สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 4 / ๒๕๕๔
วันศุกร์ท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชัน้ 2 ตึกสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
------------------------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. ดร.สาราญ ทองแพง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
4. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
6. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุระพล ภานุไพศาล
8. นางสาวสุคนธ์ ยากี
9. นายสิทธิธี จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
๒. นางอุไร ร่มโพธิหยก

กรรมการ
กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และแก้ไขข้อความ “ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมที่ดาเนินการยังไม่เรียบร้อย”
เป็น “ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ” และในผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมที่อยู่
ในระหว่างดาเนินการ ครัง้ ที่ 3/2554 วันที่ 9 กันยายน 2554
ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่า ตอบ
แทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พ.ศ.2554 ในตารางผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แก้ ไขเป็น อยู่ในระหว่างดาเนินการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงินเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในตารางผู้ปฏิบัติงาน กองคลัง แก้ไขเป็น อยู่ในระหว่างดาเนินการของ
กองคลัง
ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงรายการบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายและ
ค่าประกัน สังคมค้างจ่าย ในตารางผู้ปฏิบัติงาน กองคลัง แก้ไขเป็น อยู่ในระหว่างดาเนินการของกอง
คลัง
ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงบัญชี ใบสาคัญเงินนอกงบประมาณ ในตาราง
ผู้ปฏิบัติงาน กองคลัง แก้ไขเป็น อยู่ในระหว่างดาเนินการของกองคลัง
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง มอบอานาจให้รองอธิการบดี กากับบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงินเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ 1) ในการทางบกระแสเงินสดต้องระบุ หมายเหตุเป็นข้อๆ
ตามลาดับเลข เพื่อเป็นการอธิบายให้เกิดความชัดเจน และ 2) งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ควรมีการนายอด
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายเป็นยอดยกไปของเดือนถัดไปด้วย และจัดทางบดังกล่าวเสนอให้ผู้บริหารทราบ
ทุกเดือน
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ 3 / 2554 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พ.ศ.2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) พ.ศ.2554
-------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ผลิต
บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning) จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และขั้นตอนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พ.ศ. ๒๕๕๔”

เรื่ อ ง การก าหนดอั ต รา

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรีย นอิเ ล็กทรอนิก ส์ (e-Learning) ซึ่งได้รับ การ
อนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ กรณีศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการผลิต ให้กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ๗,๕๐๐ บาท ต่อ ๑ รายวิชา
๓.๒ กรณีอาจารย์เป็นผู้ดาเนินการผลิต ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่าย
๓๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ รายวิชา
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๓.๓ กรณีอาจารย์ดาเนินการผลิตร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบ
๕๐ : ๕๐ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ รายวิชา
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากมีปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง
ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับนิสิตระดั บปริญญาเอก พ.ศ. 2554
โดยคณะกรรมการให้สอบถามต้นสังกัดใน เรื่องอัตราค่าลงทะเบียน ฝ่ายเลขานุการได้สอบถามเรียบร้อย
แล้ว ผลการสอบถามคณะศิลปะศาสตร์ต้นสังกัด ยอดเดิมที่กล่าวไว้ในตาราง และร่างดังกล่าวผ่านคณะ
กรรมการบริ ห าร ครั้ ง ที่ 20(14/2554) วั น ที่ 7 กั น ยายน 2554 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ า ง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับ
นิสติ ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับนิสติ
ระดับปริญญาเอก ดังนี้
จานวนนิสิต (คน)

ค่าลงทะเบียนต่อ ๑ รายวิชา (บาท)

๑

๔๒,๐๐๐

๒

๒๑,๐๐๐

๓

๑๔,๑๐๐

๔

๑๐,๕๐๐

๕

๘,๔๐๐

๖

๗,๒๐๐

๗

๖,๐๐๐

๘

๕,๔๐๐

๙

๔,๘๐๐

๑๐

๔,๒๐๐

หมายเหตุ นิสติ เกิน ๑๐ คนให้คิดอัตราเท่ากับ ๑๐ คน
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ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมปี ัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่า
ใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2554
----------------------โดยที่เ ป็ นการสมควรออกประกาศ เรื่ อง ก าหนดอั ต ราการเบิ ก จ่า ยค่า ใช้ บ ริ ก ารวิ ท ยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่าย
ค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนี้
๓.๑ อธิการบดี ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
๓.๒ รองอธิการบดี ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อคน
๓.๓ คณบดี หรือตาแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตรา
เดือนละ ๒,๕๐๐ บาทต่อคน
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๓.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย
หรือตาแหน่งอื่นที่มฐี านะเทียบเท่าในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อคน
๓.๕ เลขานุการอธิการบดี และเลขานุการรองอธิการบดี ในวงเงินเหมาจ่ายไม่
เกินอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากต้น
สังกัดของผูใ้ ช้บริการ
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ใน
การดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ในการดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
-------------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ออกประกาศอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า
เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1. ค่าตอบแทนในการดาเนินการรับสมัคร
ค่าตอบแทน (ต่อคน)
ตาแหน่ง
วันทาการ
วันหยุด
๑. ประธานกรรมการ
๔๐๐ บาท/วัน
๗๐๐ บาท/วัน
๒. รองประธานกรรมการ
๓๐๐ บาท/วัน
๖๐๐ บาท/วัน
๓. กรรมการ
๒๐๐ บาท/วัน
๔๐๐ บาท/วัน
๔. เจ้าหน้าที่ตารวจ
๑๕๐ บาท/วัน
๓๐๐ บาท/วัน
๕. ยาม/นักการภารโรง/พนักงานขับรถ
๑๒๐ บาท/วัน
๒๔๐ บาท/วัน
๒. ค่าตอบแทนในการดาเนินการสอบ
๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง
๑. ประธานกรรมการ
๒. รองประธานกรรมการ
๓. กรรมการ
๔. เจ้าหน้าที่ตารวจ
๕. ยาม/นักการภารโรง/พนักงานขับรถ

ค่าตอบแทน (ต่อคน)
วันทาการ
วันหยุด
๔๐๐ บาท/วัน
๗๐๐ บาท/วัน
๓๐๐ บาท/วัน
๖๐๐ บาท/วัน
๒๐๐ บาท/วัน
๔๐๐ บาท/วัน
๑๕๐ บาท/วัน
๓๐๐ บาท/วัน
๑๒๐ บาท/วัน
๒๔๐ บาท/วัน
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๒) ค่าตอบแทนการสอบข้อเขียน
ตาแหน่ง
๑. ประธานกรรมการ
๒. รองประธานกรรมการ
๓. กรรมการ
๔. เจ้าหน้าที่ตารวจ
๕. ยาม/นักการภารโรง/พนักงานขับรถ

ค่าตอบแทน (ต่อคน)
วันทาการ
วันหยุด
๔๐๐ บาท/วัน
๗๕๐ บาท/วัน
๓๐๐ บาท/วัน
๖๕๐ บาท/วัน
๒๐๐ บาท/วัน
๖๐๐ บาท/วัน
๑๕๐ บาท/วัน
๔๐๐ บาท/วัน
๑๒๐ บาท/วัน
๒๔๐ บาท/วัน

๓) ค่าตอบแทนการสอบสัมภาษณ์
ตาแหน่ง
๑. ประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองประธานกรรมการ
๓. กรรมการด าเนิน งานและกรรมการ
สอบสัมภาษณ์
๔. เจ้าหน้าที่ตารวจ
๕. ยาม/นักการภารโรง/พนักงานขับรถ

ค่าตอบแทน (ต่อคน)
วันทาการ
วันหยุด
๔๐๐ บาท/วัน
๑,๐๐๐ บาท/วัน
๓๐๐ บาท/วัน
๗๐๐ บาท/วัน
๒๐๐ บาท/วัน
๕๐๐ บาท/วัน
๑๕๐ บาท/วัน
๑๒๐ บาท/วัน

๔๐๐ บาท/วัน
๒๔๐ บาท/วัน

๓. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
๑) ค่าอาหาร ให้จา่ ยในอัตราและหลักเกณฑ์ ดังนี้
อัตราค่าอาหาร อาหารกลางวัน
คนละ ๕๐ บาท
อาหารเย็น
คนละ ๕๐ บาท
อนึ่ง ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กาหนด ในกรณีที่
ปฏิบัติงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วนติดต่อกันทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งต้องการความต่อเนื่อง
๒) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ให้จา่ ยในอัตราและหลักเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเครื่องดื่มสาหรับผูป้ ฏิบัติงานในการสอบ ณ สนามสอบ ให้จ่ายในอัตราเหมา
จ่าย คนละ ๒๐ บาท
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หมายเหตุ
๑. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ ให้จ่าย
ค่ า ตอบแทนกรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จงการออกข้ อ สอบและการด าเนิ น การสอบ คนละ
๑๐๐ บาท/ครั้ง
๒. ค่าตอบแทนการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบเหมาจ่ายต่อรายวิชา ๒,๐๐๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรีย น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จา่ ยในอัตราดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) รองประธานกรรมการ
ครั้งละ ๗๕๐ บาท
(๓) กรรมการ
ครั้งละ ๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบีย บวาระที่ 4.4 เรื่อ ง (ร่ าง)ประกาศมหาวิ ทยาลั ย พะเยา เรื่อ ง อั ต ราค่า ใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
---------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ออกประกาศอัตราค่าใช้จ่ ายในการดาเนินงานเกี่ย วกับ การสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยให้เบิกจ่ายจากเงินค่าสมัครสอบ ดังนี้

11
๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง
๑.๑ ที่ปรึกษา
๑.๒ ประธานกรรมการ
๑.๓ รองประธานกรรมการ
๑.๔ กรรมการ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ตารวจ
๑.๖ ยาม/นักการภารโรง/พนักงานขับรถ

ค่าตอบแทน (ต่อคน)
วันทาการ
วันหยุด
เหมาจ่ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อการจัดสอบหนึ่งครั้ง
เหมาจ่ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อการจัดสอบหนึ่งครั้ง
เหมาจ่ายไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อการจัดสอบหนึ่งครั้ง
๔๕๐ บาท/วัน
๕๐๐ บาท/วัน
๓๐๐ บาท/วัน
๓๕๐ บาท/วัน
๒๕๐ บาท/วัน
๓๐๐ บาท/วัน

การเบิกค่าตอบแทนการสอบข้อเขียน ให้เบิกค่าตอบแทน ดังนี้
๑) ค่าออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ วิชาละ ๒,๐๐๐ บาท
๒) ค่าคุมสอบ วิชาละ ๓๐๐ บาท
กรณีการสอบสัมภาษณ์ ให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๐ บาท / ผู้เข้า
สอบ ๑ คน หากกรรมการคนหนึ่งได้รับไม่ถึง ๕๐๐ บาท ให้ได้รับ ๕๐๐ บาท
๒. ค่าอาหาร
ในการปฏิบัติงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วนติดต่อกันทั้งกลางวัน และกลางคืน ซึ่งต้องการ
ความต่อเนื่อง ให้จ่ายค่าอาหารแก่ กรรมการ ยาม นักการภารโรง และพนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานดังกล่าว
ไม่เกินอัตราที่กาหนด ดังนี้
๒.๑ ช่วงเวลากลางวันในวันหยุดราชการ ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน
๒.๒ ช่วงเวลากลางคืน
ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนปฐมนิเทศ
ผู้ ส อนในคลิ นิ ก และค่ า ตอบแทนแหล่ ง ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ข องนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ปฐมนิ เ ทศ ผู้ ส อนในคลิ นิ ก และค่ า ตอบแทนแหล่ ง ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ข องนิ สิต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ โดยพิ จ ารณาแก้ ไ ขข้ อ ๒.๒ ค่ า บ ารุ ง ห้ อ งพั ก
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
- นิสติ
๕๐ บาท/คน/วัน
- อาจารย์
๒๐๐ บาท/คน/วัน
ให้เปลี่ยนเครื่องหมายยัติภาค “-” เป็นลาดับเลขคือ
2.2.1 นิสติ
2.2.2 อาจารย์

๕๐ บาท/คน/วัน
๒๐๐ บาท/คน/วัน

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนปฐมนิเทศ ผู้สอนในคลินิกและค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
------------------------เพื่อให้การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิสิต และค่าบารุงหอพักของแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัตินสิ ิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้เบิกจ่าย ดังนี้
๑. ค่าตอบแทนปฐมนิเทศและการสอนในคลินิก
๑.๑ ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศของฝ่ายการพยาบาล ชั่วโมงละไม่เกิน ๕๐๐ บาท/กลุ่ม
๑.๒ ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหัวหน้าหอผูป้ ่วย ชั่วโมงละไม่เกิน ๓๐๐ บาท/กลุ่ม
๒. ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
๒.๑ ค่าตอบแทนหอผู้ป่วย อัตรา ๑๐๐ บาท/คน/เดือน
๒.๒ ค่าบารุงห้องพัก โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
2.2.1 นิสติ
๕๐ บาท/คน/วัน
2.2.2 อาจารย์
๒๐๐ บาท/คน/วัน
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริหารในการไปตรวจงาน ณ ส่วนงานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารในการไปตรวจงาน ณ ส่วนงานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด
-------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารในการไปตรวจงาน
ณ ส่วนงานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บความในข้อ ๔ แห่งระเบีย บมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อ ง การก าหนดอัต รา
ค่าตอบแทนผู้บริหารในการไปตรวจงาน ณ ส่วนงานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ส่วนงานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด” หมายความว่า วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย
และวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตาม
มาตรา ๗(๓) ที่มกี ารจัดการเรียนการสอน ณ ส่วนงานนั้นๆ
ข้ อ ๔ ให้ ก าหนดอั ตราค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารในการไปตรวจงาน ณ ส่ ว นงานที่ ตั้ ง อยู่
ต่างจังหวัด อัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่ อ ง (ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น
ช่วยเหลือจากเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้นา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือจากเงินกองทุนสวัสดิ ภาพนิสิต พ.ศ. 2554 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
กาหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ พ.ศ. 2554 ปรับรวมกันเป็น (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและการกาหนดอัตราเงิน ช่วยเหลือนิสิตจากกองทุนสวัสดิ
ภาพนิสิต พ.ศ. 2554 แล้วนากลับเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินใหม่อกี ครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเงินช่วยเหลือ
นิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ พ.ศ. 2554
มติ ที่ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ใ ห้ น า (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอัต ราเงิ น
ช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ พ.ศ. 2554 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนสวัสดิ ภาพนิสิต พ.ศ. 2554 ปรับรวมกันเป็น (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและการกาหนดอัตราเงิน ช่วยเหลือนิสิตจากกองทุนสวัสดิ
ภาพนิสิต พ.ศ. 2554 แล้วนากลับเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินใหม่อกี ครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกขันน้าพานรองพร้อมเครื่องพิธีสาหรับถวาย
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานเป็นกรณีพิเศษ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัตจิ ัดซื้อของที่ระลึกขันน้าพานรองพร้อม
เครื่องพิธีสาหรับถวายสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานเป็นกรณีพิเศษ และพิจารณาเสนอแนะให้ทาการ์ด
แสดงความยินดี
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ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างผู้
มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 และความในข้อ 7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การจ้างผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษและผูท้ รงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 และ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษและผูท้ รงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กาหนดอัตราค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ดังนี้
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ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ลาดับที่ อาจารย์หรือข้าราชการ
ระดับ 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

25,000
27,500
30,000
32,500
35,000
37,500
40,000
42,500
45,000
47,500
50,000
-

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
หรือเคยเป็นข้าราชการ
ระดับ 8

รองศาสตราจารย์
หรือเคยเป็นข้าราชการ
ระดับ 9

ศาสตราจารย์
หรือเคยเป็นข้าราชการ
ระดับ 10 ขึน้ ไป

ผู้ทรงคุณวุฒิ

27,500
30,000
32,500
35,000
37,500
40,000
42,500
45,000
47,500
50,000
52,500
55,000
57,500
60,000

30,000
32,500
35,000
37,500
40,000
42,500
45,000
47,500
50,000
52,500
55,000
57,500
60,000
-

60,000
63,000
66,000
69,000
72,000
75,000
78,000
81,000
84,000
87,000
90,000
93,000
96,000
100,000

ไม่เกิน
180,000

ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ปิดประชุม
เวลา 10.30 น.
สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

สุระพล ภานุไพศาล
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุระพล ภานุไพศาล)
กรรมการและเลขานุการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

