สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 4/๒๕๕7
วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7
เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ดร.สาราญ ทองแพง
2. นางอุไร ร่มโพธิหยก
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
4. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
6. นางสาวสุคนธ์ ยากี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวทิ ย์ อุดมพาณิชย์
4. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
5. นายสิทธิธี จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

ผู้ช่วยอธิการบดี (ได้รับเชิญเข้าร่วมชีแ้ จง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ ดร.สาราญ ทองแพง เป็นประธานที่ประชุม ดร.สาราญ ทองแพงกล่าวเปิด
ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 1.2.1 เรื่ อ ง ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2557
- ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ 2.1 เรื่อง พิ จารณารับ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการการเงิน และทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
มติ ที่ ประชุ ม ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ครั้ ง ที่
3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓.1 เรื่อง ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557
------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความ
ตามข้ อ 4 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนีม้ ผี ลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556
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ข้อ ๔

ประกาศนี้
“นิสิต”
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หมายถึง ค่ า ล ง ทะ เบียนเรียนตา มห ลั ก สู ตรข อ ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ
๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
๕.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
๕.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5.๓.๑ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
5.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
5.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด
5.๓.๔ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๕.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
๕.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๕.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
5.๖.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
5.๖.๒ สาขาวิชาภาษาจีน
5.๖.๓ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
5.๖.๔ สาขาวิชาภาษาไทย
5.๖.๕ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
5.๖.๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๕.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึ กษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ
๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
6.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
6.๒.๑ สาขาวิชาการประมง
6.๒.๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6.๒.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6.๒.๔ สาขาวิชาชีววิทยา
6.๒.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
6.๒.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.๒.๗ สาขาวิชาฟิสกิ ส์
6.๒.๘ สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
6.๒.๙ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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6.๒.๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
6.๒.๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6.๒.๑๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
6.๒.๑๓ สาขาวิชาสถิติ
6.๒.๑๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6.๒.๑๕ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
6.๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
6.๔ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิ างคศาสตร์สากล
ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ
๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
7.๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
7.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7.2.๑ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
7.2.๒ สาขาวิชาเคมี
7.2.๓ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
7.2.๔ สาขาวิชาชีวเคมี
7.2.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
7.2.๖ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
7.2.๗ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7.2.๘ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
7.2.๙ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
7.3.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7.3.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7.3.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
7.3.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7.3.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7.3.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
7.3.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7.3.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7.๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
7.4.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมเี ดีย
7.4.๒ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
7.๕ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้อ ๘ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจน กว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคเรี ย นปกติ
ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
8.1 หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
8.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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8.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
8.3.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
8.3.2 สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
ข้อ ๙ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคเรี ย นปกติ
ภาคเรี ย นละ 3๐,๐๐๐ บาท ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ภาคเรี ย นละ ๑5,๐๐๐ บาท หรื อ รวมจ่ า ยปี ก ารศึ ก ษาละ
6 ๐ , ๐ ๐ ๐ บ า ท ส า ห รั บ ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ร า ย ปี คื อ ห ลั ก สู ต ร เ ภ สั ช ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
บริบาลเภสัชกรรม
ข้อ ๑๐ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคเรี ย นปกติ
ภาคเรี ย นละ 5๐,๐๐๐ บาท ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ภาคเรี ย นละ 25,๐๐๐ บาท หรื อ รวมจ่ า ยปี ก ารศึ ก ษาละ
10๐,๐๐๐ บาท สาหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี ดังนี้
10.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
10.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้น การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ขอเพิ่มข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับ
นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนทีไ่ ด้รับทุนพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา)
พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ได้รับทุ นพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน
การศึกษา) จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการ
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การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน
การศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“โรงเรียนสาธิต”
หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นักเรียน”
หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ทุนการศึกษา”
หมายความว่า ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ข้อ ๔ การให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ให้ได้รับทุนการศึกษาทุก
ภาคการศึกษา
ข้อ ๕ ให้กาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
๕.๑ เงินช่วยเหลือเมื่อแรกถึง
๓,๐๐๐ บาท
๕.๒ ค่าใช้จ่ายรายเดือน
๒,๐๐๐ บาท
(โรงเรียนจัดอาหารมื้อเช้าและเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และจัดอาหารทุกมื้อวันเสาร์
และวันอาทิตย์)
๕.๓ ค่าใช้จ่ายรายเดือน
๔,๐๐๐ บาท
(กรณีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยเบือ้ งต้นฯ ณ สถาบันอื่นที่
ไม่ได้จัดอาหารมื้อเช้า กลางวัน และเย็น)
๕.๔ ค่าอุปกรณ์การศึกษา หนังสือเรียน ปีละ
๓,๐๐๐ บาท
๕.๕ ค่าเปลี่ยนประเภทวีซ่า ไม่เกินปีละ
๒,๐๐๐ บาท
๕.๖ ค่าต่อวีซ่า ประมาณปีละ
๒,๐๐๐ บาท
๕.๗ ค่าประกันสุขภาพ เบิกจ่ายตามจริงปีละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ กรณีในระหว่างปิดภาคเรียน หากนักเรียนไม่ได้พานักอยู่ในราชอาณาจักรไทย ติดต่อกันในคราว
เดียวเป็นระยะเวลา เกินกว่า ๒๐ วัน จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามข้อ ๕.๒
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ น าเงิ น ค่ า ปรั บ ของศู น ย์ บ รรณสารฯตั้ ง เป็ น งบประมาณรายจ่ า ย
ปีงบประมาณ 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) อนุมัตินาเงินค่าปรับของศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557
จานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
2) มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
----------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความ
ตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สนิ ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึง
ให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนีย ม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง
หมายถึง

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึก ษาจนกว่าจะสาเร็จการศึก ษาให้เหมาจ่ าย ตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
4.1 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 2

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1.๑ สาขาวิชาภาษาไทย

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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4.2 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

180,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4.4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.2 สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

6.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
6.2 สาขาวิชาภาษาไทย

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

6.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 2

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
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4.3. การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ชั้นปีที่ 2
ภาค
เรียนที่
3

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ภาค
เรียนที่
3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

30,000

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

๔.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

๔.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร
๔.3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนนิเวศ

180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

30,000

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

150,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

25,000

150,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

25,000

๖.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
๖.2 สาขาวิชาภาษาไทย

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

90,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

15,000

๖.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

90,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

15,000

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

120,000

๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
๕.๑ สาขาวิชาการบริหาร
งานก่อสร้าง
๕.2 สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

๗. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
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การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข (จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย)
ชั้นปีที่ 1
เหมาจ่าย
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ชั้นปีที่ 2
ภาค
เรียนที่
3

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ภาค
เรียนที่
3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 180,000

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

30,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

25,000

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

150,000

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียน
เรียน
ภาคเรียนละ

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

495,000

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

50,000

3.1 สาขาวิชาภาษาไทย

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

3.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว
3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต
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การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียน
เรียน
ภาคเรียนละ

ชั้นปีที่ 1
เหมาจ่าย
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว
1.2 สาขาวิชาการจัดการ

495,000

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

50,000

495,000

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

50,000

1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

3.1 สาขาวิชาภาษาไทย

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

3.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. หลั.กสูตรศิลปศาสตรดุษฏี
บัณฑิต

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสติ ชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น
การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน
คณะศิลปะศาสตร์ พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้เปลี่ยนชื่อประกาศจากเดิม (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน
คณะศิลปะศาสตร์ พ.ศ. 2557 เป็น (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.
2557
2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2557
3. ให้เพิ่ม ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
4. ให้ตัดประโยค ข้อ 4 จากเดิม การสอนเกินภาระการสอนในกรณีเป็นรายวิชาทางด้านสังคมศาสตร์จะต้องมี
นิสิตในหมู่เรียนไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท เป็น การสอนเกินภาระการสอนจะต้องมี
นิสิตในหมูเ่ รียนไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท
5. ให้ตัดข้อความ ข้อ 7 จากเดิม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนให้ดาเนินการขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา และให้เบิกจากเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ เป็น การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
สอนให้ดาเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยพะเยา และให้เบิกจากเงินรายได้ของคณะ
6. ให้ตัดประโยค “ทั้งนี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นต้นไป” ออก
7. ให้นาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารสอนเกินภาระงานสอน คณะศิลปะศาสตร์ที่ลงนาม
แล้วแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการการเงินฯ ในวาระสืบเนื่อง ต่อไป
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน จึง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีม้ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้
อาจารย์ผู้สอนเกินภาระงานสอน หมายถึง อาจารย์ประจาผู้จัดการเรียนการสอน
เกิน ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อ ๔ การนับชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอนจะเริ่มต้นหลังชั่วโมงที่ ๑๕ เป็นต้นไป โดยนับทั้งชั่วโมง
บรรยายและปฏิบัติ กรณีรายวิชาที่อาจารย์จัดการเรียนการสอนมากกว่า ๑ คน ให้นับจานวนชั่วโมงสอนจริงของอาจารย์
แต่ละคนต่อสัปดาห์ที่มีการสอน
ข้อ ๕ การสอนเกินภาระการสอนจะต้องมีนิสิตในหมู่เรียนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทน
ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท
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ข้อ ๖ การสอนเกินภาระการสอนในกรณีเป็นรายวิชาทางด้านภาษาจะต้องมีนิสิตในหมู่เรียนไม่น้อยกว่า
๕๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท
ข้อ ๗ อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะรับภาระการสอนเกินภาระงานสอน ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อ ๘ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนให้ดาเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยพะเยา
และให้เบิกจากเงินรายได้ของคณะ
ข้อ ๙ ให้ อ ธิ ก ารบดี รัก ษาการให้เป็ น ไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปั ญ หาเกี่ ย วกับการปฏิบัติต าม
ประกาศ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
สาหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ ต่อไปประกาศลักษณะดังกล่าวไม่ตอ้ งนาเข้าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.5 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของคลินิก
แพทย์แผนจีน พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของคลินิกแพทย์แผน
จีน พ.ศ. 2557
2. ให้ตัดข้อความ “หมายเหตุ – ค่าใช้จ่ายสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายจากสานักงานประกันสังคม
แห่งชาติ” ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของคลินิกแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ กาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของคลินิกแพทย์แผนจีน จึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่ารักษาของคลินิกแพทย์
แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“บุคลากร”
“นิสิต”

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยพะเยา
“บุคคลทั่วไป”
หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ กาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของคลินิกแพทย์แผนจีนให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
อัตราค่าบริการในการให้บริการทางการแพทย์แผนจีน
และรายละเอียดรายการให้บริการ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
5

ค่าบริการ การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน
ฝังเข็มเพื่อการรักษาสาหรับบุคลากร
ฝังเข็มเพื่อการรักษาสาหรับบุคคลทั่วไป
ฝังเข็มเพื่อความสวยความงามสาหรับบุคลากร
ฝังเข็มเพื่อความสวยความงามสาหรับบุคคลทั่วไป
ฝังเข็มสาหรับนิสิต

ราคา(บาท)ต่อคน
๑๕๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๕๐
100

ระเบียบวาระที่ ๔.6 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ทุนการศึกษาสาหรับทันตแพทย์ของสถาบันร่วมผลิตทันตแพทย์ พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษา
สาหรับทันตแพทย์ของสถาบันร่วมผลิตทันตแพทย์ พ.ศ. 2557
2. ให้เพิ่มข้อความ ข้อ 4 ในตารางรายการลาดับที่ 3 จากเดิม ค่าทาการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนตาม
หลักสูตร เป็น ค่าทาการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนตามหลักสูตรนอกเหนือจากข้อ ๒
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3. ให้เพิ่มหัวข้อ ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา และทาสัญญาขอรับทุนกับมหาวิทยาลัยไปก่อนวันที่
ประกาศนีม้ ผี ลใช้บังคับ การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับทันตแพทย์
ของสถาบันร่วมผลิตทันตแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับทันตแพทย์ของสถาบันร่วม
ผลิตทันตแพทย์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
ข้อ ๔ แห่ง ระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่า ด้ว ย การเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ทุนการศึกษาสาหรับทันตแพทย์ของสถาบันร่วมผลิตทันตแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์พิเศษ
“สถาบัน ร่ว มผลิต ” หมายความว่า โรงพยาบาลพะเยา หรือ โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ทาความ
ร่วมมือในการผลิตทันตแพทย์กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับทันตแพทย์ ของสถาบันร่วมผลิตทันต
แพทย์ ดังนี้
ลาดับที่
รายการ
๑
ค่าใช้จ่ายประจาเดือน
๒
๓

รายละเอียดการเบิกจ่าย
อาจารย์ที่ได้รับเงินเดือนต้นสังกัดระหว่างลาศึกษา
กรณีเรียนต่างท้องถิ่นให้เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าบารุง
การศึกษา
ค่าทาการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนตาม
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หลักสูตรนอกเหนือจากข้อ ๒
ข้อ ๕ กรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความจาเป็น เป็น

กรณี ๆ ไป
ข้อ ๖ ผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตัง้ โดยมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๗ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจะต้องทาสัญญาขอรับทุนกับมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ ๘ ผู้ ที่ไ ด้ รับการสนั บสนุ น ทุน การศึก ษา และทาสั ญ ญาขอรับทุ น กั บมหาวิทยาลั ย ไปก่ อ นวั น ที่
ประกาศนีม้ ผี ลใช้บังคับ การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์
พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิตทันตแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก พ.ศ. 2557
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. ให้ค วามเห็ นชอบอนุ มัติโดยหลัก การ(ร่ าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง กาหนดอั ตราค่า ตอบแทน
วิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิตทันตแพทย์ ในรายวิ ชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก พ.ศ.
2557 โดยให้อธิการบดีลงนามประกาศที่ได้การปรับแก้
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และกองบริการการศึกษาได้ดาเนินการปรับแก้
3. ให้นาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน
ส าหรั บสอนนิ สิ ต ทั น ตแพทย์ ในรายวิช าระดั บ ปรี ค ลิ นิ ก และระดั บ คลิ นิก พ.ศ. 2557 ที่ ล งนามแล้ ว แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินฯ ในวาระสืบเนื่อง ต่อไป
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผูป้ ่วยมาตรฐาน
สาหรับสอนนิสิตในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินกิ
สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอน
นิสิต ในรายวิช าระดับ ปรีค ลินิก และระดับคลินิก สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาศัย อานาจตามความใน
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง ก าหนดอั ตราค่ าตอบแทนวิ ทยากร
อาจารย์พเิ ศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิตในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗”
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ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ
ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิตแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก พ.ศ. ๒๕๕5 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ ๓ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตัง้ แต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“วิทยากร”
หมายความว่า ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งทาหน้าที่ให้
ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
“อาจารย์พิเศษ”
หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอาจารย์พเิ ศษ
“ผู้ป่ว ยมาตรฐาน” หมายความว่า ผู้ป่ว ยหรือ บุค คลภายนอกที่เ ป็น ผู้ป่ว ยจริง หรือ ผู้ป่ว ย
สมมติ หรือที่เกี่ยวข้องสาหรับการสอนนิสิต สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
“การสอน” หมายความว่า การสอนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการออกข้อสอบ
การตรวจข้อสอบ การตรวจรายงาน การสอนกลุ่มย่อย การสอนข้างเตียงผู้ป่วย การสอนในห้องผ่าตัด การสอนหอผู้ป่วย
นอก การสอนคลินกิ วินิจฉัย การสอนหัตถการ และการออกปฏิบัตงิ านในชุมชน
ข้อ 5 ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิต ในรายวิชา
ระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้
5.๑ อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี
5.๑.๑ วิทยากร
ชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
5.๑.๒ อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
5.๒ อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติ
5.๒.๑ อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
5.๓ อัตราค่าตอบแทนผู้ป่วยมาตรฐาน ชั่วโมงละไม่เกิน ๒๕๐ บาท
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.8 เรื่อง งบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
มติ ที่ประชุมรับทราบ

19
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานอนุกรรมการ จากเดิม 8,000 บาท เป็น 10,000 บาท
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ และให้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับอัตราเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๗
2. ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลั ยการจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การปรับอัตราเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับอัตราเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
ชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเบีย้ ประชุมครั้งละ 10,000 บาท
3.1 ประธานคณะกรรมการการติ ด ตามและประเมิ น งานด าเนิ น งานของอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
3.2 ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
3.3 ประธานคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา
3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
3.5 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยพะเยา
3.6 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
พะเยา
3.7 ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
3.8 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้ยืมเงินจากภายนอกมหาวิทยาลัย
พะเยา
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
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ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอานวยการ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๔
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้ว ย การเงิน และทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้
ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
3.1 ประธานกรรมการ
อัตรา 10,000 บาท
3.2 กรรมการ
อัตรา 8,000 บาท
3.3 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
อัตรา 2,000 บาท
3.4 ผู้ได้รับเชิญจากคณะกรรมการให้เข้าร่วมชีแ้ จง อัตรา 2,000 บาท
ข้อ 4 ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมอานวยการวิทยาลัยการจัดการไปก่อนที่ออกประกาศฉบับนี้
การจ่ายเบีย้ ประชุมคณะกรรมการอานวยการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัตติ ั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) อนุมัตินาเงินค่าปรับล่าช้าที่นาส่งเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มาตั้งเป็นงบประมาณปี พ.ศ.
2557 จานวน 1,325,680 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
2) มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 มาตั้งเป็นงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 247,000 บาท ของคณะวิศกรรม
ศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และ
เงินรายได้สะสมปีงบประมาณพ.ศ. 2556 จานวน 27,000 บาท มาตั้งเป็นงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2557
จานวน 247,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์นเิ ทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ
ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2556
2. มอบกองบริการการศึกษา จัดทา (ร่าง) ประกาศค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทน
อาจารย์ทปี่ รึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2557
3. ให้ ค วามเห็ น ชอบอนุ มั ติ โ ดยหลั ก การ (ร่ า ง) ประกาศค่ า ตอบแทนอาจารย์ นิ เ ทศรายวิ ช าฝึ ก งาน และ
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2557
4. ให้นาประกาศค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษา
อิสระ ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2557 ที่ลงนามแล้วแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการการเงินฯ ในวาระสืบเนื่อง ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินรับรองสถาบันการศึกษา สาขาวิชา
การแพทย์แผนจีนเป็นกรณีพิเศษ
มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินรับรองสถาบันการศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
เป็นกรณีพิเศษ จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
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ระเบียบวาระอื่นๆ
ด้วยอานาจคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติในหลักการเรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินรับรองสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน
ชั่วโมงละ 1,000 บาท/คน และให้นาเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติ
ปิดประชุม
เวลา 15.00 น.

สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

