
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ 3/๒๕๕๔ 

วันศุกร์ที่ 9  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 

เวลา  ๑3.3๐  น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ 

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

 

รายนามกรรมการท่ีมาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

๒.  นางอุไร  รม่โพธิหยก     กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ารง   กรรมการ 

4.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

6.  ดร.อนุสรณ ์ คุณานุสรณ์     กรรมการ 

7.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์   กรรมการ 

8.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่โรจน์   กรรมการ 

2.  นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร     กรรมการและเลขานุการ 

3.  นายสิทธิธี   จนีเอียด     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวพิมพ์ผกา   แก้วษา     นักวิชาการเงนิและบัญช ี  

2.  นางสาวปวีณา    จันทร์วิจิตร    นักวิชาการเงนิและบัญชี 

3.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภ ู    นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของ 

มหาวิทยาลัยพะเยา   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่ 2/2554 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 2 / 2554 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน  2554 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มี

การแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเน่ือง 

-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการ พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีตใิห้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการ พ.ศ. 2554 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ จึงอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความตามข้อ ๔ ของ

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

๒๕๕๔ จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการ พ.ศ. 2554” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง

ช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๔ ให้ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการในกรณีตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้ 

๔.๑ กรณีบุคลากรผู้ใดเจ็บป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

วันใหเ้บิกจ่ายเงนิช่วยเหลือในวงเงิน รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

๔.๒ กรณีบุคลากรท าการสมรสระหว่างพนักงานด้วยกันและจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมาย ใหจ้า่ยเงนิขวัญถุง คู่ละ ๕,๐๐๐ บาทและใหใ้ช้สทิธิเบิกจา่ยได้เพียงครั้งเดียว 

      กรณีบุคลากรท าการสมรสกับบุคคลภายนอกและจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมาย ให้จา่ยเงนิขวัญถุง คนละ ๑,๐๐๐ บาทและให้ใชส้ิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว 

๔.๓ กรณีบุคลากรมีบุตร ให้จ่ายเงินแสดงความยินดี วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

และถ้าบิดาและมารดาเป็นสมาชิกทั้ง ๒ คน ให้มีสิทธิเบิกเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินแสดงความ

ยินดีแก่บุคลากรที่มบีุตรจากสามีหรอืภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน ๓ คน 

๔.๔ กรณีพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงาน ให้จัดหาของที่ระลึกมอบให้ในวงเงินไม่เกินรายละ ๒,๐๐๐ บาท 

๔.๕ กรณีบุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงิน

รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากภายในครอบครัวมีสมาชิกซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกว่าหนึ่ง

คน ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวได้เพียงคนเดียว และให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยแจ้ง

ความเสียหายพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยมีค ารับรองของเจ้าหน้าที่ปกครองชุมชนนั้น ๆ 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยจะแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเข้าตรวจสอบความเสียหายก่อน 

๔.๖ กรณีบุคลากรลาอุปสมบทตามประเพณี ให้จ่ายเงินเพื่อช่วยงานหรือร่วม

ท าบุญในการอุปสมบทในวงเงนิรายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และใหใ้ช้สทิธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว 

๔.๗ กรณีร่วมแสดงความยินดีในการเปิดส านักงาน บุคคลที่ท าคุณประโยชน์

หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเป็นประจ า ให้จัดหาของที่ระลึกตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่

เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

๔.๘ กรณีร่วมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ ของทางราชการหรือองค์กรต่างๆ 

ให้เบิกจ่ายเงนิรว่มสมทบได้ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

๔.๙ กรณีร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งการร่วมทอดกฐินกับ

หนว่ยงานตา่งๆ ให้จา่ยเงนิสมทบในวงเงนิรายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
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ข้อ ๕ กรณีที่นอกเหนือจากนี้ให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตเิป็นกรณีๆไป 

 

   ประกาศ ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2554 

                                                                                มณฑล สงวนเสริมศรี 

         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข 

พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตปริญญาโท 

แผน ข พ.ศ. 2554 โดยให้ปรับแก้ ข้อ 3 ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้  

(Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข  ดังนี ้  

3.2  ค่าคัดเลือกข้อสอบ คนละ 500 บาท/ครั้ง  ตัดออก  ซึ่งรายการนี้สามารถเบิกจ่าย

จากเบีย้ประชุมได้   

3.5  ค่าด าเนินการสอบ  วันละ 500 บาท/คน แก้ไขเป็น ค่าด าเนินการสอบ วันละ  

250 บาท/คน    

3.6  ค่าคุมสอบ ช่ัวโมงละ  500 บาท/คน แก้ไขเป็น ค่าคุมสอบ  ครัง้ละ  500 บาท/คน   

3.8  ค่าตัดสินผลการสอบ  คนละ  500 บาท/ครั้ง  ตัดออก  ซึ่งรายการนี้สามารถ

เบิกจ่ายจากเบีย้ประชุมได้   
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination)  ส าหรับนสิิตปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวล

ความรู้  (Comprehensive Examination)  ส าหรับนิสิตปริญญาโท  แผน ข  จึงอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับความในข้อ ๒๒.๑  แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔  

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓   

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  9 

กันยายน 2554  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ส าหรับนิสิตปริญญาโท  แผน ข พ.ศ. 

2554” 

ข้อ ๒  ประกาศฉบับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ตัง้แต่ปีการศกึษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive    

Examination)  ส าหรับนิสิตปริญญาโท  แผน ข  ดังนี้ 

๓.๑ ค่าออกข้อสอบ  ข้อละ   ๓๐๐ บาท/ครั้ง 

๓.2 ค่าจัดท าขอ้สอบ  วันละ   ๓๕๐ บาท/คน/การสอบ ๑ ครั้ง 

๓.3 ค่าตรวจขอ้สอบ  ข้อละ     ๒๐ บาท/นสิิต 

      (กรณีนิสติไม่ถึง ๑๐ คน ให้จ่ายในอัตราเหมาจา่ย ๒๐๐ บาท) 

๓.4 ค่าด าเนนิการสอบ  วันละ   25๐ บาท/คน 

๓.5 ค่าคุมสอบ   ครั้งละ    ๕๐๐ บาท/คน 

๓.6 ค่าประมวลผลการสอบ วันละ   ๓๕๐ บาท/คน/การสอบ ๑ ครั้ง 

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2554 

                                                         มณฑล สงวนเสริมศรี 

                                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็บชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

ค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2554 โดยให้ตัดข้อความ

ดังตอ่ไปนีอ้อก  

ข้อ ๓  ในประกาศนี้    

“มหาวิทยาลัย”        หมายความว่า    มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”   หมายความว่า   อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา ค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

“นิสติ”          หมายความว่า   นิสติระดับปริญญาโท แผน ข 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศกึษา  

พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง  ระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อให้การศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  มีคุณภาพและ

มาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการศกึษารายวิชาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาโท แผน ข  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง

ที ่3/๒๕๕๔ เมื่อวันที ่9 กันยายน 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

รายวิชาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554”        

ข้อ ๒   ประกาศฉบับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ปีการศกึษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับบัณฑิตศึกษา 

ดังนี้ 

3.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา อัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ตอ่นิสติ ๑ คน 
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3.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อัตราคนละไม่เกิน ๕๐๐บาท/ครั้ง ทั้งนี้ให้

เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

3.๓ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ อัตราคนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/วัน 

3.๔ ค่าตอบแทนการประชุมให้ค าปรึกษา อัตราคนละไม่เกิน ๗๕๐ บาท ทั้งนี้ ให้

เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ภาคเรียน 

3.5 ผูใ้ดได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อ 3.๑ แล้ว จะรับเงนิตามข้อ 3.๔ อีกมิได้ 

ข้อ 4  ในกรณีที่จ าเป็นต้องเบิกจ่ายเงินเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ ณ วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2554 

 

มณฑล สงวนเสริมศรี 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.4   เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2  (เพิ่มเติม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ 

 

     ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 255๔  

 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) 

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

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่  10 กุมภาพันธ์  2554 เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2554 เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 นั้น 

เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น 

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา  ๒๘ มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ.๒๕๕๓ 

ประกอบกับ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
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วันที่ 9 กันยายน 2554 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 

(เพิ่มเติม) ดังนี้  

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 255๔ ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)”  

ข้อ ๒   ประกาศนี้มีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓   ประกาศนี้ “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยในแตล่ะภาคการศกึษา 

ขอ้ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา ดังนี้  

 

          การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก  แบบ แผน  ก ๑ และแผน ก 2 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ 

มีรายวิชาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน

ภาคการศึกษาละ 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต       

   1.1 สาขาวชิาภาษาไทย 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

   1.2 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

     การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท  แบบ แผน ข 

หลักสูตร/สาขาวชิา 
เหมา

จ่ายรวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
กรณีไม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มรีายวชิาที่ต้อง

ลงทะเบียนเรียน

ภาคการศกึษาละ 

ภาค

การศกึษา

ต้น 

ภาค

การศกึษา

ปลาย 

ภาค

การศกึษา

ฤดูร้อน 

ภาค

การศกึษา

ต้น 

ภาค

การศกึษา

ปลาย 

ภาค

การศกึษา

ฤดูร้อน 

๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต         

   1.1 สาขาวิชาภาษาไทย 90,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

   1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 90,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

 

 

 



  9 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น ยกเว้นการช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕4 

 

                                                                           มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าบริการของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนด

อัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554  โดยให้

ปรับแก้ 4.5  ของข้อ 4  อัตราค่าบริการบุคคลภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มาใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นแหล่งฝึกงาน 100 บาท/คน/เดือน (กรณีไม่ถึง ๑ เดือนให้คิดอัตราค่าบริการเต็มเดือน)ให้เป็นข้อ 5  

อัตราค่าบริการบุคคลภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มาใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งฝึกงาน 100 

บาท/คน/เดือน (กรณีไม่ถึง ๑ เดือนใหค้ิดอัตราค่าบริการเต็มเดือน) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้

ดังตอ่ไปนี ้
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ข้อ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ห้มผีลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” หมายความวา่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๔ ใหก้ าหนดอัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

     ๔.๑ อัตราค่าบริการรายเดือนส าหรับเด็กอายุ ๓ เดือน ถึง ๑ ปี ๓,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 

     ๔.๒ อัตราค่าบริการรายเดือนส าหรับเด็กอายุมากกว่า ๑ ปี ๒,๕๐๐ บาท/คน/เดือน 

   ๔.๓ อัตราค่าบริการรายวันทุกช่วงอายุ ๒๐๐ บาท/คน/วัน 

     ๔.๔ อัตราค่าบริการนอกเวลาราชการ ๕๐ บาท/คน/ช่ัวโมง 

ข้อ 5 อัตราค่าบริการบุคคลภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มาใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น

แหลง่ฝึกงาน ๑๐๐ บาท/คน/เดือน (กรณีไม่ถึง ๑ เดือนใหค้ิดอัตราค่าบริการเต็มเดือน) 

ข้อ 6  อัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   เมื่อผูใ้ช้บริการช าระเงนิ

แล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้  ยกเว้น  การช าระเงินซ้ า  การช าระเงนิเกินกว่าที่ก าหนด  

 

   ประกาศ ณ วันที ่ 9  กันยายน  พ.ศ. 2554  

 

                                                                       มณฑล  สงวนเสริมศรี 

      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย

เงนิกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต  มหาวิทยาลัยพะเยา    พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และวิธีการจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต  มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. 2554  โดยใหป้รับแก้

ข้อ 6 ส าหรับกรณีหนว่ยงานหรอืคณะ ที่ตอ้งการขอรับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหรอื

โครงการ ให้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้พิจารณา  พิจารณาให้ตัดข้อความว่า “ส าหรับ

กรณีหนว่ยงานหรอื” ออก  และข้อ 7 ให้กองกิจการนิสิต ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑก์ารขอรับ

สวัสดิการกองทุนและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนก าหนด  พิจารณาเปลี่ยนกองกิจการนสิิต เป็น คณะกรรมการบริหารกองทุน และใหต้ัดข้อความ 

คณะกรรมการบริหารกองทุน ในบรรทัดสุดท้ายของข้อ 7 ออก และขอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนหรอืไม่ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงนิกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต  

มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. 2554   

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ

และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต   

มหาวิทยาลัยพะเยา  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๑๐  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการและ

พัฒนานิสิต  มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

จา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสติ  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554” 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ปีการศกึษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “นิสติ”    หมายถึง  นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ”    หมายถึง  คณะ  วทิยาลัย  หรอืส่วนงานที่เรียกชื่อ  อย่างอื่นที่มี

นิสติในสังกัด  
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   “คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารกองทุน

สวัสดิการและพัฒนานิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา   

   ข้อ ๔  หลักเกณฑ์และวิธีการจา่ยเงนิ 

    (๑)  ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาการใช้จ่ายเงนิกองทุน  โดยอาศัยมติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 

    (๒)  ให้จัดท าบัญชีรับ–จ่ายเงินกองทุนในแต่ละงวดที่มีรายการเคลื่อนไหวทาง

บัญชกีองทุน  

  ข้อ ๕  คุณสมบัติของผูม้ีสทิธิรับสวัสดิการกองทุน 

    (๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ลงทะเบียนเรียนในปี

การศกึษาที่ขอรับทุน 

     (๒)  เป็นนิสติที่มีความประพฤติดี  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองความประพฤติ  

       (๓)  เป็นนิสติที่ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนิสติ หรอือยู่ระหว่างถูกสอบสวน

วินัยนิสติ 

   (๔)  เป็นนิสติที่มีความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆ  ทั้งนี ้ การพิจารณา

วงเงินในการช่วยเหลือนัน้ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นรายๆ ไปแล้วแตก่รณี  

 ข้อ ๖  คณะที่ต้องการขอรับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหรอืโครงการ ใหย้ื่น

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผูพ้ิจารณา 

 ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดวิธีการและหลักเกณฑก์ารขอรับสวัสดิการ

กองทุนและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด   

 ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

 

       มณฑล  สงวนเสริมศรี 

  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  4.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบ 

แทนผู้ผลิตบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พ.ศ.2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิ ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด

อัตราค่า ตอบแทนผู้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พ.ศ.2554 โดยให้ปรับรูปแบบใหม่ โดยใช้

ตารางเปรียบเทียบ 3 กลุ่ม เพื่อให้ทราบรายละเอียด และความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น  (น าเข้าพิจารณนา

ใหม่) 

 

ระเบียบวาระที่  4.8 เรื่อง  ขอพิจารณากันเงินแบบไม่มีสัญญา  จ านวน 4 รายการ  ประจ าปี  

พ.ศ. 2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีตใิห้ความเห็นชอบ 

 

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงนิ 

(ประจ าปี พ.ศ. 2554) 
หมายเหตุ 

1 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่ม

อ า ค า ร ศู น ย์ ก า ร แพท ย์  ร ะ ย ะ ที่  1 

( ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ตั้ ง แ ต่ ปี        

พ.ศ. 2554-2556) 

40,500,000.- รออนุมัติการใช้พื้นที่

จากป่าไม้ 

2 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่ม

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์

และสร้างเสริมสุขภาพ (ระยะเวลาการ

ก่อสร้าง ตั้งแตป่ี  พ.ศ. 2554-2556) 

51,300,000.- ยกเลิกการประกวด

ราคา 

3 จ้างควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์

การแพทย์ ระยะที่  1 (ระยะเวลาการ

ก่อสร้าง ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2554 - 2556) 

733,750.- รอลงนามในสัญญา 

4 จ้างควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคาร

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

สร้างเสริมสุขภาพ (ระยะเวลาการก่อสร้าง 

ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2554-2556) 

1,587,800.- รอลงนามในสัญญา 
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ระเบียบวาระที่  4.9 เรื่อง  ขอเสนอรายงานทางการเงินเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  รายงานทางการเงินที่เสนอและเสนอแนะให้ท ารายงานทางการเงินของ

งบประมาณปี  2555 ในครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  4.10  เรื่อง  ขออนุมัติปรับปรุงรายการบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายและ

ค่าประกันสังคมค้างจ่าย 

มติ    ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่กองคลังน าหลักฐานมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และ

ปรึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนออีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระที่  4.11  เรื่อง  ขออนุมัติปรับปรุงบัญชี   ใบส าคัญเงนินอกงบประมาณ 

มติ     ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่กองคลังน าหลักฐานมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และ

ปรึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนออีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระที่  4.12  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณปี   2553 สัญญาจ้างที่

ปรึกษาเพื่อจัดท าโครงการ “วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา” 

งวดท่ี 4 เป็นจ านวนเงนิ 825,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลากันเงนิงบประมาณปี 2553 งานจ้างที่

ปรึกษาเพื่อจัดท าโครงการ “วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา”งวดที่ 4 

เป็นจ านวนเงิน 825,000 บาท(แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระที่  4.13  เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาท าพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง จ านวน 

9,960 บาท   (เก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และเสนอแนะให้กองคลังแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจประกาศการ

เบิกจ่ายใหส้่วนงานในมหาวิทยาลัยทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  อื่นๆ 

ระเบียบวาระที่   5.1   เรื่อง  ร่างงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555            

กองแผนงาน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5.2   เรื่อง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-

2557 มหาวิทยาลัยพะเยา       

มติ ที่ประชุมรับทราบ  และให้สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของปีงบประมาณ 2554 เพื่อน า

ยอดที่เกิดขึน้จรงิมาเปรียบเทียบและประมาณการของการตัง้งบประมาณของปีถัดไป  

 

ระเบียบวาระที่  5.3   เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตร ีพ.ศ.  2554 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา  พ.ศ.  2554  โดยให้ปรับแก้  ข้อ ๔  ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 

 4.1  ค่าออกข้อสอบ      ๒๐,๐๐๐  บาท 

 4.2  ค่าตอบแทนการจัดท าข้อสอบ   วันละ        250 บาท 

 4.3  ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินงาน   วันละ        250 บาท 

 4.4  ค่าคุมสอบ ครั้งละ            ๒๕๐ บาท 

 4.5  พนักงานขับรถ นักการภารโรง   วันละ        250 บาท 

โดยพิจารณาตัด  4.2 ค่าตอบแทนการจัดท าข้อสอบ  วันละ  250 บาท 4.3  

ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินงาน   วันละ  250 บาท  และ  4.5 พนักงานขับรถ นักการภารโรง 250  

บาท 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ   

ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2554 

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

 

โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการ

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุมครั้ง

ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา      

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการจัดการ

ทดสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบและ

จัดท าข้อสอบ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องอัตราค่าตอบแทนการด าเนินการสอบ การ

ทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษส าหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่   ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  

  ข้อ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 

๔.๑ ค่าออกข้อสอบ      ๒๐,๐๐๐  บาท 

๔.๒ ค่าคุมสอบ ครั้งละ            ๒๕๐ บาท 

  

ประกาศ ณ วันที่  9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

                                  มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



  17 

ปิดประชุม  

 เวลา  15.00 น. 

 

                  สุคนธ์  ยากี                                     ส าราญ    ทองแพง 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                        (ดร.ส าราญ    ทองแพง)                                                                                                  

ผูช่้วยเลขานุการ                     กรรมการและเลขานุการ (แทน) 

     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                               ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 


