
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 1/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9  

เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 ตึกส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   

------------------------------ 
 
รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง  กรรมการ   
3.  นายนรชัย  ศรีพิมล     กรรมการ 
4.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์  กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 
7.  นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี   ทองเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10.  นายอานนท์นัฏฐ์  จีนเอียด    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี  

(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง) 
2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.1 เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา  ครั้งที่ 6/2558 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
6/2558  วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น 
 

บัดนี้  ฝุายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน 139 บัญชี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/2804 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอรายงาน
สรุปจ านวนเงินฝากธนาคารประจ าเดือน กันยายน 2558 กองคลัง ได้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและ
จ านวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ด าเนินการสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 139 บัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน  2558  
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  1.2.3 เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน ๑38 บัญชี  
ณ วันที่ ๓1  ตุลาคม 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3923 ลงวันที่ ๑1 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง รายงาน
สรุปจ านวนเงินฝากธนาคารประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘  กองคลัง ได้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจ านวน
เงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ด าเนินการสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๑38 บัญชี ณ วันที่ ๓1  ตุลาคม 2558  
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.4 เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน 144 บัญชี  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/4212 ลงวันที่ ๑2 ธันวาคม 2558 เรื่อง รายงานสรุป
จ านวนเงินฝากธนาคารประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กองคลัง ได้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจ านวน
เงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ด าเนินการสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๑44 บัญชี ณ วันที่ ๓0  พฤศจิกายน 2558  
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  1.2.5 เรื่อง  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจ าปี 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 

ตามท่ี  มหาวิทยาลัยพะเยา  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพ่ือพิจารณา
เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2559  

 
ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้แก้ไขการประชุมในครั้งที่ 3 จากวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นวันศุกร์ที่ 
13 พฤษภาคม 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 
   

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
6/2558 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น 

 
ฝุายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 
6/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยให้แก้ไข รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ต าแหน่ง
กรรมการ ติดภาระกิจ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี  3.1  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
รายวิชาฝึกงานและค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
สรุปเรื่อง 
   

ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0590.๐6/3243 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงานและ
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่  4/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทน
อาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้ อน ปี
การศึกษา 2556 ที่ประชุมมติ ดังนี้ 
   1. อนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 
   2. มอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน 
และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
   3. ให้ความเห็นชอบอนุมัติโดยหลักการ (ร่าง) ประกาศค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชา
ฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
   4. ให้น าประกาศค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ที่ลงนามแล้วแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการการเงินฯ 
ในวาระสืบเนื่อง ต่อไป 
   

ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงานและค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดู
ร้อน พ.ศ. 2557 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และเสนอลงนามเรียบร้อยแล้ว นั้น 

 
ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  3.2  เรื่อง  ขอรายงานข้อเท็จจริง กรณีการรับเงินค่าลงทะเบียน และการเบิกจ่ายเงินจาก
ค่าลงทะเบียนไปใช้ในโครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 15 และขอ
ความอนุเคราะห์ทบทวนเพื่อยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา 
 

สรุปเรื่อง 
   

ตามบันทึกข้อความของคณะแพทยศาสตร์ ที่ ศธ 0590.18(01)/1128 ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2558  เรื่อง ขอรายงานข้อเท็จจริงกรณี การรับเงินค่าลงทะเบียน และการเบิกจ่ายเงินจาก
ค่าลงทะเบียนไปใช้ในโครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 และขอความ
อนุเคราะห์ทบทวนเพ่ือยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น โดย
คณะแพทยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการรับเงินค่าลงทะเบียนและการเบิกจ่าย
ค่าลงทะเบียนไปใช้ในโครงการประชุมการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 และได้สรุปการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นการปฏิบัติงานในเหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยเข้าใจคลาดเคลื่อนในแนวปฏิบัติ และ
เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร คณะฯ ของมหาวิทยาลัย เป็นการกระท าโดยเจตนาสุจริตใจไม่เป็นไปในทาง
ทุจริตแต่อย่างใดเลย ประกอบกับไม่เคยกระท าความผิดมาก่อน จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร จึง
เสนอเพ่ือพิจารณา 

1. เห็นสมควรให้คณะแพทยศาสตร์น าส่งเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินบ ารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
10 จากเงินรายได้ค่าลงทะเบียน จ านวน 615,000 บาท คิดเป็น 61,500 บาทพร้อมดอกเบี้ย 1,200.14 
บาท (ตามมติข้อ 1 และ2) 
  2. เงินส่วนที่เหลือจ่ายจากค่าลงทะเบียนให้น าเงินไปสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของคณะ
แพทยาศาสตร์ จ านวน 212,500 บาท ตามข้อ 7 วรรค 2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554  
  3. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ระเบียบ
วาระที่ 4.8 เรื่องขอหารือการใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินแทนการน าส่งเงินสดของคณะ
แพทยศาสตร์ ตามมติฯข้อ 3 เนื่องจากคณะฯได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ได้ผลว่าในการรับเงิน
และการเบิกจ่ายเงินเป็นการด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย แต่
ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการไปโดยมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้โครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยไม่มีเจตนาเป็นอย่างอ่ืน อีกทั้งยังเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรกและได้ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  1. เห็นสมควรให้คณะแพทยศาสตร์น าส่งเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินบ ารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
10 จากเงินรายได้ค่าลงทะเบียน จ านวน 615,000 บาท คิดเป็น 61,500 บาทพร้อมดอกเบี้ย 1,200.14 
บาท (ตามมติข้อ 1 และ 2) 
  2. เงินส่วนที่เหลือจ่ายจากค่าลงทะเบียนให้น าเงินไปสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของคณะ
แพทยาศาสตร์ จ านวน 212,500 บาท ตามข้อ 7 วรรค 2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554  
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  3. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ระเบียบ
วาระที่ 4.8 เรื่องขอหารือการใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินแทนการน าส่งเงินสดของคณะ
แพทยศาสตร์ ตามมติฯข้อ 3 เนื่องจากคณะฯได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ได้ผลว่าในการรับเงิน
และการเบิกจ่ายเงินเป็นการด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย แต่
ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการไปโดยมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้โครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยไม่มีเจตนาเป็นอย่างอ่ืน อีกทั้งยังเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรกและได้ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 
   

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
การพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง  ขอรายงานข้อเท็จจริง กรณีการรับเงินค่าลงทะเบียน และการ
เบิกจ่ายเงินจากค่าลงทะเบียนไปใช้ในโครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 
และขอความอนุเคราะห์ทบทวนเพ่ือยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. เห็นสมควรให้คณะแพทยศาสตร์น าส่งเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินบ ารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
จากเงินรายได้ค่าลงทะเบียน จ านวน 615,000 บาท คิดเป็น 61,500 บาทพร้อมดอกเบี้ย 1,200.14 บาท 
      2. ให้คณะแพทยศาสตร์ปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย 
      3. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัย เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนิสิตฝึกงานคณะศิลปศาสตร์ ณ สถานกงสุลใหญ่  
นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.24(4)/1440 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนิสิตฝึกงาน ณ สถานกงสุลใหญ่ นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
อ้างถึงบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.24(4)/0801 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิต
เดินทางไปฝึกงาน ณ สถานกงสุลใหญ่ นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยได้ยืมเงินเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ านวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) แบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้ 
  1. งวดที่ 1 จ านวน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)  
  2. งวดที่ 2 จ านวน 60,000 บาท(หกหมื่นบาทถ้วน)  
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  ทั้งนี้ กองคลัง ได้ล้างลูกหนี้เงินยืม งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่ในงวดที่ 2 ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่าย
จากกองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยรองรับ จึงไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ นั้น 
   

คณะศิลปศาสตร์ จึงขอน าเรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนิสิตฝึกงาน ณ สถานกงสุลใหญ่ นครคุน 
หมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวนเงิน 60,000 
บาท(หกหมื่นบาทถ้วน) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 

 
การพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายนิสิตฝึกงาน ณ สถานกงสุลใหญ่ นครคุน หมิง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวนเงิน 60,000 บาท(หก
หมื่นบาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี ้
       1. อนุมัติค่าใช้จ่ายนิสิตฝึกงาน ณ สถานกงสุลใหญ่ นครคุน หมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค่า
เช่าที่พัก เบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าพาหนะ) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวนเงิน 60,000 บาท(หกหมื่นบาทถ้วน) 
      2. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การฝึกงานของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาในต่างประเทศ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่อง  ขออนุมัติทุนการศึกษา นาย I Gede Darmawijaya 

 
สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ ศธ 0590.20(7) 
/0873  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอน าเรื่องผลการอนุมัติทุนการศึกษา ราย นาย  I Gede 
Darmawijaya เข้าประชุมคณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยพะเยา อ้างมติที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่  
13/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอก ให้กับ นาย  I Gede Darmawijaya   
 

  เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Bali Tourismlnstitute “Indonesia Bali 
Tourismlmstitute,Indonesia and University of Phayao,Thailand” เพ่ือท าการแลกเปลี่ยนนิสิตและ
อาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน และในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ซึ่งคณะได้ส่งนิสิตระดับปริญญาตรีไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ณ สถาบันการ
ท่องเที่ยวแห่งบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย (Bali Tourismlnstitute Indonesia) ตาม MOU ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2555 
 

  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 (AEC) นาย  I Gede Darmawijaya รองผู้อ านวยการสถาบัน
การท่องเที่ยวแห่งบาหลี ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตร ปร.ด.การจัดการการท่องเที่ยว ประจ าภาคเรียนต้นปี
การศึกษา 2558 (AEC) ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์อันดีและประโยชน์ต่อนิสิต จึงได้ประชุมเพ่ือหา
แนวทางการสนับสนุนการเรียนในระดับปริญญาเอกของนาย  I Gede Darmawijaya ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 
  1. ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 6 ภาคการศึกษา (ภาคเรียนละ 
82,500 บาท รวมทั้งสิ้น 495,000 บาท) 
  2. ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ตลอดหลักสูตร จนจบการศึกษา 
  3. ให้ทางคณะเตรียมงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษา ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบปกปูองดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ปีงบประมาณ 
2559-2562) 
  4. ให้ผู้รับทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เอง 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอน าเรื่อง ขออนุมัติทุนนาย I Gede 
Darmawijaya เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม3 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติทุนนาย I Gede Darmawijaya เอกสารตามแนบใน
วาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
      1. อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 6 ภาคการศึกษา (ภาคเรียนละ 
82,500 บาท รวมทั้งสิ้น 495,000 บาท) 
  2. อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ตลอดหลักสูตร จนจบการศึกษา 
  3. ให้ทางคณะเตรียมงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษา ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบปกปูองดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ปีงบประมาณ 
2559-2562) 
  4. ให้ผู้รับทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่มีค าสั่งให้
ปฏิบัติงานและได้เบิกจ่ายไปแล้วโดยไม่ส่งเงินคืนคลัง 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0590.23(3)/535 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่มีค าสั่งให้
ปฏิบัติงานและได้เบิกจ่ายไปแล้วโดยไม่ส่งเงินคืนคลัง จากค าสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2049/2555 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา (เอกสารแนบที่  3)การให้บริการทดสอบและผลิตมาตรฐานวิศวกรรมของแต่ละหน่อย จะมี
คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ (หัวหน้าหน่วยบริการ) กรรมการควบคุมการทดสอบ และ
กรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงาน
มาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบที่ 2) ได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าหน่วยบริการ ร้อยละ 5 ค่าตอบแทน
กรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 35 และค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 25 แต่เนื่องจาก
การให้บริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมบางครั้ง มีความจ าเป็นต้องใช้หัวหน้าหน่วยบริการ เป็นผู้
ควบคุมงานและเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วย เพ่ือให้การด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานวิศวกรรม และแจ้งผลการ
ให้บริการได้ทันเวลา ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม   
   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอน าเรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าหน่วยบริการ
เพ่ิมเติมในส่วนที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว แต่ไม่มีค าสั่งให้เป็นผู้ควบคุมงานโดยเบิกตามความเป็นจริงที่ได้
ปฏิบัติงานไปแล้วและได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้เบิกซ้ าซ้อนดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน  จ านวนเงิน 11,011 บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
สิบเอ็ดบาทถ้วน) 

2. นายเอราวิล ถาวร จ านวนเงิน 10,220 บาท(หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
3. นายบรรเทิง ยานะ จ านวนเงิน 1,750 บาท(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 รวมทั้งสิ้น 22,981 บาท(สองหมื่นสองพันเก่าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เสนอที่

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่มี
ค าสั่งให้ปฏิบัติงาน เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าหน่วยบริการเพ่ิมเติมในส่วนที่ได้
ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว แต่ไม่มีค าสั่งให้เป็นผู้ควบคุมงานโดยเบิกตามความเป็นจริงที่ได้ปฏิบัติงานไปแล้ว
และได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้เบิกซ้ าซ้อนดังรายชื่อต่อไปนี้ 
       1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน  จ านวนเงิน 11,011 บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบเอ็ด
บาทถ้วน) 
       2. นายเอราวิล ถาวร จ านวนเงิน 10,220 บาท(หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
       3. นายบรรเทิง ยานะ จ านวนเงิน 1,750 บาท(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
   รวมทั้งสิ้น 22,981 บาท(สองหมื่นสองพันเก่าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็นกรณีพิเศษ ครั้ง
ต่อไปให้มีค าสั่งแต่งตั้งครบถ้วนเพื่อประกอบการเบิกจ่าย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4  เรื่อง  ขอหารือเรื่องเช็คหมดอายุ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/4046 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอหารือเรื่องเช็คหมดอายุ  กองคลังได้จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินซึ่งประกอบด้วยบริษัท ร้านค้า บุคลากร
ภายใน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการจ่ายเช็คธนาคารให้ผู้มีสิทธิ์เบิกเงินดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  และมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบางรายไม่ได้มารับเช็คเนื่องจากลาออกจาการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ภายหลังงานบัญชีได้ด าเนินการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย มียอดเงินที่ค้าง
ยังไม่ได้น าไปขึ้นเงินและเช็คหมดอายุ กองคลังได้แจ้งเรื่องเช็คหมดอายุโดยให้ส่วนงานแจ้งความประสงค์จะรับเงิน
หรือหากไม่ประสงค์จะรับเงินให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังกองคลัง โดยแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้ 
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 กรณีท่ี 1  บุคลากรไม่มารับเช็คเนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและไม่สามารถติดต่อได้ 
รวมเป็นเงิน 4,980 บาท จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. น.ส.วิภาดา  ด้วงพรหมโพธิ์ เช็คเลขที่0018903     - ธันวาคม   2553  จ านวน  1,800 บาท 
2. นายสินชัย  กิมเซียะ    เช็คเลขที่0069104 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  จ านวน 1,650 บาท 

 3. นายเฉลิมชนม์ จิตจินดา เช็คเลขที่0060278 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557  จ านวน 1,530 บาท 
 กรณีท่ี 2  บุคลากรรับเช็คเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้น าไปเบิกเงินและลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถติดต่อได้จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1. นายจอมจันทร์ นทีวัฒนา เช็คเลขที่00512823 วันที่ 14 ตุลาคม 2556 จ านวน 3,000 บาท 
 กรณีที่ 3  บุคลากรรับเช็คเรียบร้อยแล้วไม่ได้น าไปเบิกเงินและกองคลังท าหนังสือติดตามให้แจ้งความ
ประสงค์ในการรับเงินแต่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์  รวมเป็นเงิน 500 บาท จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 1. นายอ านวย  ขนันไชย   เช็คเลขที่0051304 วันที่ 18 กันยายน 2557     จ านวน  500  บาท 
 กรณีท่ี 4   บุคลากรมีความประสงค์ไม่เบิกเงิน รวมเป็นเงิน 15,297 บาท จ านวน  24 ราย ดังนี้ 
 1. นายสุพรรณ  เพ็งภูงา   เช็คเลขที่ 0021966 วันที่ – เมษายน 2554        จ านวน  90  บาท 
 2. วรพล  เองวานิช          เช็คเลขที่ 0037225 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555    จ านวน 700 บาท 
 3. อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง     เช็คเลขที่ 0037230 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555   จ านวน 700 บาท 
 4. ชาดา  รัตนพิบูลย์        เช็คเลขที่ 0037239 วันที่ 19 ธันวาคม 2555     จ านวน 700 บาท 
 5. ศักด์ดา จงแก้ววัฒนา     เช็คเลขที่ 0044931  วันที่ 27 มกราคม 2556    จ านวน  700 บาท 
 6. นิสา  มีแสง                  เช็คเลขที่ 0044932  วันที่ 27 มกราคม 2556    จ านวน  700 บาท 
 7. พิศิษฐ์  สิงห์ใจ              เช็คเลขที่ 0044933  วันที่ 27 มกราคม 2556    จ านวน  700 บาท 
 8. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์    เช็คเลขที่ 0044934  วันที่ 27 มกราคม 2556    จ านวน  700 บาท 
 9. อนุสรณ์  คุณานุสรณ์     เช็คเลขที่ 0044935  วันที่ 27 มกราคม 2556    จ านวน  700 บาท 
 10. มนตรี  แย้มกสิกร          เช็คเลขที่ 0044929  วันที่ 27 มกราคม 2556    จ านวน 1,400 บาท 
 11. ทรงยศ  อนุชปรีดา         เช็คเลขที่ 0021558   วันที่  -  เมษายน 2554    จ านวน   700 บาท 
 12. นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย   เช็คเลขที่ 0041360   วันที่ 19 ธันวาคม 2555    จ านวน   700 บาท 
 13. ธีระพจน์  ศุภวิริยะกิจ     เช็คเลขที่ 0041363   วันที่ 19 ธันวาคม 2555    จ านวน   700 บาท 
 14. จิตติมา  กาวีระ             เช็คเลขที่  0044936  วันที่ 27 มกราคม 2556    จ านวน   700 บาท 
 15. มุกดา  อินต๊ะสาร           เช็คเลขที่  0036217  วันที่ 20 มิถุนายน 2555   จ านวน   150 บาท 
 16. จิราภรณ์  หาญธัญพงศ์  เช็คเลขที่  0036219  วันที่ 20 มิถุนายน 2555   จ านวน   150 บาท 
 17. สินธุ์  สโรบล                 เช็คเลขที่  0037235  วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  จ านวน 1,400 บาท 
 18. นายศุชัย  ผลศุภรักษ์      เช็คเลขที่ 0051304    วันที่ 18  กันยายน 2555  จ านวน 1,598 บาท 
 19. น.ส.ศุภลักษณ์  อยู่ยอด  เช็คเลขที่  0053664   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556จ านวน 500 บาท 
 20. น.ส.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ เช็คเลขที่ 0048078   วันที่ 13 มิถุนายน 2556   จ านวน    58 บาท 
 21. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์   เช็คเลขที่ 0043551    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 จ านวน  266 บาท 
 22. นายเจตน์ศิริ  ทิพย์มาบุตร เช็คเลขที่ 0048980  วนัท่ี 7 สงิหาคม 2556     จ านวน 735 บาท 
 23. นายธรรมวิทย์ สมศรี      เช็คเลขที่  0052710    วันที่ 18 ตุลาคม 2556     จ านวน  50 บาท 
 24. นายโอภาส  เกสรคุปต์    เช็คเลขที่ 0063606    วันที่ 9 กรกฎาคม 2557   จ านวน  500 บาท 
 
   กองคลัง จึงขอน าขอหารือเรื่องเช็คหมดอายุ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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  ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
   ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขอหารือเรื่องเช็คหมดอายุ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้น าเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
      2. กรณีมีผู้รับเงินภายหลัง ให้กองคลังด าเนินการจ่ายโดยให้มีเอกสารประกอบการจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัย ตามข้อ 1 , 2 และ 3 
   

ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขข้อความในบัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0590.03/5460 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขข้อความในบัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การก าหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา กรณี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ไม่สอดคล้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อความไม่ตรงกัน จึงท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
    

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงน าเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขข้อความในบัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขข้อความในบัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา   
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อความในบัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
เบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา จากเดิม คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ เป็น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และให้กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดต่าง ๆของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม
เท่ากับอัตรากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.๐2/0602 ลงวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2558 (ฉบับที่ 3) กองกลางได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประสานน าวาระการประชุม(ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 
3) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
   กองกลาง จึงได้น า (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่  3) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ดังต่อไปนี้ 

 
 
 



15 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ 3) 
----------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้เพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่า
ด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓)” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๕ โดยให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการ
และอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศฉบับนี้แทน 
  ข้อ ๔ ให้ก าหนดค านิยามในข้อ ๔ ของประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการ
และอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ิมเติมดังนี้ 
   “นิสิต” หมายความว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและให้หมายความรวมถึง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด  

 
ประกาศ  ณ  วันที่      ...........................  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.7  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการ
จัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.๒4(4)/1426 ลงวันที่ ๒6 ตุลาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติน าร่างประกาศคณะศิลปะศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรรรายได้
จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา พ.ศ. 2559 และเรื่องการจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์
ภาษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เข้าวาระการประชุม อ้างถึงการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙7 (๑4/2558) เมื่อวันที่ ๒1 ตุลาคม 
2558 มีมติให้คณะศิลปะศาสตร์ ด าเนินการแก้ไข(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการ
แปลภาษาและการจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559  
และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงได้น า (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษา
และการจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559  เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษา
และการจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษา 
ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕9 

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

  โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและ
การจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปะศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕9   

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความใน
ข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 97(14/2558) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 
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2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “อัตราค่าบริการแปลภาษาและ
การจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕9”  
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ประกาศนี้ใช้ส าหรับการด าเนินการจัดหารายได้เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ภาษา 
คณะศิลปศาสตร์ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การแปลภาษา” หมายถึง  การแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็น

ภาษาไทยและการแปลเอกสารภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศ 

“เอกสารประเภทเนื้อหาทั่วไป” หมายถึง ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส สตูิบัตร 
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือเอกสาร
ทางราชการประเภทตา่ง ๆ 

“เอกสารประเภทเนื้อหาเฉพาะด้าน” หมายถึง บทคัดย่อ บทความวิชาการ บทความวิจัย 
สัญญา หรือเอกสารวิชาการประเภทต่าง ๆ 

“คณะกรรมการแปลภาษา” หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการและด าเนินการดา้นการแปล เรียบ
เรียง ตรวจและขัดเกลาภาษา ซึง่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของศูนย์ภาษา คณะศิลป
ศาสตร์ และได้รับแต่งตัง้จากมหาวิทยาลัย
พะเยา 

  ข้อ ๕ อัตราค่าบริการแปลเอกสาร ประเภทเนื้อหาทั่วไป ให้ก าหนด ดังนี้ 
   ๕.๑ ค่าบริการแปลต้นฉบับภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
    ๕.๑.๑  ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A๔ 
     แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  
    ๕.๑.๒  ค่าบริการหน้าละ ๑,๐๐๐ บาท 
    ๕.๒ ค่าบริการแปลต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  
    ๕.๒.๑  ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A๔ 
     แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  
    ๕.๒.๒  ค่าบริการหน้าละ ๑,๒๐๐ บาท  
  ข้อ ๖ อัตราค่าบริการแปลเอกสาร ประเภทเนื้อหาเฉพาะด้าน ให้ก าหนด ดังนี้ 
   ๖.๑ ค่าบริการแปลต้นฉบับภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  
    ๖.๒.๑  ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A๔ 
      แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  
    ๖.๒.๒  ค่าตอบแทนหน้าละ ๑,๒๐๐ บาท 
   ๖.๒ ค่าบริการแปลต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  
    ๕.๒.๑  ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A๔ 
     แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  
    ๕.๒.๒  ค่าบริการหน้าละ ๑,๕๐๐ บาท   
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  ข้อ ๗ ค่าบริการแปลภาษานอกเหนือจากท่ีก าหนดในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้แปลและผู้ขอรับบริการการแปล 
  ข้อ ๘ การจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษาให้ก าหนดดังนี้ 
   ๘.๑ หักรายได้จากค่าบริการแปลภาษาเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
           ร้อยละ ๑๐ จากการให้บริการแปลภาษาในแต่ละครั้ง 
   ๘.๒ ให้น ารายได้ส่วนที่เหลือจากข้อ ๘.๑ มาจัดสรร ดังนี้ 
    ๘.๒.๑ หักเป็นรายได้ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ ๑๐ 
    ๘.๒.๒ จ่ายค่าตอบแทนผู้แปลภาษา  ร้อยละ ๘๐ 
    ๘.๒.๓ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงาน ร้อยละ ๕ 
    ๘.๒.๔ หักเป็นรายได้ของคณะศิลปศาสตร์  ร้อยละ ๕ 
    ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศ หรือกรณีท่ีมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 
    ประกาศ ณ วันที่        กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9  
 
         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการ
จัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.8 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการ
ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

   ตามบันทึกข้อความของคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.๒4(4)/1426 ลงวันที่ ๒6 ตุลาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติน าร่างประกาศคณะศิลปะศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรรรายได้
จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา พ.ศ. 2559 และเรื่องการจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์
ภาษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เข้าวาระการประชุม อ้างถึงการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙7 (๑4/2558) เมื่อวันที่ ๒1 ตุลาคม 
2558 มีมติให้คณะศิลปะศาสตร์ ด าเนินการแก้ไข(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้
จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559  และน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงได้น า(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการ
ให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕9 
-------------------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการ
ให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕9  

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความใน
ข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 97(14/2558) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการ
ให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕9” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
   มหาวิทยาลัย หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
   อธิการบดี  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
   ศูนย์ภาษา หมายความว่า  ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายได้ หมายความว่า  รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการ   
ต่าง ๆ ของศูนย์ภาษา 

  ข้อ ๔ รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์ภาษาให้น าส่งเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๑๐  
  ข้อ ๕ ให้น าเงินรายได้ส่วนที่เหลือจากข้อ ๔ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้บริการของ
ศูนย์ภาษา 
  ข้อ ๖ รายได้ส่วนที่เหลือจากการด าเนินการให้บริการของศูนย์ภาษา ตามข้อ ๕ ให้น าเป็น
รายได้เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของศูนย์ภาษา 
  ข้อ ๗ การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชีและการรายงานสถานะทางการ
เงินให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
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  ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศ หรือกรณีท่ีมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่.......................................พ.ศ. ๒๕๕9 
 
      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการ
ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.9 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2) 
 
สรุปเรื่อง 
 

   ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0714 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙7 (๑4/2558) เมื่อวันที่ ๒1 
ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 
   กองกลาง จึงได้ด าเนินการยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  (ฉบับที่ 2) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2) 

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

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เพิ่มเติม 

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความตาม
ข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 97(14/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1 /2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศไว้ 
ดังนี ้  

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียม
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับท่ี 2” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓   ประกาศนี้  

 
 ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา เพิ่มเติม ดังน้ี  
 

4.1 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  

หลักสตูร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 กรณีไม่ส าเร็จ
การศึกษาและ    
มีรายวชิาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

1. หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ       

    สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

2. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต       

     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

       

 

 

 

 

 

      

“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา            
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสตูรของ 

มหาวิทยาลยัพะเยา  ในแตล่ะภาคการศึกษา 



22 
 

4.2 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

หลักสตูร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 กรณีไม่ส าเร็จ
การศึกษาและ       
มีรายวชิาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ       

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

4.3  การจัดการศกึษา ระดับปริญญาโท  แผน ข  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
กรณีไม่ส าเร็จ
การศึกษาและ 
มีรายวชิาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 
ภาคการศึกษาท่ี 

1 
ภาคการศึกษาท่ี 

2 

ภาค
การศึกษาท่ี 

3 

ภาค
การศึกษาท่ี 

1 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 

ภาค
การศึกษาท่ี 

3 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีสมาร์ตกริด 

150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 

4.4 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก  แบบ  ๑.๑  
 

หลักสตูร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 กรณีไม่ส าเร็จ
การศึกษาและ 

มีรายวิชาท่ีต้อง
ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีัณฑติ         

1. สาขาวิชาการจัดการพลังงาน 
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 

300,000 

 

300,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

20,000 

 

20,000 
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4.5 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก  แบบ  2.1 
 

หลักสตูร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 กรณีไม่ส าเร็จ
การศึกษาและ 

มีรายวิชาท่ีต้อง
ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

ภาค
การศึกษา

ต้น 

ภาค
การศึกษา

ปลาย 

หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีัณฑติ         

1. สาขาวิชาการจัดการพลังงาน 
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 

300,000 

 

300,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

50,000 

 

50,000 

20,000 

 

20,000 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น  
การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี    ............................. พ.ศ. ๒๕๕9 
 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.10 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 3) 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0590.06/3636 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2558 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๙7 (๑4/2558) เมื่อวันที่ ๒1 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1.3 เรื่อง (ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2555  (ฉบับที่ 3) มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555(ฉบับที่ 3) และมอบกองบริการการศึกษา  
ปรับแก้ไข (ร่าง)ประกาศดังกล่าวก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณา 
ต่อไป 
 

  กองบริการการศึกษา จึงได้ด าเนินการปรับแก้ไขและขอยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) 
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เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  (ฉบับที่ 3) ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 3) 
------------------------------- 

อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม 

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่97 (14/2558) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

เพ่ิมเติม ดังนี้ 
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ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
อัตราค่าตอบแทน 

ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (คนละ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
1. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5,000 2,500 

2. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ 5,000 2,500 
 

ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
อัตราค่าตอบแทน 

ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (คนละ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 20,000 10,000 

 

                         ประกาศ  ณ  วันที่........................................พ.ศ. 2559 
 

                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.11 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการ
รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0590.06/3491 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙8 (๑5/2558) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 และมอบกองบริการการศึกษา  ปรับแก้ไข (ร่าง)ประกาศดังกล่าว
ก่อนน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 

  กองบริการการศึกษา จึงได้ด าเนินการปรับแก้ไขและขอยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
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พ.ศ. 2559  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนใน
การด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 

………………………………………… 
 

  โดยที่ เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเพ่ือให้การด าเนินการรับสมัคร
บุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และความตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศอัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ดังนี้    

ข้อ ๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
    ต าแหน่ง      ค่าตอบแทน (ต่อคน) 
    ๑.๑ ที่ปรึกษา      ๗๐๐ บาท/วัน 
    ๑.๒ ประธานกรรมการ    ๗๐๐ บาท/วัน 
    ๑.๓ รองประธานกรรมการ    ๖๐๐ บาท/วัน 
    ๑.๔ กรรมการ     ๔๐๐ บาท/วัน 
    ๑.๕ เจ้าหน้าที่ต ารวจ     ๓๐๐ บาท/วัน 
    ๑.๖ ยาม/นักการภารโรง/พนักงานขับรถ  ๓๐๐ บาท/วัน 
 

 

ข้อ ๒ ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมการจัดท าข้อสอบ ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ             
ที่เข้าร่วมประชุมการจัดท าข้อสอบ คนละ ๑๐๐ บาท/ครั้ง 

ข้อ ๓ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ เหมาจ่ายรายวิชาละ ๒,๐๐๐ บาท 
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ข้อ ๔ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราดังนี้ 

     ๔.๑ ประธานกรรมการ  ครั้งละ ๑,๐๐๐  บาท 
     ๔.๒ รองประธานกรรมการ  ครั้งละ    ๗๕๐  บาท 
     ๔.๓ กรรมการ   ครั้งละ    ๕๐๐  บาท 
     ๔.๔ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ครั้งละ    ๕๐๐ บาท 

   

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป      

ประกาศ  ณ  วันที่..................................... พ.ศ. ๒๕๕9 

 
           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
  
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการ
รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.12 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม  
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0006 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙8 (๑5/2558) เมื่อวันอังคารที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  พ.ศ. 2559 และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

  กองกลาง จึงได้ด าเนินการขอยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  พ.ศ. 2559  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 
                                                   ------------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559 จึงอาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  ๓๓            
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมคร้ังที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้  
 ข้อ ๑   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
การอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับผู้เข้าอบรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓   ประกาศนี้  

 
 
 

 

 
 
ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการอบรมจนกว่าจะส าเร็จการอบรม ให้เหมาจ่าย ดังนี้ 

                                             

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคฤดูร้อน 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา 
และมีรายวิชาที่ตอ้ง

ลงทะเบียนเรียน         
ภาคการศึกษาละ 

หลักสตูรประกาศนียบตัร 

ผู้ช่วยพยาบาล 

25,000 25,000 10,000 12,500 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อผู้เข้าอบรมช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
ยกเว้นการช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                                ประกาศ  ณ  วันที่         ............................  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

“ผู้เข้าอบรม” หมายถึง ผู้ เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล  

“ค่าธรรมเนียมการอบรม”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในแต่
ละภาคการศึกษา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
อบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  พ.ศ. 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.13 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บเป็นรายครั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0006 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙8 (๑5/2558) เมื่อวันอังคารที่ 10 
พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

  กองกลาง จึงได้ด าเนินการขอยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 

................................................... 
               โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นราย
ครั้ง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  และความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมคร้ังที่1/2559 เม่ือวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
เป็นรายคร้ัง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไว้ดังนี้ 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าระเบียบการรับสมัคร 
    1.1 ซื้อด้วยตนเอง 
    1.2 ซื้อทางไปรษณีย์ 

 
50 
70 

2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก / ค่าสมัครคัดเลือก 
2.1 สมัครด้วยตนเอง 
2.2 สมัครทางไปรษณีย์ 

 
200 
200 

3. ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพ 
3.1  ภาคการศึกษาต้น 
3.2  ภาคการศึกษาปลาย 
3.3  ภาคฤดูร้อน 

 
300 
300 
200 

4. ค่าปรับลงทะเบียนเรียนหลังก าหนด (นับเฉพาะวันเปิดเรียน) วันละ 25 
5. ค่าขึ้นทะเบียนประกาศนียบัตร 500 
6. ค่าบัตรประจ าตัวผู้เข้าอบรม  บัตรละ 200 
7. ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ/ใบแสดงผลการอบรม 
    7.1 กรณีปกติ            ฉบับละ 
    7.2 กรณีเร่งด่วน        ฉบับละ 
    7.3 ค่าส่งในประเทศ   ฉบับละ 

 
30 

100 
30 

8. ค่าปรับการขอยื่นส าเร็จการอบรมช้ากว่าก าหนด (นับเฉพาะวันท าการ) วันละ 50 
9. ค่าสมัครสอบประมวลความรู้  ครั้งละ 200 

            อนึ่ง ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายคร้ัง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                         ประกาศ ณ วันที่  ..................................  พ.ศ. 2559 
                                          

                                                                           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล    สงวนเสริมศรี) 
                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
     1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 
     2. ให้ตัดรายการ 1 ออก 
     3. ให้แก้ไขรายการ 2 จากเดิม  
          2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก / ค่าสมัครคัดเลือก  
            2.1 สมัครด้วยตนเอง จ านวนเงิน 200 บาท 
            2.2 สมัครทางไปรษณีย์ จ านวน 200 บาท 
     เป็น   1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวนเงิน 250 บาท 
 



31 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.14 เรื่อง  ขอพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0006 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙8 (๑5/2558) เมื่อวันอังคารที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพ่ิมเติม) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบันฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน)จาก ภาคการศึกษาละ 50,000 บาทเป็น 70,000 บาท และมอบฝุาย
เลขานุการน าเสนอ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

  กองกลาง จึงขอพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพ่ิมเติม) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่องขอพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพ่ิมเติม) เอกสารประกอบในระเบียบวาระการประชุม 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2559 (เพ่ิมเติม) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.15 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. 
2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0590.06/3708 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙9 (๑6/2558) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการ
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สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. 2559 และมอบกองบริการการศึกษา  ปรับแก้
ไข (ร่าง)ประกาศดังกล่าวก่อนน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 

  กองบริการการศึกษา จึงได้ด าเนินการปรับแก้ไขและขอยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. 2559  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการ
ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom 
พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน  
 รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-------------------------------------- 
                 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ 
ผ่านระบบ iClassroom 
                  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕3 
และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการ
จดัการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาท่ัวไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้ 
                    ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการ
ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 
                 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
         “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 “บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บทเรียนหรือเนื้อหาที่มีการถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เช่น ข้อความ  ภาพนิ่งประกอบเสียง ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง ตามเนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาและมีการเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
       “รายวิชาศึกษาท่ัวไปออนไลน์” หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไป ๕ รายวิชา ดังนี้ 

๑) การใช้ภาษาไทย (Usage of Thai Language) 
๒) ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (Ready English) 
๓) ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English) 
๔) การสื่อสารในสังคมดิจิตอล (Communication in Digital Society) 
๕) ศิลปะในการด าเนินชีวิต (Arts of Living) 

   “ระบบ iClassroom” หมายถึง ระบบการจัดห้องเรียนซึ่งประกอบด้วย ระบบบันทึก
การเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

  ข้อ ๔ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศึกษาท่ัวไปออนไลน์ 
ในระบบ iClassroom รายวิชาละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

  ข้อ ๕ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์  
ผ่านระบบ iClassroom รายวิชาละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามประกาศนี้หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ....................................  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
                                                     (ศาตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
  
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. 2559   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.16 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนในระบบ iClassroom  พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0590.06/3708 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙9 (๑6/2558) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการ
สอนในระบบ iClassroom พ.ศ. 2559 และมอบกองบริการการศึกษา  ปรับแก้ไข (ร่าง)ประกาศดังกล่าวก่อน
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณา ต่อไป 
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  กองบริการการศึกษา จึงได้ด าเนินการปรับแก้ไขและขอยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนในระบบ iClassroom  
พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการ
ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนในระบบ iClassroom  พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน  

 ในระบบ iClassroom  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-------------------------------------- 

                 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้มีการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ iClassroom 
                  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
8  มกราคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการ
จัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้ 
                  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิต
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙” 
                ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
          “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 
 “บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บทเรียนหรือเนื้อหาที่มีการถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เช่น ข้อความ  ภาพนิ่งประกอบเสียง ภาพเคลื่อนไหว       ประกอบเสียงตาม
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาและมีการเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
                 “ระบบ iClassroom” หมายถึง ระบบการจัดห้องเรียนซึ่งประกอบด้วย ระบบบันทึก
การเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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 ข้อ ๔ ก าหนดให้รายวิชาที่สามารถเบิกค่าตอบแทนตามประกาศนี้ได้ ต้องเป็นไปตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียน
การสอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อ ๔ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ในระบบ iClassroom 
รายวิชาละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๕ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ iClassroom รายวิชาละ 
๑๐๐ บาท ต่อนิสิตหนึ่งคนต่อภาคการศึกษา  
 กรณีมีนิสิตไม่เกิน ๑๐ คน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับนิสิต ๑๐ คน  
 อนึ่ง รายวิชาที่จะสามารถเบิกค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนได้ ต้องได้รับอนุมัติให้
จัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom จากคณะกรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีการ
น าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning 
 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้ เป็นไปตามประกาศนี้  ในกรณีที่ มีปัญหาเกี่ ย วกับ 
การปฏิบัติตามประกาศนี้หรือที่มิ ได้ระบุไว้ ในประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือ  
เป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่      ………………………….. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                                                     (ศาตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนในระบบ iClassroom พ.ศ. 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.17 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และผู้เขียนต าราหนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการ
สอน พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

   ตามบั นทึ กข้ อคว ามของคณะวิ ทยาการจั ดการและสารสน เทศศาสตร์  ที่  ศ ธ 
0590.20(4)/1136 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา หรือหนังสือ หรือเอกสาร
ต าราค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน พ.ศ. 2559 อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙7 (๑4/2558) เมื่อวันที่ ๒1 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1.5 เรื่อง 
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ 
และผู้เขียนต าราหนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. 2559 มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และ
ผู้เขียนต าราหนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. 2558  และมอบคณะวิทยาการจัดการฯ
ปรับแก้ไข (ร่าง)ประกาศดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของคณะ/วิทยาลัย ก่อนน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ด าเนินการยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และผู้เขียนต าราหนังสือ 
เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และผู้เขียนต าราหนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน 
พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ่านต าราผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา  

หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-------------------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการและ
ผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๓ (๓) และ 
มาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 97(14 /๒๕๕๘) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ความในข้อ ๔ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕
9 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการและผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  
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   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการ 
   “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการอ่านต าราผลงานวิชาการ และ
ผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน 

 “หนังสือ” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทาง
วิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดย
ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่
จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความ
ทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ ซึ่งรูปแบบเป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย    ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การ
วิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
การอธิบายสาระส าคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่าน
สามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นด้วยเบ็ดเสร็จ 

“ต ารา”  หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหา
สาระของต าราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องระบุ
วิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” 
นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่ มิ
ใช้ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าศึกษาใน
วิชานั้น ซึ่งรูปแบบเป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ    เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป 
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์  
   “เอกสารค าสอน” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ ซึ่งรูปแบบเป็น
เอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มี
รายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสือ อ่าน
ประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเคลื่อน (slide) 
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยายความที่มาของ
สาระและข้อมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัย  

“เอกสารประกอบการสอน” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการ
สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็น
ระบบ จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน ซึ่งรูปแบบเป็นเอกสารหรือเป็นสื่ออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย           (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) 
และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสือประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ
เอกสารเกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเคลื่อน (slide) เป็นต้น 

  ข้อ ๔ ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการของส่วนงาน   จาก
บุคคลภายในส่วนงานจ านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน โดยมีรองคณบดีฝุายวิชาการเป็นเลขานุการ    เพ่ือท าหน้าที่ 
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พิจารณา กลั่นกรอง ตัดสิน และสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการต ารา หรือหนังสือ หรือเอกสาร
ค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ หรือที่ปรึกษาใน
จ านวนที่เห็นสมควรก็ได้   

ข้อ ๕ ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการในสาขาเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในต ารา หรือหนังสือ หรือเอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอนที่เสนอขอ เพ่ืออ่าน ตรวจ ปรับแก้  
และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยต ารา หรือหนังสือ มีผู้อ่านจ านวน ๓ คน มีคุณวุฒิตั้งแต่ 
รองศาสตราจารย์ ขึ้นไป เอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน มีผู้อ่านจ านวน ๒ คน มีคุณวุฒิตั้งแต่ 
รองศาสตราจารย์ ขึ้นไป โดยจัดท าเป็นประกาศของส่วนงาน 

ข้อ ๖ ต ารา หรือหนังสือ หรือเอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน ตามนัยแห่ง
ประกาศนี้ ต้องใช้ในรายวิชาที่เปิดสอนหรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

ข้อ ๗ คณะอนุกรรมการตามข้อ ๕ ที่ให้ข้อแนะน าหรือข้อคิดเห็นแล้ว หรือพนักงานสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้เขียนต ารา หรือหนังสือ หรือเอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน ที่
ผ่านการตรวจแก้ไขจากคณะอนุกรรมการและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว การจ่ายค่าตอบแทน มีสิทธิที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนตามประกาศนี้ 

ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของส่วนงาน    โดย
ผู้เขียนต ารา หรือหนังสือ หรือเอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน มีสิทธิเบิกจ่ายได้ไม่เกิน คนละ ๑ เล่ม
ต่อปีงบประมาณ 

ข้อ ๘ การตั้งค่าการพิมพ์ ต ารา หรือหนังสือ หรือเอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน 
ตามนัยแห่งประกาศนี ้เป็นดังนี้ 
 ๘.๑  ขนาดกระดาษ A๔ แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า  
 ๘.๒  การตั้งค่าขอบบนกระดาษ ๑.๕ นิ้ว ขอบล่างกระดาษ ๑ นิ้ว การตั้งค่าระยะ
ขอบกระดาษ ขอบซ้าย ๑.๕ นิ้ว ขอบขวา ๑ นิ้ว  
 ๘.๓  การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single 
 ๘.๔  การตั้งค่าไม้บรรทัดการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 
 ๘.๕  ขนาดตัวอักษร กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 
๑๖ หรือเทียบเท่า 

 ข้อ ๙ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ผู้อ่านต าราหรือหนังสือ ตามจ านวนหน้า
ของต้นฉบับ ดังนี้   
 ๙.๑  จ านวน ๑ – ๙๙ หน้า ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทตอ่เล่มต่อคน 
 ๙.๒  จ านวน ๑๐๐ – ๑๙๙ หน้า ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อเล่มต่อคน 
 ๙.๓  จ านวนตั้งแต่ ๒๐๐ หน้าขึ้นไป ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อเล่มต่อคน 

 ข้อ ๑๐ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ผู้อ่านเอกสารค าสอน หรือ เอกสาร
ประกอบการสอนตามจ านวนหน้าของต้นฉบับ ดังนี้   
 ๑๐.๑  จ านวน ๑ – ๙๙ หน้า ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อเล่มต่อคน 
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 ๑๐.๒  จ านวน ๑๐๐ – ๑๙๙ หน้า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเล่มต่อคน 
 ๑๐.๓  จ านวนตั้งแต่ ๒๐๐ หน้าขึ้นไป ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเล่มต่อคน 

 ข้อ ๑๑ คณะกรรมการตามข้อ ๔ กรณีความยาวของต้นฉบับไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ให้
พิจารณาตามสัดส่วนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ 

ข้อ ๑๒ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้เขียนต ารา หรือหนังสือ หรือเอกสารค าสอน หรือเอกสาร
ประกอบการสอน ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอจากคณะกรรมการแล้ว เป็นดังนี้ 
 ๑๒.๑  ผู้เขียนต าราหรือหนังสือ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเล่ม 
 ๑๒.๒  ผู้เขียนเอกสารค าสอน ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเล่ม 
 ๑๒.๓  ผู้เขียนเอกสารประกอบการสอน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อเล่ม 

  ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีเหตุที่ต้องมีการวินิจฉัย    ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอธิการบดีและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่        มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบและแก้ไขชื่อประกาศจากเดิม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และผู้เขียนต าราหนังสือ เอกสารค าสอน เอกสาร
ประกอบการสอน พ.ศ. 2559 เป็น ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการอ่านต าราผลงานวิชาการ และผู้เขียนต าราหนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. 
2559 
       2. ให้เพ่ิมข้อความ การจ่ายค่าตอบแทนให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน โดยใช้เงินงบประมาณ
ของส่วนงาน 
  3. แก้ไขข้อ 11 จาก คณะกรรมการตามข้อ ๔ กรณีความยาวของต้นฉบับไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
ให้พิจารณาตามสัดส่วนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ เป็น กรณีความ
ยาวของต้นฉบับไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ให้พิจารณาตามสัดส่วนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.18 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

   ตามบันทึกข้อความของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่ ศธ 0590.30/1011 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศค่าตอบแทนและการก าหนดเงินประจ าต าแหน่งของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่  ๒2 ธันวาคม 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จึงได้ด าเนินการยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนด
อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2559 ดังต่อไปนี้ 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง  ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ  

ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 
 

 
โดยเป็นการสมควรออกประกาศก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการชุดต่างๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา  อาศัยอ านาจในมาตรา ๒๑(๒)แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงได้ออก
ประกาศไว้ดังนี้ 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
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ประกาศ ณ วันที่.............................................พ.ศ. 2559 

 
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

(บาท/ครั้ง/คน) 

คณะกรรมการชุดอื่นๆ 
ที่ประธานกรรมการ แต่งต้ัง 

(บาท/ครั้งคน) 
ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธาน
กรรมการมอบหมายให้ท าหน้าท่ี
ประธานกรรมการ 

ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ไม่เกิน ๖๒๕ 

รองประธานกรรมการ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไม่เกิน ๕๐๐ 
กรรมการ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไม่เกิน ๕๐๐ 
กรรมการและเลขานุการ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไม่เกิน ๕๐๐ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 
       2. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.19 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

   ตามบันทึกข้อความของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่ ศธ 0590.30/1011 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศค่าตอบแทนและการก าหนดเงินประจ าต าแหน่งของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่ ๒2 ธันวาคม 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จึงได้ด าเนินการยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เสนอที่



42 
 

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
   

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ  

ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 
 

 

โดยเป็นการสมควรออกประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ  อาศัย
อ านาจในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความใน    ข้อ ๑๐(๖) และ 
ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่  
1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่
ปรึกษาผู้ประกอบการ พ.ศ. 2559” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้  ให้

บังคับตามประกาศฉบับนี้ 
ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 
  มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 
  อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

บุคลากรภายใน หมายถึง  อาจารย์ นักวิจัย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านใดด้านหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 

ข้อ ๕ ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้แก่
ผู้ประกอบการ ไว้ดังนี้ 

๕.๑ ที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อัตราชั่วโมงละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
๕.๒  ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอัตราชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 



43 
 

ข้อ ๖  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

    

ประกาศ ณ วันที่.............................................พ.ศ. 2559 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
       2. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       3. การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาต้องไม่รวมถึงผู้อ านวยการศูนย์ 
       4. มอบหมายให้ท่านอธิการบดีนัดพบผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือจัดท าTOR(Terms of Reference) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.20 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

   ตามบันทึกข้อความของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่ ศธ 0590.30/1011 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศค่าตอบแทนและการก าหนดเงินประจ าต าแหน่งของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่  ๒2 ธันวาคม 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จึงได้ด าเนินการยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  การ
ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ า
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 

  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการ  
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559  

     
 
โดยเป็นการสมควรออกประกาศการก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ และผู้จัดการ

ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอ านาจในมาตรา ๒๑(๒)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๑๐ (๖) และ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ
บริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่8 มกราคม พ.ศ. 2559 
จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ าต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของบุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ให้จ่ายตามต าแหน่ง

ต่างๆ ในอัตรา ดังนี้ 
  ๓.๑  รองผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
  ๓.๒  ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ   ไม่เกิน  ๓,๕๐๐ บาท/เดือน 
ข้อ ๔  เงินประจ าต าแหน่งของบุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินทุน

ภายนอก 
ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
    

ประกาศ ณ วันที่.............................................พ.ศ. 2559 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
     1. ให้ทบทวนอัตราเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
     2. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
     3. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสนอแนะให้รองผู้อ านวยการของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ จัดท าการประเมินและจัดท า PA (Performance Agreement) เสนออธิการบดี  
     4. มอบหมายให้ท่านอธิการบดีนัดพบผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา  เพ่ือจัดท า
TOR (Terms of Reference) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.21 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

   ตามบันทึกข้อความของอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ 0590.40/1133 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศค่าตอบแทนและการก าหนดเงินประจ าต าแหน่งของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒8 ธันวาคม 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนด
อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2559  ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ  
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕9 

--------------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๖) และข้อ ๒๖  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหารแปละคณะกรรมการชุดต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕9 
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  ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕9”  
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  
  ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศ
นี้ กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้วินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ ณ วันที่  .........................................พ.ศ. ๒๕๕9 
  

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
บัญชีแสดงรายละเอียดเบี้ยประชุมกรรมการในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (บาท/ครั้ง/คน) 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดย
ประธานกรรมการ 
(บาท/ครั้ง/คน) 

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธาน
กรรมการมอบหมายให้ท าหน้าที่
เป็นประธาน 

๒,๕๐๐ ๖๒๕ 

รองประธานกรรมการ ๒,๐๐๐ ๕๐๐ 
กรรมการ ๒,๐๐๐ ๕๐๐ 
กรรมการและเลขานุการ ๒,๐๐๐ ๕๐๐ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ๑,๐๐๐ ๒๐๐ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 
       2. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ระเบียบวาระท่ี  4.22 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

   ตามบันทึกข้อความของอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ 0590.40/1133 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศค่าตอบแทนและการก าหนดเงินประจ าต าแหน่งของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒8 ธันวาคม 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. 2559 และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559  เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ  

ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕9 
---------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงอาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ ๑๐ (๖) ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕9 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่
ปรึกษาผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕9”  
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  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้    ให้ใช้
บังคับตามประกาศฉบับนี้  
  ข้อ ๔ การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา 

๔.๑  ที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอัตรา ชั่วโมงละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
๔.๒  ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาอัตรา ชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ 

บาท 
๔.๓  อัตราการ เบิกจ่ ายที่ นอกเหนือจากนี้  ให้ อยู่ ในดุ จ พินิ จของประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศ
นี้ กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้วินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ ณ วันที่     ........................................ พ.ศ. ๒๕๕9 
  

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ทบททวนอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์  
       2. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       3. ให้ตัดข้อความในข้อ 4.3 อัตราการเบิกจ่ายที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
       4. มอบหมายให้ท่านอธิการบดีนัดพบผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดท า
TOR(Terms of Reference) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.23 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

   ตามบันทึกข้อความของอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ 0590.40/1133 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศค่าตอบแทนและการก าหนดเงินประจ าต าแหน่งของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒8 ธันวาคม 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด
เงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ า
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2559 ดังต่อไปนี้ 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 
 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเรื่อง ก าหนดเงินประจ า
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการและผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วยการบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงออก
ประกาศก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕9 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการและผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕9”  
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งให้จ่ายตามต าแหน่งต่างๆ ในอัตราดังนี้ 

๓.๑ รองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๓.๒ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕,๐๐๐   บาท/เดือน 
๓.๓ ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์  ไม่เกิน ๓,๕๐๐   บาท/เดือน  

  ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศ
นี้ กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้วินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 
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  ประกาศ ณ วันที่............................................พ.ศ. ๒๕๕9 
  

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ทบทวนอัตราเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
       2. ให้ตัดข้อความในข้อ 3.2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน 
       3. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       4. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสนอแนะให้รองผู้อ านวยการของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ จัดท าการประเมินและจัดท า PA (Performance Agreement) เสนออธิการบดี  
       5. มอบหมายให้ท่านอธิการบดีนัดพบผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดท า
TOR (Terms of Reference) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.24 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ฉบับท่ี 4 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0016 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙9 (๑6/2558) เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่  4) และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

  กองกลาง จึงด าเนินการยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4)  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) ดังต่อไปนี้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 4) 
------------------------------- 

อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม 

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที ่1/2559 เมื่อวันที่8 มกราคม พ.ศ.2559 จึงให้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา  ดังนี้  

ข้อ ๔ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4)” 

ข้อ ๕ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ ๖ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม  พ.ศ. 

2558 ดังนี้ 
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
อัตราค่าตอบแทน 

ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (คนละ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 10,000 5,000 

 
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
อัตราค่าตอบแทน 

ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (คนละ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 5,000 2,500 

 
ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
อัตราค่าตอบแทน 

ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (คนละ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 30,000 15,000 

 



52 
 

ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
อัตราค่าตอบแทน 

ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (คนละ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 20,000 10,000 

                         ประกาศ  ณ  วันที่ .............................................. พ.ศ. ๒๕๕9 
 

                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.25 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่
พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0016 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙9 (๑6/2558) เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พัก
อาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

  กองกลาง จึงด าเนินการยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติ
และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติ
และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง  การก าหนดแนวปฏิบตัแิละอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
..................................................... 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้นิสิตใหม่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้มีการปรับตัว
และการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และการแสวงหาความรู้รวมถึงการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าท่ีพัก
อาศัยหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจความตามในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าท่ีพัก
อาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒  ประกาศนี้ใช้บังคับในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
  “นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยพะเยาด้วย 
  “หอพัก มพ.” หมายความว่า หอพักนิสิตท่ีเป็นอาคารชั้นเดียว 
  “หอพัก UP” หมายความว่า หอพักนิสิตท่ีเป็นอาคาร ๔ ช้ัน 
  “หอพัก G-UP” หมายความว่า หอพักนิสิตท่ีเป็นอาคาร ๔ ชั้น เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับนิสิตท่ีมี
ผลการเรียนดีเย่ียม 
 ข้อ ๔ ให้นิสิตภาคปกติชั้นปีท่ี ๑ ขึ้นไปทุกคนและนิสิตทุนสวัสดิการหอพัก ต้องเข้าพักอาศัยหอพัก        
ในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีจะต้องพักอาศัยตลอดปีการศึกษานั้น และต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา      ว่า
ด้วยเรื่องระเบียบหอพักนิสิต ยกเว้นนิสิตสาขาแพทยศาสตร์, สาขาการแพทย์แผนจีนและทันตแพทยศาสตร์         
ให้พักอาศัยเป็นระยะเวลา ๓ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ ให้เป็นไปตามความสมัครใจและตามจ านวน
ห้องพักที่ว่าง 
 ข้อ ๕ หอพัก G-UP เป็นหอพักท่ีจัดสรรส าหรับนิสิตท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป              
การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าพักในหอพัก G-UP ให้คณะกรรมการท่ีอธิการบดีแต่งต้ังท าหน้าท่ีพิจารณาการ
คัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี ๑ ส าหรับนิสิตปีท่ี ๑, นิสิตปีท่ี ๒ และนิสิตชั้นปีท่ี ๓               
โดยนิสิตจะได้รับสิทธิในการเข้าพักอาศัยจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ ๖ นิสิตท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการยกเว้นการ
เข้าพักหอพักในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย  
 ข้อ ๗ นิสิตตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๕ ท่ีไม่ได้เข้าพักในมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการฝุาฝืนข้อความ            
ในประกาศฉบับนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต 
 ข้อ ๘ นิสิตตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๕ ท่ีจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ไม่ได้เข้าพักอาศัย
หอพักในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพัก เว้นแต่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งได้รับการตรวจจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยรับรองว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจนไม่สามารถพักในหอพัก                 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ได้ ท้ังนี้ หากมีปัญหาด้านสุขภาพภายหลังจากเข้าพักในหอพักแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาการคืนเงินให้ตามสัดส่วนการเข้าพักอาศัยต่อไป 



54 
 

 ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีนิสิตหรือผู้ปกครองนิสิตได้ท าสัญญาเช่า/เช่าซื้อ             
ท่ีพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะยกเป็นเหตุท่ีไม่เข้าพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยได้ 
 ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 
  ๑๐.๑ หอพัก มพ. ก าหนดให้นิสิตเข้าพักอาศัย ๒ คน /ห้อง โดยนิสิตแต่ละคนจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ 
   ๑๐.๑.๑ ค่าธรรมเนียมหอพักภาคเรียนปกติ ปีการศึกษาละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
   ๑๐.๑.๒ ค่าธรรมเนียมหอพักภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท 
   ๑๐.๑.๓ ค่าประกันของเสียหาย(มพ) ปีการศึกษาละ ๕๐๐ บาท 
   ๑๐.๑.๔ ค่าธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิต อัตรา ๑๐๐ บาท/คน/วัน 
   ๑๐.๑.๕ ค่าไฟฟูาเหมาจ่าย ปีการศึกษาละ ๕๐๐ บาท/คน 
  ๑๐.๒ หอพัก UP นิสิตแต่ละคนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ 
   ๑๐.๒.๑ ค่าธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ ๒ คน  

๑๐.๒.๑.๑ ภาคเรียนปกติ  ปีการศึกษาละ ๒๔,๐๐๐ บาท 
    ๑๐.๒.๑ .๒ ภาคเรียน ๓ ภาคเรียน ปีการศึกษาละ ๒๘,๘๐๐ บาท 
    ๑๐.๒.๑.๓ เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ  ๔,๘๐๐ บาท 
   ๑๐.๒.๒ ค่าธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ ๓ คน  

๑๐.๒.๒.๑ ภาคเรียนปกติ  ปีการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐ บาท 
    ๑๐.๒.๒ .๒ ภาคเรียน ๓ ภาคเรียน ปีการศึกษาละ ๒๖,๔๐๐ บาท 
    ๑๐.๒.๒.๓ เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๔,๔๐๐ บาท 
   ๑๐.๒.๓ ค่าธรรมเนียมหอพัก(พัดลม) 

๑๐.๒.๓.๑ ภาคเรียนปกติ  ปีการศึกษาละ ๑๖,๐๐๐ บาท 
    ๑๐.๒.๒ .๒ ภาคเรียน ๓ ภาคเรียน ปีการศึกษาละ ๑๙,๒๐๐ บาท 
    ๑๐.๒.๒.๓ เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ  ๓,๒๐๐ บาท 
   ๑๐.๒.๔ ค่าธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิต อัตรา ๑๐๐ บาท/คน/วัน 
   ๑๐.๒.๕ ค่าน้ าประปา ภาคเรียนปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท  
ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕๐ บาท 
   ๑๐.๒.๖ ค่าไฟฟูาเรียกเก็บตามจ านวนท่ีจ่ายจริงในแต่ละเดือน อัตราหน่วยละ ๖ บาท 
   ๑๐.๒.๗ ค่าประกันของเสียหาย(UP Dorm) ปีการศึกษาละ ๙๐๐ บาท 
   ๑๐.๒.๘ ค่ามัดจ ากุญแจห้องพัก, คีย์การ์ด ปีการศึกษาละ ๑๐๐ บาท 
 ข้อ ๑๑ นิสิตท่ีเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒ สามารถขอรับค่ามัดจ า
กุญแจห้องพัก และค่าประกันของเสียหาย(ถ้ามี) คืนได้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ 
 ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ หากมีกรณีนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        ...............................พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตรา
ค่าท่ีพักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.26 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการ
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0016 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙9 (๑6/2558) เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วย
ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

  กองกลาง จึงด าเนินการยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหาร
จัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการ
บริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 

  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพ 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕9 

---------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหาร

จัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร
จัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่...................... เมื่อวันที่........................................ จึงได้ออกประกาศไว้ ดังนี้  

ข้อ ๑   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการ
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕9” 
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ข้อ ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓   ให้ยกเลิกประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอ้ืองค า (หน่วย
ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๗  ฉบับลงวันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๗ 

ข้อ  ๔    ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยพะเยา 
“หน่วยปฏิบัติการ”   หมายถึง   หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 
  และการท่องเที่ยว  
“อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณะกรรมการอ านวยการ” หมายถึง   คณะกรรมการอ านวยการหน่วยปฏิบัติการ 
  วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
“คณะกรรมการด าเนินงาน”   หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินงานหน่วยปฏิบัติการ 
  วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

       /“หัวหน้า” หมายถึง ........ 
“หัวหน้า”   หมายถึง  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 
  และการท่องเที่ยว  
 

ข้อ ๕   ให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้นภายใต้ก ากับของ 
ส านักงานอธิการบดี 

 

ข้อ ๖   หน่วยปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
(๑) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการแก่นิสิต ตลอดจน

สนับสนุนพันธกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๒) เพ่ือใช้ในการสอนและฝึกหัดปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว การโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม หรืออ่ืน ๆ 
(๓) เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนิสิต และระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ 
(๔) เพ่ือให้บริการด้านที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การจัดประชุมและกิจกรรมอ่ืน ๆ   

แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก 
(๕) เพ่ือสนับสนุนการวิจัยในศาสตร์ที่เก่ียวข้องแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๗   ให้มีคณะกรรมการอ านวยการของหน่วยปฏิบัติการ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
(๑)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธาน 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน  ๖ คน เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการตาม (๓) ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของรองอธิการบดีที่อธิการบดี

มอบหมาย ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ หรือมีความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยปฏิบัติการก็ได้ โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ 
ปี แต่อาจจะได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้  

คณะกรรมการอ านวยการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 
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รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายอาจเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อ านวยการตามจ านวนที่เหมาะสมได้  

 

ข้อ ๘   คณะกรรมการอ านวยการของหน่วยปฏิบัติการ มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการด าเนินการหน่วยปฏิบัติการ ตลอดจน

ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ  ๖ 
        

(๒) เสนออธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วย
ปฏิบัติการ เช่น การบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับประกาศนี ้

(๓) รับผิดชอบให้มีการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของหน่วยปฏิบัติการ 
โดยให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๕) พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
(๖) เสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ ตามที่

คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
(๗) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 

ข้อ ๙   ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
(๑)  ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ านวนไม่เกิน ๗ คน เป็นกรรมการ 
(๓) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการตาม (๒) อาจเลือกจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือบุคคลภายนอกก็

ได้ โดยให้รองอธิการบดีตามข้อ ๗ (๑) มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการ โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจจะได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้ 

 

ข้อ ๑๐   ให้คณะกรรมการด าเนินงานตามข้อ ๙ มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ควบคุมการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๖ 

และเป็นไปตามนโยบายและแผนที่คณะกรรมการอ านวยการก าหนด 
(๒) ติดตามการจัดท าบัญชี รายงานการเงิน พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงาน และ

รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการ อัตรา
รายได้ ค่าตอบแทน และอ่ืน ๆ ต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณา   

ข้อ ๑๑   รายได้ของหน่วยปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
(๑)  รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและ/หรือจากการให้บริการ 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลหรือหน่วยงานมอบให้ 
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(๓) เงินบริจาค 
(๔) รายได้อ่ืนๆ 
(๕) ผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการรายได้ตามข้อ (๑) ถึง (๔) 
รายได้ของหน่วยปฏิบัติการ จะต้องน าส่งเป็นเงินรับฝากกับมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ ๑๒  การด าเนินการทางการเงิน บัญชี การควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงินและการ
รายงานผลการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ข้อ ๑๓   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือข้อ
โต้แย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่        .....................................พ.ศ. ๒๕๕9 
 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ ถอนคืน   
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ ดร.นราธิป สงมี 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ 0590.21(1)/1161 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  
2558 เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ ดร.นราธิป สงมี  เนื่องจาก ดร. นราธิป สงมี 
ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เริ่มปฏิบัติงาน ณ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2558 อาจารย์ได้ล้มปุวยและเข้ารับการรักษาตัว ณ 
โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2558  แต่อาการปุวยไม่ดีขึ้น ญาติจึงได้ท าการย้ายไปรักษา
ตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 ธันวาคม 2558 โดยแพทย์ได้วินิจฉัยว่าปุวย
เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง อาการของโรคก าเริบอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่แพทย์จะรักษาได้ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ ที่เป็นแรงก าลัง
ส าคัญของคณะวิทยาศาสตร์ 
  

คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ ดร.นราธิป สงมี เพ่ือ
ช่วยเหลือครอบครัว เป็นจ านวนเงิน 384,891 บาท(สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ ดร.นราธิป สงมี 
เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว เป็นจ านวนเงิน 384,891 บาท(สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
เอกสารดังระเบียบวาระการประชุม 
  
มติ ที่ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0590.06/0075 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2559 เรื่อง ขออนุมัติอัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยา เนื่องจากกองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานเกี่ยวกับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และยังไม่ได้มีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับจิตแพทย์ 
 

  กองบริการการศึกษา จึงด าเนินการยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝุายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา  
  

ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

…………………………………………… 
  โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้การด าเนินงานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศอัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้    

การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้จ่ายตามอัตรา ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (ต่อคน) 
จิตแพทย์ ๒,๐๐๐ บาท/วัน 

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป      

ประกาศ  ณ  วันที่    …………………………………พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                                                                            
           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
     1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 
     2. ให้แก้ไขต าแหน่งจิตแพทย์ เป็น จิตแพทย์หรือจิตวิทยาคลินิก 
 
ปิดประชุม  
 
 เวลา  16.00 น. 
 
 
 
                สุคนธ ์ ยากี                                        ชาลี  ทองเรือง                                                                                           
          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                  

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


