. แก้ไขจากเดิม ข้อ 5 ประสงค์จะสมัครเข้าทางานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
พะเยาจะต้อ งช าระค่า ธรรมเนีย มรั บ สมั คร จ านวน ๕๐๐ บาท เป็ น ประสงค์จ ะสมั ครเข้ าท างานเป็ น
พนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรับสมัครครั้งละ ๕๐๐ บาท
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสมัครเข้าทางานในมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสมัครเข้าทางานภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
7/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อ ง การสมัครเข้าทางาน
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ป ระสงค์จะสมัครเข้าท างานเป็นพนัก งานหรือลูก จ้างของมหาวิท ยาลัย พะเยา
จะต้องเป็นผู้ที่มคี ุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ผู้ป ระสงค์จะสมัครเข้าท างานเป็นพนัก งานหรือลูก จ้างของมหาวิท ยาลัย พะเยา
จะต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (กจ.๐๔-๐๑-๐๑) พร้อม
เอกสารหลักฐานที่ งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการ
สมัคร ดังนี้
๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ จานวน ๑ รูป
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ จานวน
1 ฉบับ
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนารายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรั บ รองการตรวจร่ า งกายและใบรั บ รองการตรวจสุ ข ภาพจิ ต จาก
โรงพยาบาล จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
๔.๘ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
ข้อ ๕ ผู้ป ระสงค์จะสมัครเข้าท างานเป็นพนัก งานหรือลูก จ้างของมหาวิท ยาลัย พะเยา
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมรับสมัครครั้งละ ๕๐๐ บาท
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ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.6 เรื่ อ ง (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดค่ า ตอบแทน
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสายตรวจปราบปรามและอานวยความปลอดภัยการจราจร ใน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสายตรวจปราบปราม
และอานวยความปลอดภัยการจราจร ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสายตรวจปราบปรามและอ านวยความปลอดภั ย การจราจรใน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสายตรวจปราบปรามและอ านวยความปลอดภั ย การจราจรใน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสายตรวจ
ปราบปรามและอานวยความปลอดภัยการจราจรในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
3.1 กรณีปฏิบัติงานในเวลาราชการ อัตราวันละ 200 บาทต่อ 1 นาย
3.2 กรณีปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ อัตราวันละ 200 บาทต่อ 1 นาย
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ข้อ 4 ให้มเี จ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติงานในเวลาราชการ ไม่เกินวันละ 2 นาย และ
ปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ ไม่เกินวันละ 2 นาย
ข้อ 5 ให้อธิ ก ารบดี รัก ษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญ หาเกี่ย วกั บ การปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕๕
------------------------ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าที่
พักสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.
2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าที่พักสาหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่าย
ค่าที่พักสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 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
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี ้เ รีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื ่อ ง ก าหนดอั ต ราการ
เบิกจ่ายค่าที่พักสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าที่พักสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ในกรณีที่ได้ยื่นแบบฟอร์มขอจองห้องพักไว้กับมหาวิทยาลัย แต่
มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาห้องพักให้ได้ โดยเบิกจ่ายได้ตามจริงในอัตราเดือนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2
---------------------โดยอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับกับนิสติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสติ ”
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง นิสติ ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
หมายถึง ค่า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลัก สู ต รของ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในแต่ ล ะภาค
การศึกษา

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนีย มการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เ หมาจ่าย ดังรายชื่อ
หลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
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ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

1.หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต

95,000

ชั้นปีที่ 2

ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
เรียนที่ เรียนที่ เรียนที่ เรียนที่ เรียนที่ เรียนที่
1
2
3
1
2
3
20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ
15,000

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสติ ชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิน้ ยกเว้น การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒใิ นการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนคืน ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผูท้ รงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2555 โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ปรับแก้ไข และนาเข้าวาระประชุมครั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิก
จ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2555 โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ปรับแก้ไข และนาเข้าวาระ
ประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานฝึกปฏิบัติสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติใ ห้ค วามเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานฝึกปฏิบัติสาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2555 โดยให้แก้ไขดังนี้
1. ให้ตัดข้อความออกในข้อ 3 ข้อย่อย คือ
3.1 ค่าตอบแทนอาจารย์นเิ ทศ อัตราคนละไม่เกิน 240 บาทต่อวัน
3.4 ค่าเบีย้ เลีย้ งของเจ้าหน้าที่ อัตราคนละไม่เกิน 240 บาทต่อวัน
3.5 ค่าเบีย้ เลีย้ งของพนักงานขับรถ อัตราคนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
2. ให้แก้ไข ข้อ 3 ข้อย่อย 3.3 ค่าตอบแทนแหล่งฝึก อัตราแหล่งฝึกไม่เกิน 1,000 บาท เป็น 3.3
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก อัตราแหล่งฝึกไม่เกิน 1,000 บาทต่อผลัด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานฝึกปฏิบัติ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ พ.ศ. 2555
-------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานฝึกปฏิบัติสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพ ย์สินของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธั นวาคม พ.ศ.
2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานฝึกปฏิบัติ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555”
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ข้อ 2 ประกาศนี้ใ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานฝึ ก
ปฏิบัติสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังนี้
3.1 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงต่อนิสติ หนึ่งคน อัตราคนละไม่
เกิน 50 บาทต่อวัน
3.2 ค่าตอบแทนแหล่งฝึก อัตราแหล่งฝึกไม่เกิน 1,000
บาทต่อผลัด
ข้อ 4 สาขาวิชาที่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานฝึกปฏิบัติสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีตามข้อ 3 มีดังนี้
4.1 สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
4.2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.3 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
4.4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิก
จ่ายเงินโครงการทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายเงินโครงการทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2555 โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ปรับแก้
ไข และนาเข้าวาระประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องคา
(งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือน
เอือ้ งคา (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555 โดยให้แก้ไขดังนี้
1. แก้ไขข้อความในข้อ 4 ข้อย่อย 4.๑ ใช้เป็นสถานที่ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับบริการ
นักศึกษา เป็น ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนิสติ มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น
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2. ตัดข้อความย่อหน้าแรก ท้ายข้อ 5 ออก คือ คณะกรรมการตามข้อ 5 มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 2 ปี กรณีกรรมการว่างลงก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาแหน่งที่ว่างลง
และให้มวี าระเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
3. แก้ไขข้อความย่อหน้าแรก ท้ายข้อ 7.4 จาก เมื่อนาเงินฝากธนาคารแล้วให้จัดทารายงานเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง เป็น เมื่อนาเงินฝากธนาคารแล้วให้จัดทารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิน้ เดือน
4. เปลี่ยนแปลง ข้อ 10เดิม เป็นข้อ 11 และข้อ 10 คือ กรณีมีเงินเหลือ มหาวิทยาลัยสามารถนา
เงินไปใช้จ่ายภายในเรือนเอื้องคาได้
และให้นาข้อความในระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วย การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหา
รายได้ พ.ศ.2555 ข้อ 4 – ข้อ 7 มาประกอบในประกาศดังกล่าวด้วย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องคา (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
พ.ศ. 2555
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องคา (งานปฏิบัติการวิชาชีพ
การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว) จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องคา
(งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย

หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานเรือนเอือ้ งคา
ข้อ 4 เรือนเอื้องคา (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ให้ใช้เพื่อการ
ต่อไปนี้
4.๑ ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับ นิสิตมหาวิทยาลัย และสถาบัน
อื่น
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4.2 ใช้เป็นที่จัดบริการที่พักสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาและบุคคลทั่วไป
4.๓ ใช้เป็นสถานที่จัดบริการการประชุมสัมมนา และฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป
4.๔ ใช้ เ ป็น สถานที่ข ายบริก ารห้อ งพัก ทั้งประเภทรายวั นและรายเดื อน สินค้ า
เบ็ดเตล็ด และอาหารเครื่องดื่มแก่บุคคลทั่วไป
4.๕ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ตามที่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ควบคุมดูแล และดาเนินการ
ของเรือนเอื้องคา ประกอบด้วย รองอธิการบดี คนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี คนหนึ่ง
เป็น กรรมการ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น กรรมการ ผู้อานวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
ผู้อ านวยการศู น ย์ บ ริ ก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หัว หน้ าสาขาวิ ช าการท่ องเที่ ย ว เป็ น
กรรมการ และหัวหน้างานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น กรรมการและเลขานุการ
ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
ข้อ ๖ ให้กาหนดอัตราค่าบริการของเรือนเอื้องคาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการของเรือนเอือ้ งคา มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๗ การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน
7.1 เงินรายได้จาการดาเนินงานของเรือนเอื้องคาให้นาฝากธนาคารของรัฐ หรือ
ธนาคารพาณิชย์ โดยเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ในชื่อของ “การบริหารงานเรือนเอื้องคา”
7.2 การรั บ เงิ น รายได้ จ าการด าเนิ น งานของเรื อ นเอื้ อ งค า ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เรื่อ ง ก าหนดอัตราค่า บริก ารของเรื อนเอื้องคา มหาวิ ท ยาลัย พะเยา จะต้องมีก ารออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
7.3 ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เก็บรักษาเงินรายได้จากการดาเนินการของ
เรือนเอื้องคา
7.4 ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น น าเงิ น รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารของเรื อ นเอื้ อ งค า
นาฝากเข้าบัญชีในนาม “การบริหารงานเรือนเอื้องคา” โดยนาฝากเข้าธนาคาร หลังวันที่เก็บเงินรายได้ไม่
เกิน 1 วัน (หากตรงกับวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดธนาคารให้เลื่อนการฝากเงินเป็นวัน
แรกของการเปิดทาการของธนาคาร)
เมื่อนาเงินฝากธนาคารแล้วให้จัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกสิน้ เดือน
7.5 ให้ เ รื อ นเอื้ อ งค ามี เ งิ น ทดรองจ่ า ยเพื่ อ ด าเนิ น การภายในเรื อ นเอื้ อ งค า
จานวน 100,000 บาท
7.6 การเบิกจ่ายเงินรายได้จากบัญชี “การบริหารงานเรือนเอื้องคา”ให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
7.7 ให้มผี ลู้ งนามในเช็คสั่งจ่าย 2 ใน 3 ในการเบิกเงิน
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7.8 การใช้จ่ายเงินรายได้ของเรือนเอื้องคาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
7.9 การจัดซื้อ จัดจ้างค่าวัสดุในการบริการ ให้กาหนดวิธีการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยคณะกรรมการ
ข้อ 8 การลงทุนเพื่อขยายกิจการโดยใช้เงินรายได้เรือนเอื้องคา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัยสามารถกระทาได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 9 หากมีการยุบเลิกเรือนเอื้องคา ให้นาเงินที่เหลือของเรือนเอื้องคา นาเข้าเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 10 กรณีมีเงินเหลือมหาวิทยาลัยสามารถนาเงินไปใช้จ่ายภายในเรือนเอื้องคาได้
ข้ อ 11 การก าหนดอั ต รารายรั บ และรายจ่ า ยของหน่ ว ยงานให้ จั ด ท าเป็ น ประกาศ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การรั บ จ่ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การจั ด ท าบัญ ชี และการรายงานสถานะ
ทางการเงิน ให้ระบุไ ว้ใ นประกาศการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 13 การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ให้ ก าหนดวิ ธี ก ารโดยหน่ ว ยงาน และให้ ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายในตรวจสอบประจาปี
ข้อ 14 การกาหนดค่าตอบแทน เงินโบนัส เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
หน่ ว ยงาน ให้ จั ด ท าเป็ น ประกาศโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมกา รการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าใช้จ่าย
เรือนเอื้องคา (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าใช้จ่าย
เรือนเอื้องคา (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555 และให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องปรับแก้ไข และนาเข้าวาระที่ประชุมในครั้งต่อไป
ระเบีย บวาระที่ 4.16 เรื่อ ง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของ
หน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๕6
....................................................
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานจั ด หารายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรี ย บร้ อ ยโปร่ ง ใส และมี แ นวปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั น จึ ง เห็น สมควรออกระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหารายได้ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงาน
ที่จัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“หน่วยงาน”
หมายความว่า หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่จัดหารายได้
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้ อ 4 การก าหนดอั ต รารายรั บ และรายจ่ า ยของหน่ ว ยงานให้ จั ด ท าเป็ น ประกาศ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๕ การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทาบัญชี และการรายงานสถานะทางการ
เงิน ให้ระบุไว้ในประกาศการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้กาหนดวิธีการโดยหน่วยงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ข้อ 7 การกาหนดค่าตอบแทน ในลักษณะของเงินรางวัลและวงเงินรางวัลในแต่ละปี เพื่อ
จ่ า ยให้ แ ก่ ค ณะกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน ให้ จั ด ท าเป็ น ประกาศโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการกาหนดค่าตอบแทนเงินรางวัลดังกล่าวให้อธิการบดีเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบ และจ่ายเงินรางวัล(หากมี)อาจดาเนินการได้ภายหลังรายงานการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 8 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นปีการศึ กษาแล้วแต่ กรณี ให้หน่วยงานจัดท ารายงาน
หน่ ว ยงานเป็ น รานงานของหน่ ว ยงานเป็ น รายงานประจ าปี เพื่ อ จั ด ท ารายงานการเงิ นเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นผู้ตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่ าวแล้วรายงานอธิการบดี
พิจารณานาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.17 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการ
ทางวิ ชาการ การตรวจวิ เคราะห์ ตั วอย่ างด้ านสิ่งแวดล้ อมของวิ ทยาลั ยพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม
พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบนาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการ
ให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับเป็น
ประกาศตัวเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 4.18 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการ
ให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบนาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการให้บริการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทาง
วิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับ
เป็นประกาศตัวเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 4.19 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์ พิ เ ศษ วิ ท ยากร กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทางปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์ พิ เ ศษ วิ ท ยากร กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้แก้ไขข้อความในข้อ 5 จากเดิม การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายได้ตามอัตราดังนี้
(๑) กรณี ผู้เ ดิ นทางปฏิ บัติง านเป็นข้ าราชการ ให้ เ บิก จ่ายตามประกาศระเบีย บ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

21
(๒) กรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยอื่น ให้เบิกจ่ายตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) กรณี ผู้ เ ดิ น ทางไม่ อ ยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ (๑) , (๒) ให้ เ บิ ก จ่ า ยประกาศของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามบัญชีหมายเลข ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ
๕ ในลาดับที่ ๒ เป็น ข้อ 5 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค คลภายนอกที่ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เบิกจ่ายได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)และ(๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผูป้ ฏิบัติงาน”
หมายความว่ า อาจารย์ พิ เ ศษ วิ ท ยากร กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
“อาจารย์พิเศษ”
หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความสามารถในการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
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“วิทยากร”
หมายความว่ า ผู้ บ รรยาย ผู้ อ ภิ ป รายหรื อ ที่ เ รี ย กชื่ อ
อย่างอื่น ซึ่งทาหน้าที่ให้ความรูแ้ ก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ” หมายความว่า บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน ได้แก่
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะและ
อื่น ๆ ทานองเดียวกัน.
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานหรือ
เพื่อให้ผู้เดินทางปฏิบัติงานถึงจุดหมายหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
ข้ อ ๕ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์ พิ เ ศษ วิ ท ยากร
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค คลภายนอกที่ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เบิกจ่ายได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
ข้อ ๖ การเดินทางปฏิบัติงานโดยพาหนะรถยนต์ส่ว นตัว มีสิทธิเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะ
ในลักษณะเหมาจ่าย ได้ตามอัตราเงินชดเชยค่าพาหนะ ดังนี้
(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๕ บาท
(๒) รถจักรยานยนต์
กิโลเมตรละ ๓ บาท
ข้อ ๗ ให้อธิ ก ารบดี เ ป็นผู้รั ก ษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญ หาในการตีความหรื อ
ปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.20 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานภายนอก ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานภายนอก ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้ว ย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานภายนอก ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)และ(๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนสาหรับบุคคลภายนอก ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เบิกจ่ายตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาทต่อวัน
ข้ อ ๕ ให้ ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนส าหรั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา เบิกจ่ายตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนีใ้ ห้อยู่ในดุลพินจิ ของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.21 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน
รับฝากและเงินบริจาคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับฝากและเงินบริจาคต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับ
ฝากและเงินบริจาคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้ อ ๔
แห่ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพ ย์สินของมหาวิ ทยาลัย พะเยา คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน
รับฝากและเงินบริจาคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่ ว นงาน” หมายความว่ า ส่ ว นงานตามมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“เงินรับฝาก” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานรับฝากโดยมีเงื่อนไข
หรือเงื่อนเวลาที่จะต้องจ่ายหรือคืนเจ้าของตามเงื่อนไข และเงื่อนเวลานั้น
“เงินบริจาค หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้
บริจาคให้มหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการอื่นตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริจาค
ข้อ ๔ เงื่อนไขการใช้เงินรับฝากให้จ่ายตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ต้องจ่าย หรือจ่ายคืน
เจ้าของ
ข้อ ๕ เงื่อนไขการใช้เงินบริจาค หรือทรัพย์สินซึ่งมีผบู้ ริจาคดังนี้
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(๑) เงินบริจาค จะใช้ได้ตามที่ผู้บริจาคกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ในกรณีที่ผู้บริจาค
มิได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ก็ให้ใช้เพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะ โดยให้ส่วนงานที่ได้รับไว้นั้นเป็นผู้กาหนด
วัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการใช้
(๒) ทรัพย์สินที่มผี บู้ ริจาค จะใช้ประโยชน์ตามที่ผบู้ ริจาคกาหนดวัตถุประสงค์ไว้
ข้อ ๖ ทั้งนีก้ ารนาส่งเงินและการจัดเก็บเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรากฏว่า หมวด ๒ เงินรายได้
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.22 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตรา
การเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) และให้แก้ไขดังนี้
1. แก้ไขข้อ 5 จาก ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ชุดละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
เป็น ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ให้เบิกตามที่จ่ายจริงรูปละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
2. แก้ไข ข้อ 6 จาก ค่าบายศรีและค่าเครื่องบวงสรวงในการประกอบพิธีต่าง ๆ ให้เบิกตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เป็น ค่าบายศรีและค่าเครื่องบวงสรวงในการประกอบพิธีต่างๆให้ถือเป็น
ค่า ใช้ จ่า ยในการประกอบพิ ธี พ ราหมณ์ ตามประกาศ เรื่อ ง (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่ อ ง
รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕54 หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายเนื่องใน
โอกาสพิเศษ งานพิธีหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเลี้ยงรับรอง ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการประกอบ
พิธีพราหมณ์รวมถึงค่าตอบแทนพราหมณ์บวงสรวงในงานสถาปนา หรืองานพิธีการต่างๆที่มหาวิทยาลัย
จัด ให้เบิกจ่ายตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
3. แก้ไขอัตราในข้อ 7 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จากเดิม
(1) กรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๒๕๐ บาท
ต่อคนต่อวัน แก้ไขเป็น กรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๒0๐
บาทต่อคนต่อวัน
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(2) กรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิท ยาลัย ให้เ บิกตามที่ จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐๐
บาทต่อคนต่อวัน แก้ไขเป็น กรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน 3๐๐ บาทต่อคนต่อวัน
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
..........................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง รายการและอั ต ราการ
เบิก จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับ ที่ ๒) จึงอาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)และ(๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ รายการและอัต ราเบิก ค่าใช้จ่า ยของมหาวิ ท ยาลัย ให้เ ป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ประกาศฉบับนี้
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หมวด ๑
ค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษ งานพิธีหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ข้อ ๕ ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ชุดละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ข้อ ๖ ค่าบายศรีและค่าเครื่องบวงสรวงในการประกอบพิธีต่างๆให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีพราหมณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕54 หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเ ศษ งานพิธีหรือตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และเลี้ยงรับรอง ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีพราหมณ์รวมถึงค่าตอบแทนพราหมณ์
บวงสรวงในงานสถาปนา หรืองานพิธีการต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัด ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,๐๐๐
บาท
หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดกิจกรรม โครงการและกีฬา
ข้อ ๗ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
(๑) กรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้เบิกตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน ๒๕๐ บาทต่อคนต่อวัน
(๒) กรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เบิกตาม
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน
ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดกิจกรรม โครงการและกีฬา ให้เบิกจ่ายตามความ
จาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินจิ ของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.23 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้ อ ๔ แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คราวประชุมครั้ง
ที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้าง(TAXI) ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานสาหรับผู้
ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ที่ปรึกษา
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า ให้เบิกจ่าย
ตามที่จา่ ยจริงแต่ไม่เกินอัตราเที่ยวละ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.24 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วยสอน พ.ศ.
2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วยสอน พ.ศ. ๒๕๕๕
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
การสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วยสอน จึง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ
๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการ
สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับ อาจารย์พิเ ศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วยสอน พ.ศ.
๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“อาจารย์พิเศษ”
หมายถึง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เชิญมาให้ความรู้แก่นิสติ ของมหาวิทยาลัย
“อาจารย์สอนเกินภาระงาน” หมายถึง อาจารย์ ผู้ สอนประจ ามหาวิ ทยาลั ยที่ สอน
เกินภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“นิสติ ช่วยสอน”
หมายถึง นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาใน
ระดับบั ณฑิ ตศึกษา หรื อ ระดั บปริ ญญาตรี
ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึน้ ไป
ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
๔.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
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๔.๑.๑ ภาคบรรยาย
๑) นิสติ ไม่เกิน ๖๐ คน
๒) นิสติ ๖๑ – ๑๐๐ คน
๓) นิสติ ๑๐๑ – ๑๖๐ คน
๔) นิสติ ๑๖๑ คนขึน้ ไป
๔.๑.๒ ภาคปฏิบัติ
๑) นิสติ ไม่เกิน ๖๐ คน
๒) นิสติ ๖๑ – ๑๐๐ คน
๓) นิสติ ๑๐๑ – ๑๖๐ คน
๔) นิสติ ๑๖๑ คนขึน้ ไป
๔.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์สอนเกินภาระงาน
๔.๒.๑ นิสติ ไม่เกิน ๖๐ คน
๔.๒.๒ นิสติ ๖๑ – ๑๐๐ คน
๔.๒.๓ นิสติ ๑๐๑ – ๑๖๐ คน
๔.๒.๔ นิสติ ๑๖๑ คนขึน้ ไป
๔.๓ ค่าตอบแทนนิสติ ช่วยสอน

ชั่วโมงละ ๔๐๐
ชั่วโมงละ ๕๕๐
ชั่วโมงละ ๗๕๐
ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๐๐
๒๘๐
๓๘๐
๕๐๐

ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท
ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท
ชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท
ชั่วโมงละไม่เกิน ๒๕ บาท

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.25 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้เงิน
รางวัลการประกวดฉลากผลิตภัณฑ์น้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลการประกวดฉลากผลิตภัณฑ์น้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2555
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้เงิน
รางวัลการประกวดฉลากผลิตภัณฑ์น้าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ นของมหาวิ ท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิ น และทรั พย์ สิ นของ
มหาวิท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธั นวาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “กาหนดหลักเกณฑ์การให้
เงินรางวัลการประกวดฉลากผลิตภัณฑ์นาดื
้ ่มมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราการให้เงินรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์น้าดื่ม ดังนี้
ลาดับ
รางวัล
1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒

จานวนเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ
นิสติ ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.26 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายรายวิชาศึกษาทั่วไป
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ถ อนคื น และให้ ใ ช้ ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต รา
ค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วย
สอน พ.ศ. 2555 ในการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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ระเบียบวาระที่ 4.27 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี บุตรนางปาริชาต
โปธิ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติเงินสวัสดิการค่ารัก ษาพยาบาล กรณี บุตรนางปาริชาต โปธิ
จานวน 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2555
-------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ทดสอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น
มหาวิทยาลัย พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธั นวาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการ
สมัครทดสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
กาหนด ดังนี้
3.1 นิสติ ระดับปริญญาตรี ครั้งละ 80 บาท
3.2 นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งละ 200 บาท
3.3 พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ครั้งละ 250 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
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มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารหน่วยบริหารน้าดื่ม
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้วามเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การบริหารหน่วยบริหารนาดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๕
-------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วย
บริหารน้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และความในข้ อ ๔ แห่ งระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การเงิ นและทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหาร
น้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“หน่วย”
หมายความว่า หน่วยบริหารน้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหน่วยบริหารน้าดื่มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ หน่วยบริหารน้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาจัด
จาหน่ายน้าดื่ม เครื่องดื่มและอาหารว่างให้นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัย และประชาชนที่สะอาดมีคุณภาพ
รวมทั้งสร้างรายได้ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ รายได้ของหน่วย มาจาก
๕.๑ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
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๕.๒ กาไรและดอกผลจากการจาหน่ายสินค้าและบริการ
๕.๓ เงินจากการจัดกิจกรรมหารายได้ของการบริหารของหน่วย
๕.๔ เงินและทรัพย์สนิ ที่ได้รับบริจาค
๕.๕ ทรัพย์สินอื่นๆ
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการหน่วย ขึ้นชุดหนึ่ง ท าหน้าที่บ ริหารงานและควบคุม ดูแลการ
ดาเนินงานการจาหน่ายสินค้าและบริการ โดยมี อธิการบดี เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็น
ประธานคณะกรรมการ ผู้อานวยการกองคลังและกองกลาง เป็นกรรมการ มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ เ กิ น ๕ คน เป็ น กรรมการ หั ว หน้ า งานธุ ร การ และเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ก องกลาง
เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย จะดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี
และอาจได้รับการแต่งตัง้ ใหม่ได้
ข้อ ๗ การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน
๗.๑ เงิ น รายได้ จ ากการด าเนิ น งานหน่ ว ย ให้ น าฝากกั บ ธนาคารของรั ฐ หรื อ
ธนาคารพาณิชย์ โดยเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “หน่วยบริหารน้าดื่ม มหาวิทยาลัย
พะเยา”
๗.๒ การรั บ เงินรายได้จากการดาเนินงานของการจาหน่าย จะต้องมีก ารออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอนุโลม
๗.๓ ให้เจ้าหน้าที่การเงิน งานธุรการ กองกลางเป็นผู้รักษาเงินรายได้จากการ
ดาเนินงานของการบริหารของหน่วย
๗.๔ ให้เจ้าหน้าที่การเงินตามข้อ ๗.๓ นาเงินรายได้ของหน่วยนาฝากเข้าบัญชี
ตามข้อ ๗.๑ ภายในไม่เกินหนึ่งวันทาการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคาร) ทั้งนี้ต้องมี
เอกสารประกอบการนาเงินรายได้ของหน่วย นาฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกครั้ง
๗.๕ การเบิกจ่ายเงินรายได้จากบัญชี “หน่วยบริหารน้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา”
ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
๗.๖ ให้เ จ้าหน้าที่ก ารเงิน งานธุ รการ กองกลาง เป็นผู้ท ารายงานการเงินและ
บั ญชี และให้ เจ้ าหน้ าที่ พั สดุ กองกลาง เป็ นผู้ จั ดท ารายงานสิ นค้ าคงคลั งและทรั พย์ สิ นเสนอคณะกรรมการ
เป็นประจาทุกเดือน
๗.๗ ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิ ทยาลัย เป็นผู้ตรวจบัญชี การเงินและ
ทรั พ ย์ สิ น ของการบริ ห ารงานของหน่ ว ย เพื่ อ รายงานให้ ค ณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาทราบทุกสิน้ ปีงบประมาณ
ข้อ ๘ การก าหนดราคาจาหน่ายสินค่าและบริก ารของหน่วย ให้เ ป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การหักรายได้สุทธิ
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๙.๑ ให้หักรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดร้อยละ ๑๐ เข้าเป็นเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย
๙.๒ รายได้ สุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดและหั ก ผลประโยชน์ ต ามข้ อ ๙.๑
ทั้งหมดให้สะสมเป็นรายได้ของหน่วย
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอธิการบดี อาจนาผลรายได้สุทธิจากการดาเนินงาน
ของหน่วยในแต่ละปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ไปสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑1 หากมีการยุบเลิกการดาเนินการหน่วย ให้นาเงินและทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดเข้า
เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑2 การใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๑3 ให้คณะกรรมการรายงานผลประกอบการประจาปี ของหน่วย ให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในไม่เกิน 45 วัน หลังวันสิน้ ปีงบประมาณ
ข้อ ๑4 เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน เลขานุการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจมีเงินสดหมุนเวียน เพื่อทดรองจ่ายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
การเก็บรักษาเงินสดหมุนเวียนดังกล่าวไห้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๑5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทารายงานทางการเงินและนโยบายการบั ญชีท่ี
สาคัญ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ และให้นาหลักเกณฑ์ในการจัดทารายงานทางการเงิน
และนโยบายการบัญชีที่สาคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยพะเยา

36
ปิดประชุม
เวลา 16.30 น.

สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
....ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

