
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 7/๒๕๕5 

วันจันทร์ที่ 24 เดอืน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5 

เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลยัการจัดการ มหาวทิยาลยัพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ  
 

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

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง   กรรมการ   

3.  นางอุไร   ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

4.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร   วศิวรุง่โรจน์   กรรมการ 

7.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์   กรรมการ 

8.  ดร.อนุสรณ์   คุณานุสรณ์     กรรมการ 

9.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรอืง    กรรมการและเลขานุการ 

10.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผูช่้วยเลขานุการ 

11.  นายประสิทธิ์   มนิบ ารุง     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวอุษณีย ์  รัศมวีงษ์จันทร์    ผูช่้วยอธิการบดี 

2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจง้การปรับขั้นเงนิเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มผีลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 

2555 เป็นต้นไป  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ  และให้น าเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 6/2555 
 

- ได้ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 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 สืบเน่ือง 
 

- ไม่ม ี– 
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ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการอ่านโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

พ.ศ. 2555   
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการอ่านโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 

2555 และให้ใช้อัตราการเบิกจ่ายในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการหรอืผูท้รงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2555 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้

ด าเนินงาน โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะท างานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555  โดย

ให้แก้ไข ข้อ 4 ในข้อย่อย 4.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จ านวน 625 บาท/ครั้ง/คน เป็น 4.1 ค่า

เบีย้ประชุมประธานกรรมการ จ านวน 625 บาท/ครั้ง 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2555 

......................................................................... 

   โดยที่ เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน               

ผู้ด าเนินงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการในเขตจังหวัดภาคเหนือ  (จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย)           

ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อความข้อ 4 ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ในคราวประชุมครั้งที่ 

7/2555 เมื่อวันที ่24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการและคณะท างานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2555”   

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 
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  ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

   “กรรมการ” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรในสังกัดอื่นๆ ที่

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย ให้เป็นกรรมการ  

   “ผู้จัดการโครงการ” หมายถึง พนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากมหาวทิยาลัย ให้เป็นผู้ประสานงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศกึษาแหง่ชาติ  

   “ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ” หมายถึง พนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย ให้เป็นที่ผูช่้วยผูป้ระสานงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศกึษาแห่งชาติ  

    ข้อ 4 มหาวิทยาลัย ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา

แหง่ชาติ ดังนี้ 

   4.1 ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการ                     จ านวน      625 บาท/ครั้ง 

                       4.2 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ          จ านวน      500 บาท/ครั้ง/คน 

   4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ       จ านวน  30,000 บาท/คน 

                      4.4 ค่าพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและคู่มอืครู 

                       ไม่เกินหนว่ยกิตละ 30,000 บาท 

                       4.5 ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ                 จ านวน  10,000 บาท/เดือน/คน 

   4.6 ค่าตอบแทนผู้ช่วยผูจ้ัดการโครงการ         จ านวน   7,000 บาท/เดือน/คน 

   4.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรกลางคนืค่ายพัฒนา              

                                  ทักษะของนักเรียน    จ านวน     500 บาท/คืน/คน 

 ข้อ 5 ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นที่นอกเหนือจากประกาศนี้  สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

                                              

   ทั้งนีต้ั้งแตว่ันที่ 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 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3)   

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) 

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

โดยอาศัยอ านาจตามความใน 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

บัณฑติศกึษา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดังนี้  

ข้อ ๑    ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  การก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3)” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้มีผลใชบ้ังคับกับนิสติที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 

ข้อ ๓   ประกาศนี้  

 

 

 

 

      ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อ

หลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้  

การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาเอก  แบบ  ๑.๑  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ 

มีรายวิชาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

๑.หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต         

   สาขาวิชาภาษาไทย 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

       

“นสิิต” หมายถึง นิสติระดับบัณฑติศกึษา            

“ค่าธรรมเนียมการศกึษา”    หมายถึง ค่ า ล งท ะ เ บี ย น เ รี ย นต ามหลั ก สู ต ร ขอ ง 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ในแต่ละภาคการศกึษา 
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ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสติช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                           ประกาศ  ณ  วันที่  24  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5 

 

 มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของ

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 
   
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของ

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อน าไปแก้ไขและให้น าข้อความใน

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ.2555 ข้อ 4 – ข้อ

7 มาประกอบในประกาศดังกล่าวด้วย และน าเข้าวาระประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสมัครเข้าท างานใน

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสมัครเข้า

ท างานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหแ้ก้ไขข้อความดังนี้ 

 1. แก้ไขจากเดิม ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

เป็น ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 2. เพิ่มข้อความในข้อ 4 ข้อย่อย ๔.๒ จากเดิม ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ จ านวน ๑ ฉบับ เป็น ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ 

จ านวน ๑ ฉบับ 

3. แก้ไขจากเดิม ข้อ 5  ประสงค์จะสมัครเข้าท างานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

พะเยาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรับสมัคร จ านวน ๕๐๐ บาท เป็น ประสงค์จะสมัครเข้าท างานเป็น

พนักงานหรอืลูกจา้งของมหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรับสมัครครั้งละ ๕๐๐ บาท 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เรื่อง  การสมัครเข้าท างานในมหาวิทยาลัยพะเยา   

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสมัครเข้าท างานภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่           

7/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสมัครเข้าท างาน

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใหม้ีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าท างานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จะต้องเป็นผู้ที่มคีุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕  

ข้อ ๔ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าท างานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จะต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (กจ.๐๔-๐๑-๐๑) พร้อม

เอกสารหลักฐานที่ งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการ

สมัคร ดังนี้ 

 ๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ จ านวน ๑ รูป 

 ๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้       จ านวน 

1 ฉบับ 

 ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๔ ส าเนาปริญญาบัตรหรอืใบรับรองคุณวุฒิ จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๕ ส าเนารายงานผลการศกึษา (TRANSCRIPT) จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๖ ใบรับรองการตรวจร่างกายและใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตจาก

โรงพยาบาล จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๗ ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

 ๔.๘ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เชน่ ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรอืชื่อสกุล 

ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าท างานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา

จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรับสมัครครั้งละ ๕๐๐ บาท 
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ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนีใ้ห้อธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉัยชี้ขาดและใหถ้ือเป็นที่สุด 

 

         ประกาศ ณ วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                                             มณฑล สงวนเสริมศรี 

                                             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสายตรวจปราบปรามและอ านวยความปลอดภัยการจราจร ใน

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจท่ีปฏิบัติงานด้านสายตรวจปราบปราม 

และอ านวยความปลอดภัยการจราจร ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

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

   โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสายตรวจปราบปรามและอ านวยความปลอดภัยการจราจรใน

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสายตรวจปราบปรามและอ านวยความปลอดภัยการจราจรใน

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3  ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสายตรวจ

ปราบปรามและอ านวยความปลอดภัยการจราจรในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

3.1 กรณีปฏิบัติงานในเวลาราชการ อัตราวันละ 200 บาทต่อ  1 นาย 

 3.2 กรณีปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ อัตราวันละ 200 บาทต่อ  1 นาย 
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ข้อ 4 ให้มเีจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานในเวลาราชการ ไม่เกินวันละ 2 นาย และ

ปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ ไม่เกินวันละ 2 นาย 

  ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ ณ วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 

 

                             มณฑล     สงวนเสริมศรี 

                                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล     สงวนเสริมศรี) 

                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2555 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี   

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าที่

พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ. 

2555 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เรื่อง  ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าที่พักส าหรับ  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่าย

ค่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ จึงอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ 

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ก าหนดอัตราการ

เบิกจ่ายค่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ห้มผีลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถ

พิเศษ และลูกจา้งช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ในกรณีที่ได้ยื่นแบบฟอร์มขอจองห้องพักไว้กับมหาวิทยาลัย แต่

มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาหอ้งพักใหไ้ด้ โดยเบิกจ่ายได้ตามจริงในอัตราเดือนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนีใ้ห้อธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉัยชี้ขาดและใหถ้ือเป็นที่สุด 

 

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 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปรญิญาตร ี(โครงการพเิศษ) พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(โครงการพเิศษ)  

พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 

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

 

โดยอาศัยอ านาจตามความใน 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

ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) เพิ่มเติม ดังนี้  

ข้อ ๑    ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  การก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 ” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้มีผลใชบ้ังคับกับนิสติที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 

ข้อ ๓   ประกาศนี้  

 

 

 

 
 

             

 

 ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อ

หลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้  

 

 

 

 

 

“นิสติ” หมายถึง นิสติระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)            

“ค่าธรรมเนียมการศกึษา”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ในแต่ละภาค

การศกึษา 
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               ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา 
                                

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ

มีรายวิชาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

1.หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต 95,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
         

  

  หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไม่รวมค่าศกึษาดูงานในประเทศและตา่งประเทศ 

ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสติช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิน้ ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                           ประกาศ  ณ  วันที่  24 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

 

                                                                         มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการหรอืผู้ทรงคุณวุฒใินการจัดกิจกรรมทางวชิาการ พ.ศ. 2555 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการหรอืผูท้รงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2555 โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ปรับแก้ไข และน าเข้าวาระประชุมครั้งต่อไป  
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ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิก

จ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2555 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ

เบิกจ่ายเงนิโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2555 โดยใหห้นว่ยงานเจ้าของเรื่อง ปรับแก้ไข และน าเข้าวาระ

ประชุมครั้งต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฝึกปฏิบัติส าหรับนิสิตระดับปรญิญาตร ีคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฝึกปฏิบัติส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 โดยให้แก้ไขดังนี ้

1. ให้ตัดข้อความออกในข้อ 3 ข้อย่อย คือ 

3.1 ค่าตอบแทนอาจารย์นเิทศ อัตราคนละไม่เกิน 240 บาทต่อวัน  

 3.4 ค่าเบีย้เลีย้งของเจา้หนา้ที่ อัตราคนละไม่เกิน 240 บาทต่อวัน  

 3.5 ค่าเบีย้เลีย้งของพนักงานขับรถ อัตราคนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน  

2. ให้แก้ไข ขอ้ 3 ขอ้ย่อย 3.3 ค่าตอบแทนแหล่งฝกึ อัตราแหลง่ฝึกไม่เกิน 1,000 บาท เป็น 3.3 

ค่าตอบแทนแหล่งฝกึ อัตราแหลง่ฝึกไม่เกิน 1,000 บาทต่อผลัด 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                                                                                            

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฝึกปฏิบัติ                               

ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาตร ีคณะแพทย์ศาสตร์ พ.ศ. 2555 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฝึกปฏิบัติส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จึงอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๓๓ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 

2555 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฝึกปฏิบัติส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555”
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   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

    ข้อ 3 ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฝึก

ปฏิบัติส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังนี้        

      3.1 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงตอ่นิสติหนึ่งคน อัตราคนละไม่

เกิน 50 บาทต่อวัน    3.2 ค่าตอบแทนแหล่งฝึก อัตราแหล่งฝึกไม่เกิน 1,000 

บาทต่อผลัด    ข้อ 4 สาขาวิชาที่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานฝึกปฏิบัติส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีตามข้อ 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   สงวนเสริมศร)ี 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิก

จ่ายเงินโครงการท านุบ ารุง  ศลิปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2555 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ

เบิกจ่ายเงินโครงการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2555  โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ปรับแก้

ไข และน าเข้าวาระประชุมครั้งต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องค า 

(งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตใิห้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือน

เอือ้งค า (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555   โดยใหแ้ก้ไขดังนี้ 

 1. แก้ไขข้อความในข้อ 4 ข้อย่อย 4.๑ ใช้เป็นสถานที่ฝกึประสบการณ์วชิาชีพส าหรับบริการ

นักศึกษา เป็น ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณว์ิชาชีพส าหรับนิสติมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น 
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 2. ตัดข้อความย่อหนา้แรก ท้ายข้อ 5 ออก คอื คณะกรรมการตามข้อ 5 มีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละ 2 ปี กรณีกรรมการว่างลงก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต าแหน่งที่ว่างลง

และให้มวีาระเพียงเท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

 3. แก้ไขข้อความย่อหนา้แรก ท้ายข้อ 7.4 จาก เมื่อน าเงินฝากธนาคารแล้วให้จัดท ารายงานเสนอ

ต่อประธานคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง เป็น เมื่อน าเงินฝากธนาคารแล้วให้จัดท ารายงานงบกระทบ

ยอดเงนิฝากธนาคารทุกสิน้เดือน 

4. เปลี่ยนแปลง ขอ้ 10เดิม เป็นข้อ 11 และข้อ 10 คือ กรณีมีเงินเหลือ มหาวิทยาลัยสามารถน า

เงินไปใช้จ่ายภายในเรือนเอื้องค าได้ 

และให้น าข้อความในระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหา

รายได้ พ.ศ.2555 ข้อ 4 – ข้อ 7 มาประกอบในประกาศดังกล่าวด้วย  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การบรหิารงานเรือนเอื้องค า (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  

พ.ศ. 2555 
 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องค า (งานปฏิบัติการวิชาชีพ

การโรงแรมและการท่องเที่ยว ) จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมครั้งที ่7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องค า 

(งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในประกาศนี้    

มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานเรอืนเอือ้งค า 

ข้อ 4  เรือนเอื้องค า (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ให้ใช้เพื่อการ

ต่อไปนี ้

 4.๑ ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย และสถาบัน

อื่น 
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4.2 ใช้เป็นที่จัดบริการที่พักส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  สัมมนาและบุคคลทั่วไป 

4.๓ ใช้เป็นสถานที่จัดบริการการประชุมสัมมนา และฝกึอบรมแก่บุคคลทั่วไป 

4.๔ ใช้เป็นสถานที่ขายบริการห้องพักทั้งประเภทรายวันและรายเดือน สินค้า

เบ็ดเตล็ด  และอาหารเครื่องดื่มแก่บุคคลทั่วไป  

4.๕ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

ข้อ 5  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่ควบคุมดูแล และด าเนินการ

ของเรือนเอื้องค า ประกอบด้วย รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่ง 

เป็น กรรมการ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น กรรมการ ผู้อ านวยการกองคลัง เป็น กรรมการ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็น 

กรรมการ และหัวหนา้งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น กรรมการและเลขานุการ 

        ให้มกีารประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 

ข้อ ๖  ให้ก าหนดอัตราค่าบริการของเรือนเอื้องค าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการของเรอืนเอือ้งค า มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๗  การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงนิ 

 7.1 เงินรายได้จาการด าเนินงานของเรือนเอื้องค าให้น าฝากธนาคารของรัฐ หรือ

ธนาคารพาณชิย์ โดยเปิดบัญชีเงนิฝาก ประเภทออมทรัพย์ในชื่อของ “การบริหารงานเรือนเอื้องค า” 

 7.2 การรับเงินรายได้จาการด าเนินงานของเรือนเอื้องค า ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการของเรือนเอื้องค า มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องมีการออก

ใบเสร็จรับเงนิไว้เป็นหลักฐาน  

7.3 ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เก็บรักษาเงินรายได้จากการด าเนินการของ

เรือนเอื้องค า 

7.4 ให้เจ้าหน้าที่การเงิน น าเงินรายได้จากการให้บริการของเรือนเอื้องค า        

น าฝากเข้าบัญชีในนาม “การบริหารงานเรือนเอื้องค า” โดยน าฝากเข้าธนาคาร หลังวันที่เก็บเงินรายได้ไม่

เกิน 1 วัน (หากตรงกับวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรอืวันหยุดธนาคารให้เลื่อนการฝากเงินเป็นวัน

แรกของการเปิดท าการของธนาคาร) 

เมื่อน าเงินฝากธนาคารแล้วให้จัดท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ทุกสิน้เดือน 

7.5 ให้เรือนเอื้องค ามีเงินทดรองจ่ายเพื่อด าเนินการภายในเรือนเอื้องค า     

จ านวน 100,000 บาท 

7.6 การเบิกจ่ายเงินรายได้จากบัญชี “การบริหารงานเรือนเอื้องค า”ให้ประธาน

กรรมการเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

7.7 ให้มผีูล้งนามในเช็คสั่งจา่ย 2 ใน 3 ในการเบิกเงิน 
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7.8 การใช้จ่ายเงินรายได้ของเรือนเอื้องค าให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

7.9 การจัดซื้อ จัดจ้างค่าวัสดุในการบริการ ให้ก าหนดวิธีการด าเนินการจัดซื้อ 

จัดจา้ง โดยคณะกรรมการ 

ข้อ 8  การลงทุนเพื่อขยายกิจการโดยใช้เงินรายได้เรือนเอื้องค า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่

มหาวิทยาลัยสามารถกระท าได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ  โดยความเห็นชอบของอธิการบดี

หรอืรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 9  หากมีการยุบเลิกเรือนเอื้องค า ให้น าเงินที่เหลือของเรือนเอื้องค า น าเข้าเป็นเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ 10  กรณีมีเงินเหลอืมหาวิทยาลัยสามารถน าเงนิไปใช้จ่ายภายในเรือนเอื้องค าได้ 

ข้อ 11 การก าหนดอัตรารายรับ และรายจ่ายของหน่วยงานให้จัดท าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย  โดยความเห็นของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี และการรายงานสถานะ

ทางการเงิน ให้ระบุไว้ในประกาศการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ก าหนดวิธีการโดยหน่วยงาน และให้หน่วย

ตรวจสอบภายในตรวจสอบประจ าปี 

ข้อ 14 การก าหนดค่าตอบแทน เงนิโบนัส เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงาน  ให้จัดท าเป็นประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาจากการ

ปฏิบัติตามประกาศนีใ้ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

   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 การก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย

เรอืนเอื้องค า (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555  

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ถอนคืนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย

เรือนเอื้องค า (งานปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2555 และให้หน่วยงานเจ้าของ

เรื่องปรับแก้ไข และน าเข้าวาระที่ประชุมในครั้งตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของ

หน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ  

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงานท่ีจัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๕6 
 

.................................................... 
 

เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยโปร่งใส และมีแนวปฏิบัติเดียวกัน จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย        

การบริหารงานของหนว่ยงานที่จัดหารายได้ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 จงึให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงาน

ที่จัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“หนว่ยงาน” หมายความว่า หนว่ยงานของมหาวิทยาลัยที่จัดหารายได้ 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ 4 การก าหนดอัตรารายรับ และรายจ่ายของหน่วยงานให้ จัดท าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นของคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๕ การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี และการรายงานสถานะทางการ

เงิน ให้ระบุไว้ในประกาศการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 6 การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ก าหนดวิธีการโดยหน่วยงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ข้อ 7 การก าหนดค่าตอบแทน ในลักษณะของเงินรางวัลและวงเงินรางวัลในแต่ละปี เพื่อ

จ่ายให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้จัดท าเป็นประกาศโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการก าหนดค่าตอบแทนเงินรางวัลดังกล่าวให้อธิการบดีเป็นผู้ให้

ความเห็นชอบ และจ่ายเงินรางวัล(หากมี)อาจด าเนินการได้ภายหลังรายงานการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 8 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นปีการศึกษาแล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานจัดท ารายงาน

หน่วยงานเป็นรานงานของหน่วยงานเป็นรายงานประจ าปี เพื่อจัดท ารายงานการเงินเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าวแล้วรายงานอธิการบดี

พิจารณาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

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 ก าหนดอัตราการให้บริการ

ทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการ

ใหบ้ริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ  การ

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับเป็น

ประกาศตัวเดียวกัน 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4.18 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการ

ให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕   
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนการให้บริการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทาง

วิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับ

เป็นประกาศตัวเดียวกัน 

 

ระเบียบวาระที่ 4.19 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานรว่มกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยให้แก้ไขข้อความในข้อ 5 จากเดิม การ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานรว่มกับมหาวิทยาลัย  เบิกจ่ายได้ตามอัตราดังนี้ 

(๑) กรณีผู้เดินทางปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ  ให้เบิกจ่ายตามประกาศระเบียบ

กระทรวงการคลัง  โดยอนุโลม 



  21 

(๒) กรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยอื่น  ให้เบิกจ่ายตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓) กรณีผู้ เดินทางไม่อยู่ ในหลักเกณฑ์  (๑) , (๒) ให้เบิกจ่ายประกาศของ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามบัญชีหมายเลข ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ 

๕  ในล าดับที่  ๒ เป็น ข้อ 5 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย  

เบิกจ่ายได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 
   

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

 

   โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก

ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติ

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

ที่ปฏิบัติงานรว่มกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้มผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

        “มหาวิทยาลัย”      หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

        “อธิการบดี”         หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

        “หัวหนา้ส่วนงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)และ(๔)  แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

        “ผูป้ฏิบัติงาน”      หมายความว่า  อาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานรว่มกับมหาวิทยาลัย 

        “อาจารย์พิเศษ”     หมายความว่า  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้

ความสามารถในการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง  
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        “วิทยากร”             หมายความว่า  ผู้บรรยาย  ผู้อภิปรายหรือที่เรียกชื่อ

อย่างอื่น  ซึ่งท าหน้าที่ให้ความรูแ้ก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา 

 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  บุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน  ได้แก่   

(๑)  ค่าเบีย้เลีย้ง 

(๒)  ค่าเชา่ที่พัก 

(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเชา่ยานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะและ   

อื่น ๆ  ท านองเดียวกัน. 

(๔) คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นต้องจา่ยในการเดินทางปฏิบัติงานหรอื 

เพื่อให้ผู้เดินทางปฏิบัติงานถึงจุดหมายหรือสถานที่ปฏิบัติงาน 

   ข้อ ๕  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย  

เบิกจ่ายได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 

  ข้อ ๖  การเดินทางปฏิบัติงานโดยพาหนะรถยนต์ส่วนตัว  มีสิทธิเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะ

ในลักษณะเหมาจา่ย  ได้ตามอัตราเงินชดเชยค่าพาหนะ  ดังนี้ 

(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ  ๕  บาท 

(๒) รถจักรยานยนต ์  กิโลเมตรละ  ๓  บาท 

ข้อ ๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีมีปัญหาในการตีความหรือ

ปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                                                    มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.20 เรื่อง   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

หรอืหน่วยงานภายนอก ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง   ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกหรอืหน่วยงานภายนอก ที่ปฏิบัติงาน 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

.......................................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

หรือหน่วยงานภายนอก ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา  คราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

หรอืหนว่ยงานภายนอก ที่ปฏิบัติงานรว่มกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

                 “มหาวิทยาลัย”      หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

        “อธิการบดี”         หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

        “หัวหนา้ส่วนงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)และ(๔)  แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          ข้อ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับบุคคลภายนอก ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา เบิกจ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาทต่อวัน 

ข้อ ๕ ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา เบิกจ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลพินจิของหัวหนา้ส่วนงาน  

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีมปีัญหาในการตคีวามหรือปัญหา

การปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                                                    มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 4.21 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงนิ

รับฝากและเงนิบริจาคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงนิรับฝากและเงินบรจิาคต่าง ๆ  

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

.......................................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับ

ฝากและเงินบริจาคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความ                     ในมาตรา ๓๓  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  ความในข้อ ๔                   แห่งระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  คราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. 

๒๕๕๕  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน

รับฝากและเงนิบริจาคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

                 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยพะเยา 

        “อธิการบดี”      หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

        “ส่วนงาน” หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                “เงินรับฝาก”  หมายความว่า  เงินที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานรับฝากโดยมีเงื่อนไข

หรอืเงื่อนเวลาที่จะต้องจา่ยหรือคนืเจ้าของตามเงื่อนไข  และเงื่อนเวลานั้น 

 “เงินบริจาค หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค”  หมายความว่า  เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้

บริจาคใหม้หาวิทยาลัย  เพื่อการศกึษาหรอืเพื่อการอื่นตามวัตถุประสงค์                  ของผู้บริจาค   

ข้อ ๔ เงื่อนไขการใช้เงินรับฝากให้จ่ายตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ต้องจ่าย  หรือจ่ายคืน

เจ้าของ  

ข้อ ๕ เงื่อนไขการใชเ้งินบริจาค หรอืทรัพย์สินซึ่งมผีูบ้ริจาคดังนี้   
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                             (๑)  เงินบริจาค จะใช้ได้ตามที่ผู้บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ไว้  ในกรณีที่ผู้บริจาค

มิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ก็ให้ใช้เพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะ  โดยให้ส่วนงานที่ได้รับไว้นั้นเป็นผู้ก าหนด

วัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการใช้ 

(๒)  ทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาค  จะใช้ประโยชน์ตามที่ผูบ้ริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 

ข้อ ๖ ทั้งนีก้ารน าส่งเงินและการจัดเก็บเงิน  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่า

ด้วยการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ปรากฏว่า  หมวด ๒  เงินรายได้ 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรอืปัญหา

การปฏิบัติตามประกาศนี้   ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   
   
                                                                   มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.22 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  รายการและอัตราการ

เบิกจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  รายการและอัตรา

การเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) และให้แก้ไขดังนี ้

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

ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีพราหมณ์ ตามประกาศ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕54 หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายเนื่องใน

โอกาสพิเศษ งานพิธีหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเลี้ยงรับรอง ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการประกอบ

พิธีพราหมณ์รวมถึงค่าตอบแทนพราหมณ์บวงสรวงในงานสถาปนา หรืองานพิธีการต่างๆที่มหาวิทยาลัย

จัด ให้เบิกจ่ายตามที่จา่ยจริง แตไ่ม่เกิน 10,000 บาท 

 3. แก้ไขอัตราในข้อ 7 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จากเดิม  

  (1) กรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๒๕๐  บาท

ต่อคนตอ่วัน แก้ไขเป็น กรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๒0๐  

บาทต่อคนตอ่วัน 
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 (2) กรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐๐  

บาทต่อคนต่อวัน แก้ไขเป็น  กรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่

เกิน 3๐๐  บาทต่อคนตอ่วัน 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง   รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                                 

พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับที่ ๒) 
 

.......................................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๒)   จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา  คราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้มผีลบังคับใช้ตัง้แต่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

        “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยพะเยา 

        “อธิการบดี”      หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

        “ส่วนงาน”  หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

        “หัวหนา้ส่วนงาน”  หมายความว่า   หัวหนา้ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)และ(๔)  แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  

ข้อ ๔  รายการและอัตราเบิกค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

ประกาศฉบับนี้ 
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หมวด  ๑ 

ค่าใช้จ่ายเน่ืองในโอกาสพิเศษ  งานพธิีหรอืตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

ข้อ ๕  ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์  ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ชุดละไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

ข้อ ๖ ค่าบายศรีและค่าเครื่องบวงสรวงในการประกอบพิธีต่างๆให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบพิธีพราหมณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕54 หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษ งานพิธีหรือตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี และเลี้ยงรับรอง ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีพราหมณ์รวมถึงค่าตอบแทนพราหมณ์

บวงสรวงในงานสถาปนา หรอืงานพิธีการตา่งๆที่มหาวิทยาลัยจัด ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกิน  10,๐๐๐  

บาท 
 

หมวด  ๒ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม  โครงการและกีฬา 
 

ข้อ ๗  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

(๑)  กรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ให้เบิกตามที่จ่าย 

จรงิแต่ไมเ่กิน  ๒๕๐  บาทต่อคนตอ่วัน 

(๒)  กรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้เบิกตาม        

ที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกิน ๕๐๐  บาทต่อคนตอ่วัน 

  ข้อ ๘  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม  โครงการและกีฬา  ใหเ้บิกจ่ายตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม  ทั้งนี้ใหอ้ยู่ในดุลพินจิของหัวหน้าส่วนงาน 

                   ข้อ ๙  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา

การปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

                                                                     มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                    (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 4.23  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับที่ ๒) 
   
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับที่ ๒) 
 

.......................................... 
 

   โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน  (ฉบับที่ ๒)  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓  ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  คราวประชุมครั้ง

ที่  ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน  พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับที่ ๒)”  

ข้อ ๒  ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้าง(TAXI)  ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานส าหรับผู้

ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  ที่ปรึกษา

อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า  ให้เบิกจ่าย

ตามที่จา่ยจริงแตไ่ม่เกินอัตราเที่ยวละ  ๕๐๐  บาท 

          ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา

การปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

                                                                    มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 4.24 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วยสอน พ.ศ. 

2555 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วยสอน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

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

    โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

การสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วยสอน จึง

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา       พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ 

๔ แหง่ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555  เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี ้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการ

สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วยสอน พ.ศ. 

๒๕๕๕” 

     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

   ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “อาจารย์พิเศษ”   หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัย  

       เชิญมาใหค้วามรู้แก่นิสติของมหาวิทยาลัย 

  “อาจารย์สอนเกินภาระงาน” หมายถึง อาจารย์ผู้สอนประจ ามหาวิทยาลัยที่สอน

     เกินภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  “นิสติช่วยสอน”  หมายถึง นิสิตของมหาวิทยาลัย ที่ก าลังศึกษาใน 

     ระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ระดับปริญญาตรี  

     ตั้งแตช้ั่นปีที่ ๓ ขึน้ไป 

 ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ดังนี ้

  ๔.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
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    ๔.๑.๑ ภาคบรรยาย 

     ๑) นิสติไม่เกิน  ๖๐  คน ช่ัวโมงละ  ๔๐๐ บาท 

     ๒) นิสติ   ๖๑ – ๑๐๐ คน ช่ัวโมงละ   ๕๕๐ บาท 

     ๓) นิสติ  ๑๐๑ – ๑๖๐ คน ช่ัวโมงละ   ๗๕๐ บาท 

     ๔) นิสติ  ๑๖๑ คนขึน้ไป ช่ัวโมงละ ๑,๐๐๐ บาท  

    ๔.๑.๒ ภาคปฏิบัติ 

     ๑) นิสติไม่เกิน  ๖๐  คน ช่ัวโมงละ  ๒๐๐ บาท 

     ๒) นิสติ   ๖๑ – ๑๐๐ คน ช่ัวโมงละ   ๒๘๐ บาท 

     ๓) นิสติ  ๑๐๑ – ๑๖๐ คน ช่ัวโมงละ   ๓๘๐ บาท 

     ๔) นิสติ  ๑๖๑ คนขึน้ไป ช่ัวโมงละ ๕๐๐ บาท  

  ๔.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์สอนเกินภาระงาน  

    ๔.๒.๑ นิสติไม่เกิน  ๖๐  คน ช่ัวโมงละ   ๑๐๐ บาท 

    ๔.๒.๒ นิสติ   ๖๑ – ๑๐๐ คน ช่ัวโมงละ   ๑๕๐ บาท 

    ๔.๒.๓ นิสติ  ๑๐๑ – ๑๖๐ คน ช่ัวโมงละ   ๒๐๐ บาท 

      ๔.๒.๔ นิสติ  ๑๖๑ คนขึน้ไป ช่ัวโมงละ ๒๕๐ บาท  

  ๔.๓ ค่าตอบแทนนิสติช่วยสอน   ช่ัวโมงละไม่เกิน  ๒๕  บาท 
  

      ประกาศ  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                                                           มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.25  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงิน

รางวัลการประกวดฉลากผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 
 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงนิรางวัลการประกวดฉลากผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม  มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2555 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงิน

รางวัลการประกวดฉลากผลิตภัณฑ์น้ าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี ้

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “ก าหนดหลักเกณฑ์การให้

เงินรางวัลการประกวดฉลากผลติภัณฑ์น้ าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้มผีลใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ก าหนดอัตราการให้เงินรางวัลการประกวดผลติภัณฑ์น้ าดื่ม ดังนี้ 
 

ล าดบั รางวัล จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๑๐,๐๐๐ บาท 

นิสติได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ๕,๐๐๐ บาท 

3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ๓,๐๐๐ บาท 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

                                                             มณฑล สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.26 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายรายวิชาศกึษาทั่วไป       
   
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ ให้ถอนคืน และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา

ค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเกินภาระงาน และนิสิตช่วย

สอน พ.ศ. 2555 ในการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 4.27  เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี บุตรนางปาริชาต 

โปธิ 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี บุตรนางปาริชาต โปธิ 

จ านวน 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

ระเบียบวาระที่  5.1  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีติให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2555 

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

 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓             

แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555  จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการ

สมัครทดสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ก าหนด ดังนี้ 

 3.1 นิสติระดับปริญญาตรี ครั้งละ 80 บาท 

 3.2 นิสติระดับบัณฑติศกึษา 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 เร่ือง การบริหารหน่วยบริหารน้ าดื่ม 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕   
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้วามเห็นชอบ 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา  

เรื่อง การบรหิารหน่วยบรหิารน  าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วย

บริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 

7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า “ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหาร

น้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “หนว่ย”  หมายความว่า หนว่ยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหน่วยบริหารน้ าดื่มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๔  หนว่ยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาจัด

จ าหน่ายน้ าดื่ม เครื่องดื่มและอาหารว่างให้นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัย และประชาชนที่สะอาดมีคุณภาพ 

รวมทั้งสรา้งรายได้ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๕  รายได้ของหนว่ย มาจาก 

   ๕.๑ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
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   ๕.๒ ก าไรและดอกผลจากการจ าหนา่ยสินค้าและบริการ 

   ๕.๓ เงินจากการจัดกิจกรรมหารายได้ของการบริหารของหน่วย 

   ๕.๔ เงินและทรัพย์สนิที่ได้รับบริจาค 

   ๕.๕ ทรัพย์สินอื่นๆ  

  ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการหน่วย ขึ้นชุดหนึ่ง ท าหน้าที่บริหารงานและควบคุม ดูแลการ

ด าเนินงานการจ าหน่ายสินค้าและบริการ โดยมี อธิการบดี เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็น

ประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการกองคลังและกองกลาง เป็นกรรมการ มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจาก

มหาวิทยาลัย  ไม่ เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ หัวหน้างานธุรการ และเจ้าหน้าที่พัสดุกองกลาง                       

เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย จะด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 

และอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 

  ข้อ ๗ การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงนิ 

   ๗.๑ เงินรายได้จากการด าเนินงานหน่วย ให้น าฝากกับธนาคารของรัฐ หรือ

ธนาคารพาณิชย์ โดยเปิดบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “หน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัย

พะเยา”  

   ๗.๒ การรับเงินรายได้จากการด าเนินงานของการจ าหน่าย จะต้องมีการออก

ใบเสร็จรับเงนิไว้เป็นหลักฐาน โดยใหใ้ช้ใบเสร็จรับเงนิของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอนุโลม 

   ๗.๓ ให้เจ้าหน้าที่การเงิน งานธุรการ กองกลางเป็นผู้รักษาเงินรายได้จากการ

ด าเนนิงานของการบริหารของหน่วย 

   ๗.๔ ให้เจ้าหน้าที่การเงินตามข้อ ๗.๓ น าเงินรายได้ของหน่วยน าฝากเข้าบัญชี

ตามข้อ ๗.๑  ภายในไม่เกินหนึ่งวันท าการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคาร) ทั้งนี้ต้องมี

เอกสารประกอบการน าเงินรายได้ของหนว่ย น าฝากเข้าบัญชธีนาคารทุกครั้ง 

   ๗.๕ การเบิกจ่ายเงนิรายได้จากบัญช ี“หนว่ยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา” 

ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ  

   ๗.๖ ให้เจ้าหน้าที่การเงิน งานธุรการ กองกลาง เป็นผู้ท ารายงานการเงินและ          

บัญชี และให้เจ้าหน้าที่พัสดุ กองกลาง เป็นผู้จัดท ารายงานสินค้าคงคลังและทรัพย์สินเสนอคณะกรรมการ                   

เป็นประจ าทุกเดือน 

   ๗.๗ ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจบัญชี การเงินและ

ทรัพย์สินของการบริหารงานของหน่วย เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยาทราบทุกสิน้ปีงบประมาณ 

  ข้อ ๘   การก าหนดราคาจ าหน่ายสินค่าและบริการของหน่วย ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๙    การหักรายได้สุทธิ 
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   ๙.๑  ให้หักรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดรอ้ยละ ๑๐ เข้าเป็นเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย 

   ๙.๒  รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดและหักผลประโยชน์ตามข้อ ๙.๑            

ทั้งหมดให้สะสมเป็นรายได้ของหนว่ย  

  ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอธิการบดี อาจน าผลรายได้สุทธิจากการด าเนินงาน

ของหน่วยในแต่ละปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ไปสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑1 หากมีการยุบเลิกการด าเนินการหน่วย ให้น าเงินและทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดเข้า

เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑2 การใช้จ่ายเงนิรายได้ของหน่วย ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ข้อ ๑3 ให้คณะกรรมการรายงานผลประกอบการประจ าปีของหน่วย ให้คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในไม่เกิน 45 วัน หลังวันสิน้ปีงบประมาณ 

  ข้อ ๑4 เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน เลขานุการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

อาจมีเงนิสดหมุนเวียน เพื่อทดรองจา่ยได้ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

  การเก็บรักษาเงนิสดหมุนเวียนดังกล่าวไหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๑5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติตามประกาศนีใ้ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

   ประกาศ ณ วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                                           มณฑล   สงวนเสริมศรี 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  5.3 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีที่

ส าคัญ  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ และให้น าหลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานทางการเงิน

และนโยบายการบัญชีที่ส าคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยพะเยา  
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ปิดประชุม  
 

 เวลา  16.30 น. 

 

 

                   สุคนธ์  ยากี                           ชาลี   ทองเรอืง                                                                                                          

(นางสาวสุคนธ์  ยากี)               (ผูช่้วยศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรอืง)                                                                                                  

....ผู้ช่วยเลขานุการ                       กรรมการและเลขานุการ  

         ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


