สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันเสาร์ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร
-----------------------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. ดร.สาราญ ทองแพง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
5. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
6. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
8. นางสาวสุคนธ์ ยากี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. นายนรชัย ศรีพิมล
2. นายอานนท์นัฏฐ์ จีนเอียด

กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงิ นและทรั พ ย์สิ น มหาวิ ทยาลั ย พะเยา ได้ มี การประชุ มครั้ ง ที่
3/2558 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุ ม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น
บั ด นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน 133 บัญชี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/1234 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นาเรื่องรายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจาทุก
เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่ง
กองคลัง ได้ดาเนิ น การสรุ ปจ านวนเงิน ฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว จานวน 133 บัญชี ณ วันที่ 30
เมษายน 2558
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน 132 บัญชี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/1500 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นาเรื่องรายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจาทุก
เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูล จานวนเงิน คงเหลื อตามรายงานธนาคารและจานวนเงินคงเหลื อตามบัญชีทุกเดือน
ซึ่งกองคลัง ได้ดาเนินการสรุปจานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จานวน 132 บัญชี ณ วันที่ 21
พฤษภาคม 2558
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงิ นและทรั พ ย์สิ น มหาวิ ทยาลั ย พะเยา ได้ มี การประชุ มครั้ ง ที่
3/2558 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ท าสรุ ป รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว เสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่
3/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานและเหตุผลความจาเป็นของโครงการ
เพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
เพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ
2. ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทาแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และเหตุผลความ
จาเป็น ที่ขอขยายการกันเงิน ไว้จ่ายเหลื่อมปีในแต่ละกิจกรรมส่ งให้ คณะ/หน่ว ยงาน กรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับทราบ
ในคราวประชุมครั้ง ต่อไป
กองบริ หารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานและ
เหตุผลความจาเป็นของโครงการ เพื่อ ขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดทา
ขึ้น เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานและเหตุผลความจาเป็นของโครงการ
เพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะวิทยาศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ขอรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ
2. ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทาแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และเหตุผล
ความจาเป็นที่ขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีในแต่ละกิจกรรมส่งให้คณะ/หน่วยงาน กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรั บทราบ
ในคราวประชุมครั้ง ต่อไป
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คณะวิทยาศาสตร์ จึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานและเหตุผลความจาเป็นของโครงการ
เพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาขึ้น เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิ นและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานและเหตุผลความจาเป็นของโครงการ
เพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะพยาบาลศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
โครงการ
1.1 โครงการการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ของมารดาโรงพยาบาลพะเยา
1.2 โครงการผลของโปรแกรมสมาธิบาบัด ต่อการ
เสริ ม สร้ า งพลั ง งานอ านาจและพฤติ ก รรมการดู แ ลของ
อาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา
1.3 โครงการการสารวจพฤติกรรมการสู บบุหรี่ของ
วัยรุ่นจังหวัดพะเยา
1.4 โครงการประสบการณ์ ก ารดู แ ลตนเองด้ า น
สุขภาพจิตของผู้สู งอายุในเขตชนบท ภาคเหนือของประเทศ
ไทย
1.5 โครงการผลของโปรแกรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองต่อวามรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองใน
นิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1.6 โครงการการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัย
สูงอายุของประชาชนตาบลแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1.7
โครงการการพั ฒ นารู ป แบบการป้ อ งกั น
ไข้เลือดออก กรณีศึกษาตาบลแม่ตา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอิชยา มอญแสง

จานวนเงิน
(บาท)
40,000.00

นางสาวศิริพร แสงศรีจันทร์

4,000.00

ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา

2,000.00

นางสาวพยาม การดี

9,900.00

นางสาวกันยา นันต๊ะแก้ว

10,000.00

นางพรทิพย์ ปาอิน

4,000.00

ดร.ดาว เวียงคา

6,000.00
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1.8 โครงการผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเอง นางสาวศศินันท์ พันธ์สุวรรณ
10,000.00
ทางบวกต่อความรู้ สึ กมีคุณค่า ในตนเองและความผาสุ กทาง
จิตใจของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
1.9 โครงการพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย
5,100.00
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพะเยา
1.10 โครงการการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรม ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ
40,000.00
หาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
รวมเงินทั้งสิ้น 131,000.00
2. ให้กาหนดระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีของโครงการต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 3 ปี
3. ให้ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติการกันเงินหรือขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานและเหตุผลความจาเป็นประกอบการขออนุมัติด้วย โดยให้นามาแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบในครั้งต่อไป
4. ให้สรุปข้อมูลจานวนโครงการและจานวนเงินที่ขออนุมัติขยายการกันเงิน ไว้จ่ายเหลื่อมปีใน
ครั้งนี้ใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
5. ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทาแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และเหตุผลความ
จาเป็น ที่ขอขยายการกันเงิน ไว้จ่ายเหลื่อมปีในแต่ละกิจกรรมส่ งให้ คณะ/หน่ว ยงาน กรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับทราบ
ในคราวประชุมครั้ง ต่อไป
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานและเหตุผลความจาเป็นของโครงการ
เพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาขึ้น เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานและเหตุผลความจาเป็นของโครงการ
เพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปี ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ขยาย
การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จานวน 350,000 บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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2. ให้กาหนดระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีของโครงการต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 3 ปี
3. ให้ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติการกันเงินหรือขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
จั ดท ารายงานผลการดาเนิ น งานและเหตุผ ลความจาเป็น ประกอบการขออนุ มัติ ด้ว ย โดยให้ น ามาแจ้ งให้
คณะกรรมการทราบในครั้งต่อไป
4. ให้ ส รุ ป ข้อมู ล จ านวนโครงการและจานวนเงินที่ข ออนุมัติข ยายการกันเงิ นไว้จ่า ย
เหลื่อมปีในครั้งนี้ใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
5. ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทาแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และเหตุผล
ความจาเป็นที่ขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีในแต่ละกิจกรรมส่งให้คณะ/หน่วยงาน กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พะเยาเพื่อรับทราบ
ในคราวประชุมครั้ง ต่อไป
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานและ
เหตุผลความจาเป็นของโครงการ เพื่อ ขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดทา
ขึ้น เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.5 เรื่อง ขอชี้แจงการขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมตั้งงบประมาณรายจ่ายครึ่งปีหลังของ
ปีงบประมาณ 2558 ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่
ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ
คณะ (2. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) มีมติดังนี้
1. ที่ป ระชุมพิจ ารณาอนุมัติให้ วิทยาลั ยพลั งงานและสิ่งแวดล้ อมนาเงินรายได้ส ะสมใน
ปีงบประมาณ 2555 จานวน 152,598 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และเงิน
รายได้สะสมในปีงบประมาณ 2556 จานวน 117,402 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองบาทถ้วน)
มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หมายเหตุ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 วิ ท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
มียอดเงินจานวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมดาเนินโครงการจัดทาวิจัย แต่ทางวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมไม่ได้ดาเนินโครงการ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงต้องโอนเงินจานวน 130,000 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) คืนให้แก่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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3. ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติในหลักการ
ให้คณะที่ส่งเอกสารล่าช้า เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะได้ และให้กองแผนงาน
นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือชี้แจงโครงการดังกล่าวจานวน 130,000 บาท ได้มี
การใช้จ่ายในการวิจัยจริง โดยได้ใช้รายจ่ายจากงบประมาณปี 2556 เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ
โครงการแผนงบประมาณรายจ่ายปี 2555 ดังนั้นงบประมาณปี 2555 จึงมีเหลือจ่ายเป็นเงินสะสม จึงขอใช้
เงินเหลือจ่ายจานวน 130,000 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมนาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 จ านวน 130,000 บาท(หนึ่ ง แสนสามหมื่ น บาทถ้ ว น) ตั้ ง เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3.6 เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน กรณียกเลิก
การเดินทาง และกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ศธ ๐๕๙๐.๐๕/1589 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เรื่อง
ขออนุมัติบรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองคลังได้บรรจุวาระการประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (กรณียกเลิกไม่ได้
เดินทาง) และมอบอานาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่าย กรณียกเลิกการเดินทาง และมีค่าพาหนะเดินทาง
ค่าที่พักหรือค่าปรับ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทาแนวปฏิบัติสาเหตุยกเลิกการเดินทาง
และเข้าข่าย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางให้ อธิการบดีอนุมัติ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งต่อไป
และเรื่ อง ขอชี้แจงเหตุผ ลการเดิน ทางโดยรถยนต์ส่ วนบุคคล โครงการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบกองคลังจัดทาหนังสือแจ้งคณะ/
หน่วยงาน การชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น จะต้องระบุข้อมูลที่แท้จริง หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจพบและพิจารณาการเบิกจ่ายแบบไม่ประหยัด ผู้เบิกจ่ายต้องรับผิดชอบในการชี้แจงและส่งเงินคืนคลัง
กองคลัง ได้จัดทาแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน กรณียกเลิกการ
เดิน ทาง และกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะโดยรถยนต์ส่ วนบุคคล และแจ้งไปยังทุกคณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
สอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของคณะศิ ล ปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.24(4)/0592 ลงวั น ที่ 26
พฤษภาคม 2558 เรื่องขออนุมัตินาประกาศเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ทางคณะได้
จัดทา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้าน
ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
90 (7/2558) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัด
ความรู้ทางด้านภาษา
2. มอบกองบริ ก ารการศึ ก ษา ตรวจสอบ (ร่ า ง)ประกาศดั ง กล่ า ว ก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะศิลปศาสตร์ จึงได้ดาเนินการยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบวั ด ความรู้ ท างด้ า นภาษา คณะศิ ล ปศาสตร์ พ.ศ. 2558 เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอเรื่ อ ง (ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 90(7/2558) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
ผู้ปฏิบัติงานสอบ หมายความว่า ผู้ออกข้อสอบ ผู้จัดทาข้อสอบ ผู้คุมสอบ ผู้
ทดสอบทักษะ การพูด ผู้ประมวลผลการ
สอบ และผู้ดาเนินการสอบ
ภาษา
หมายความว่า ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ที่
ดาเนินการจัด สอบโดยคณะศิลปศาสตร์
ข้อ ๔ กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา
คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้
๔.๑ ค่าออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
เหมาจ่าย
๖,๐๐๐ บาท/ ครั้ง
๔.๒ ค่าจัดทาข้อสอบ
คนละ
๓๕๐ บาท/ ครั้ง
๔.๓ ค่าทดสอบทักษะการพูด
เหมาจ่าย
๔,๕๐๐ บาท/ ครั้ง
๔.๔ ค่าคุมสอบ
คนละ
๖๐๐ บาท/ ครั้ง
๔.๕ ค่าประมวลผลการสอบ
คนละ
๓๕๐ บาท/ ครั้ง
๔.๖ ค่าดาเนินการสอบ
คนละ
๕๐๐ บาท/ ครั้ง
ข้อ 5 อัตราค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของคณะศิลปศาสตร์
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

11
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.20(2)/0206 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการจัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
91(8/2558) เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558 ระเบี ย บวาระที่ 6.1.7.1 เรื่ อ ง (ร่ า ง)ประกาศ
มหาวิ ทยาลั ย พะเยา เรื่ อง กาหนดอัต ราค่ าธรรมเนีย มการศึกษา ระดับบัณ ฑิตศึก ษาปี การศึ กษา 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กองกลาง จึงได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอเรื่ อ ง(ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้
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เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 และความตามข้ อ 4
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 91 (8/2558) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่ า “ประกาศมหาวิ ทยาลัยพะเยา เรื่ อง กาหนดอัตราค่า ธรรมเนี ยมการศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ มี ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 255๘
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่
ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึ กษาจนกว่า จะสาเร็จการศึก ษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
4.1 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาคการศึกษาละ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

๒.๑ สาขาวิชาภาษาไทย

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

๒.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รวม

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
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4.2 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาคการศึกษาละ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

140,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

2. หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

180,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.5 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

6.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

๑๐0,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

๖.๒ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

6.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

๑๐0,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

6.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7.2 สาขาวิชาภาษาไทย

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

7.3 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

รวม

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน*

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
7.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
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4.3. การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข

หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาคการศึกษาละ

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

160,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

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

5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

180,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

5.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

180,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

5.4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและ

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1๕0,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

1๕0,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

7.2 สาขาวิชาภาษาไทย

90,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

7.3 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

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน*

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเกษตร

ชุมชนนิเวศ
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

6.๑ สาขาวิชาการบริหาร
งานก่อสร้าง
6.2 สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

7.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต
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4.4 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข (จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย)

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 1

เหมาจ่าย
รวม

ภาค
การศึกษาที่
1

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาคการศึกษาละ

1. 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

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

1๕0,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

4.5 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

400,000

70,000

70,000

70,000

70,000

60,000

60,000

30,000

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

ภาคการศึกษาละ

1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา
1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน*

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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4.6 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
ชั้นปีที่ 1
เหมาจ่าย
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

๑.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

๑.๒ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน*

400,000

70,000

70,000

70,000

70,000

60,000

60,000

30,000

495,000

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

50,000

2.2 สาขาวิชาการจัดการ

495,000

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

50,000

2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

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. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว

การจัดการสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หมายเหตุ : * อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ รวมค่าธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้นการชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.20(2)/0209 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการจัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง ที่
92(9/2558) เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558 ที่ประชุมพิจารณา
แล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบ(ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กองกลาง จึงได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอเรื่ อ ง(ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความใน ข้อ 4 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 92 (9/2558) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
(โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ มี ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่
ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึ กษาจนกว่า จะสาเร็จการศึก ษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
4.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 9 ภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ

ชั้นปีที่ 3

ภาค
การศึกษา ที่
1

ภาค
การศึกษา ที่
2

ภาค
การศึกษา ที่
3

ภาค
การศึกษา ที่
1

ภาค
การศึกษา
ที่ 2

ภาค
การศึกษา ที่
3

ภาค
การศึกษา ที่
1

ภาค
การศึกษา ที่
2

ภาค
การศึกษา ที่
3

มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

๑. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

120,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-

15,000

2. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

-

-

15,000

(โครงการความร่วมมือ
ผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการทหาร
และตารวจ)
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4.2 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและมี
รายวิชาทีต่ ้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาคการศึกษาละ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

45,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

(โครงการความร่วมมือ
ผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการ
ทหารและตารวจ)

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4.3 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย)
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและมี
รายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาคการศึกษาละ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น
การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.20(2)/0206 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการจัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
91(8/2558) เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 6.1.7.2 เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กองกลาง จึ งได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การสนับสนุน การเผยแพร่
ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝ่ ายเลขานุ การ ได้ เสนอเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 91 (8/2558) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่ อง การสนั บ สนุน การเผยแพร่ ผ ลงานวิช าการ
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และส่วนงานอื่น
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และส่วนงานอื่น
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร
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ข้อ ๕ คุณสมบัติของนิสิตที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสาหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
5.1 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
5.1.1 นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
5.1.2 นิสิตต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
5.1.3 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
5.1.4 ผลงานวิชาการที่ไปนาเสนอต้องเป็นผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เพื่อใช้ประกอบการยื่นสาเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรก
5.2 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก
5.2.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
5.2.2 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
5.2.3 ผลงานวิ ช าการที่ ไ ปน าเสนอต้ อ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อใช้ประกอบการยื่นสาเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรก
5.3 นิสิตระดับปริญญาเอก
5.3.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
5.3.2 นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
5.3.3 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
5.3.4 ผลงานวิ ช าการที่ ไ ปน าเสนอต้ อ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อใช้ประกอบการยื่นสาเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรก
ข้อ ๖ กาหนดอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายได้ของคณะ ดังนี้
6.1 การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ สาหรับนิสิตระดับปริญญาโท
ก ร ณี น า เ ส น อ ผ ล ง า น ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ต้ อ ง เ ป็ น ก า ร น า เ ส น อ แ บ บ
ปากเปล่ า (Oral Presentation) หรื อการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ
ทีม่ ีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)
6.1.1 การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้ เ บิ ก ค่ า ลงทะเบี ย น ค่ า เดิ น ทาง และค่ า ที่ พั ก เหมาจ่ า ยตามจ่ า ยจริ ง
ไม่เกิน 4,000 บาท
6.1.2 การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ให้ เ บิ ก ค่ า ลงทะเบี ย น ค่ า เดิ น ทาง และค่ า ที่ พั ก เหมาจ่ า ยตามจ่ า ยจริ ง
ไม่เกิน 8,000 บาท
ทั้งนี้ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา เป็นราย ๆ
ไป
กรณี ที่ น าเสนอผลงาน ณ จั ง หวั ด ที่ นิ สิ ต ศึ ก ษาอยู่ ไ ม่ ส ามารถเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ย
เป็นค่าเดินทางและค่าที่พักได้
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6.2 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ สาหรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอก
6.2.1 วารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษายอมรับ
ให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Centre: TCI) หรือเป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการสาเร็จการศึกษา
ของนิสิต
ให้เบิกค่าสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ไม่เกิน 1,500 บาท
6. 2 . 2 ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ระ ดั บ น า นา ช า ติ ซึ่ ง ส า นั ก งา น ค ณ ะ กร ร ม ก า ร
การอุดมศึกษายอมรับ หรือเป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการสาเร็จการศึกษาของนิสิต
ดังนี้
1) วารสารวิช าการระดั บนานาชาติที่ป รากฏในฐานข้อมู ล การจั ดอั นดั บ
วารสาร SCImago Journal Rank (SJR: www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 3
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน Subject category ที่ตีพิมพ์
ให้เบิกค่าสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ไม่เกิน 2,000 บาท
2) วารสารวิช าการระดั บนานาชาติที่ป รากฏในฐานข้อมู ล การจั ดอั นดั บ
วารสาร SCImago Journal Rank (SJR: www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน Subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลของ Institute for Scientific Information (ISI) หรือวารสารวิชาการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เบิกค่าสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ไม่เกิน 4,000 บาท
ข้อ ๗ นิ สิ ต ต้ อ งส่ ง หลั ก ฐานการเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ ประกอบการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ย
ต่อคณะที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
7.1 การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
นิสิตต้องส่งปกนอกของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือสาเนาหน้าแผ่น
CD ปกในที่มีรายชื่อของกองบรรณาธิการ หน้าสารบัญที่ระบุชื่อนิสิต บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ฉบับสมบูรณ์ (Full paper)
7.2 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ หรือเป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการสาเร็จ
การศึกษาของนิสิต
นิสิตต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อมทั้งปกนอกของวารสาร สารบัญของวารสารที่ระบุ
ชื่อนิสิต และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
7.3 วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index Centre: TCI) หรื อฐานข้อมูล การจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank (SJR:
www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล สากลของ Institute for Scientific Information (ISI) หรือ
วารสารวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
นิ สิ ตต้ องส่ งเอกสารการตี พิ มพ์ หรื อเอกสารตอบรั บการตี พิ มพ์ ผลงาน
พร้อมทั้งปกนอกของวารสาร สารบัญของวารสารที่ระบุชื่อนิสิต และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทั้งนี้ บทคัดย่อที่ได้รับการเผยแพร่ ต้องระบุว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา”
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ข้อ ๘ จานวนครั้งที่นิสิตสามารถขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ดังนี้

8.1 นิสิตระดับปริญญาโท จานวน 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
8.2 นิสิตระดับปริญญาเอก จานวน 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
ข้อ ๙ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย ว กั บ
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.20(2)/0209 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการจัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
92(9/2558) เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2558 ระเบี ย บวาระที่ 6.2.11.2 เรื่ อ ง (ร่ า ง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กองกลาง จึงได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และความในข้ อ 4 แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 92 (9/2558) เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่
4/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558"
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนี้
3.1 ค่าตอบแทนอาจารย์ประจาจากภายนอก ทาหน้าที่นิเทศโดยพบนิสิตโดยตรง
(face to face) และนิเทศโดยใช้สื่อเทคโนโลยี (on line) เหมาจ่ายอัตราภาคเรียนละ ไม่เกิน 1,000 บาท/นิสิต
1 คน
3.2 ค่าตอบแทนอาจารย์ประจาภายใน ทาหน้าที่นิเทศโดยใช้สื่อเทคโนโลยี (on line)
เหมาจ่ายอัตราภาคเรียนละ 300 บาท/นิสิต 1 คน
ข้อ 4 อาจารย์ประจาภายในทาหน้าที่นิเทศโดยพบนิสิตโดยตรง (face to face) ให้ถือเป็น
การเดินทางไปปฏิบัติราชการและเบิกจ่ายตามสิทธิ์
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค
พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.20(2)/0206 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการจัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
91(8/2558) เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 6.1.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. 2558 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.
2558
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กองกลาง จึงได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค
พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอเรื่ อ ง(ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า
สาธารณูปโภค พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๕๘
------------------------------------โดยที่เป็ น การสมควรออกประกาศเรื่ อ ง กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภคของ พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 92 (9/2558) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า
สาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้
กาหนดอัตราค่าไฟฟ้า ๘ บาทต่อหน่วย
กาหนดอัตราค่าน้าประปา ๑๔ บาทต่อหน่วย
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค
พ.ศ. 2558
2. ให้แก้ไข ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้
กาหนดอัตราค่าไฟฟ้า ๘ บาทต่อหน่วย
กาหนดอัตราค่าน้าประปา ๑๔ บาทต่อหน่วย แก้ไขเป็น
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้
3.๑ อัตราค่าไฟฟ้า
3.1.1 สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาและ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 7 บาทต่อหน่วย
3.1.2 สาหรับผู้ประกอบการ จานวน 8 บาทต่อหน่วย
3.2 อัตราค่าน้าประปา จานวน ๑๔ บาทต่อหน่วย
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง
เครื่องเติมเงินอัตโนมัติ เครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปี
ของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.20(2)/0209 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการจัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
92(9/2558) เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ระเบียบวาระที่ 6.1.1 เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่ติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่อง
เติมเงินอัตโนมัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่ติดตั้ง
เครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2558
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กองกลาง จึงได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพื่อ
ติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ เครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปี
ของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่า
สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ เครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และค่าไฟฟ้าเหมา
จ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ เครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ และค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๕๘
------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงิน
อัตโนมัติ
เครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงิน
อัตโนมัติ พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙2 (9/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๘ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่
เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ เครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นราย
ปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย
เป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้
3.1 กาหนดอัตราค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปี ปีละ ๑,๒๐๐ บาทต่อเครื่อง
3.2 กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่จ่ายเป็นรายปี ปีละ ๑,๒๐๐ บาทต่อเครื่อง
ข้อที่ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ ดังต่อไปนี้
4.1 กาหนดอัตราค่าไฟฟ้า ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา
4.2 กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เป็นรายปี ปีละ ๒,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่
เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ เครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็น
รายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ พ.ศ. 2558
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพื่อ
การศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/1562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองคลังได้ดาเนินการยก
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการศึกษา
กองคลัง จึงได้นา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพื่อ
การศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการ
กองทุนเพื่อการศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพื่อทุนการศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------โดยที่เป็ น การสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์ใ นการบริห ารจัดการกองทุ นเพื่อทุนศึกษาของส่ วนงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่ อง การบริห ารจัด การกองทุ นเพื่ อ
ทุนการศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“ส่วนงาน”
“นิสิต”
“กองทุน”
“ทุน”

“คณะกรรมการ”

หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)และ(๔)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
หมายความว่า กองทุนเพื่อทุนการศึกษาของนิสิต
หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้กองทุนเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาทุนของ
นิสิต
หมายความว่า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก อ ง ทุ น เ พื่ อ
ทุนการศึกษาของส่วนงาน

ข้อ ๔ ส่วนงานอาจจัดตั้งกองทุนเพื่อทุนการศึกษาของส่วนงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุน
ของนิสิต และเพื่อการจัดหาทุนให้แก่นิสิตตามที่คณะกรรมการในข้อ ๗ เห็นสมควร
ข้อ ๕ รายได้ของกองทุนอาจมีที่มาจาก
๕.๑ เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยสมทบ
๕.๒ เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีผู้บริจาคให้กองทุน
๕.๓ ดอกผลอันเกิดจากการบริหารเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
๕.๔ เงินหรือทรัพย์สินจากการดาเนินการจัดหารายได้เพื่อสมทบกองทุน
ข้อ ๖ รายได้ของกองทุนให้นาไปใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
๖.๑ ทุนของนิสิต
๖.๒ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการจัดหารายได้สมทบกองทุนให้เพิ่มพูนขึ้น
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนของส่วนงาน ประกอบด้วย
๗.๑ หัวหน้าส่วนงาน
เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน
เป็นกรรมการ
๗.๓ บุคลากรงานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต คนหนึ่งเป็นกรรมการ
๗.๔ บุคลากรด้านกิจการนิสิตของส่วนงานคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการตามข้อ ๗ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๘.๑ ดาเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๘.๒ กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และวิธีการปฏิบัติอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยทาเป็นประกาศของส่วนงาน
๘.๓ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนจากกองทุน
๘.๔ ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดหารายได้สมทบกองทุนและอนุมัติค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
จัดหารายได้
๘.๕ ดูแลการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามประกาศนี้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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๘.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนให้มหาวิทยาลัยทราบปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๙ ในช่วงเริ่มต้นการจัดตั้งกองทุนหรือในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยอาจ
จัดสรรงบประมาณของตนเองเพื่อจัดตั้งหรือสมทบรายได้กองทุนก็ได้
ข้อ ๑๐ เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคเพื่อเป็นทุน ต้องนาเข้าสมทบเข้ากองทุนของส่วนงานหรือ
ของมหาวิทยาลัยตามความประสงค์ของผู้บริจาคเท่านั้น การระบุชื่อผู้ได้รับทุนไม่สามารถกระทาได้
ข้อ ๑๑ การพิจารณาให้ทุนแก่นิสิตของส่วนงานจากรายได้กองทุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเท่านั้น
ข้อ ๑๒ เงินที่ได้รับบริจาคเข้ากองทุน จะต้องออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริจาคไว้
เป็นหลักฐานทุกครั้ง และนาเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนตามใน ๑๓
กรณีที่ได้รับบริจาคเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงินสด ให้ทาหนังสือขอบริจาคไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยลงลายมือชื่อของผู้บริจาคด้วย สาหรับการตีมูลค่าของทรัพย์สินนั้น หากมีหลักฐานที่ระบุ มูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือให้ใช้มูลค่านั้นเป็นราคาทุนของทรัพย์สินดังกล่าว หากไม่สามารถระบุมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ส่วนงานต้องจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อประเมินราคาและอายุการใช้งานคงเหลือของทรัพย์สินดังกล่าว
ข้อ ๑๓ การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินของกองทุน
๑๓.๑ ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์คู่กับประเภทกระแสรายวันใน
นามของ “บัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา กองทุนเพื่อการศึกษา (ระบุชื่อส่วนงาน)” และขอใช้บริการโอนเงินเข้า
บัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ (Real Time Funds Transfer) จากธนาคาร โดยมีผู้กระทาการอย่างน้อยสามคน
และผู้มีอานาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระทาการ
๑๓.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑๓.๑ ให้นาส่งบัญชีเป็นเงินรับฝากกับมหาวิทยาลัย
๑๓.๓ เอกสารการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน เป็นความรับผิดชอบของส่วนงานในการ
จัดทาส่งกองคลัง โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกองกิจการนิสิตมาก่อน
ข้อ ๑๔ ให้กองคลังรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นราย ไตรมาส
ข้ อ ๑๕ ส่ ว นงานเจ้ า ของกองทุ น ต้ อ งสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านของกองทุ น และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดปีการศึกษา และให้งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต
สรุปผลการดาเนินงานของทุกกองทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพื่อ
การศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ขออนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางศศิธร เทพรังสาร
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.20(2)/0209 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการจัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
92(9/2558) เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ระเบียบวาระที่ 6.2.8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเบิกเงิน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางศศิธร เทพรังสาร ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็น ชอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางศศิธ ร เทพรังสาร กรณี
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
หลั กเกณฑ์และอัตราค่ารั กษาพยาบาลประเภทผู้ ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ
อุบัติภัย หรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ 2) โดยกาหนดให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 200,000
บาทต่อครั้ง และกรณีมีกรอบตามกระทรวงการคลังให้เบิกตามกระทรวงการคลัง หากไม่มีไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2. มอบนางศศิ ธ ร เทพรั ง สาร ติด ต่ อ สถานพยาบาล เพื่ อ แยกรายการค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลตามประกาศดังกล่าว
3. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กองกลาง จึงได้นาเรื่อง ขออนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางศศิธร เทพ
รังสารเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอเรื่อง ขออนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นาง
ศศิธร เทพรังสารตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางศศิธร เทพรังสาร
1.1 ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ เป็นเงินจานวน 8,000 บาท(แปดพันบาทถ้วน)
1.2 ค่าห้องและค่าอาหาร จานวน 2 คืน เป็นเงินจานวน 1,600 บาท(หนึ่งพันหกร้อยบาท)
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ข้อเสนอแนะ ให้แต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบพิจารณาการเบิกเงินค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยกรณีฉกุ เฉิน โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
1. นายแพทย์เธียรชัย
คฤหโยธิน
ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วีระชัย
จาเริญดารัศมี
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง
จาเริญดารัศมี
กรรมการ
4. นางสาวปราณี
เทียมใจ
กรรมการ
5. นางสาวสุคนธ์
ยากี
เลขานุการ
ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง ขออนุมัติจ้างชั่วคราวตาแหน่งผู้ช่วยสอน เฉพาะกรณีคณะศิลปศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0590.03/2490 ลงวันที่ 15 มิถุนายน
2558 เรื่อง ขอเสนอเรื่องขออนุมัติจ้างชั่วคราว ตาแหน่งผู้ช่วยสอน เข้าที่ประชุมการเงินและทรัพย์สิน โดยขอ
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ราย นางสาวเบญจรัตน์ บุญชู
ซึ่งได้รับทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(แผน ก) ซึ่งอยู่
ระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ โดยขออนุมัติจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
อัตราเงินเดือน 16,200 บาท โดยใช้งบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้นาเรื่อง ขออนุมัติจ้างชั่วคราวตาแหน่งผู้ช่วยสอน เฉพาะกรณีคณะ
ศิลปศาสตร์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติจ้างชั่วคราวตาแหน่งผู้ช่วยสอน เฉพาะกรณีคณะศิลป
ศาสตร์ ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาวิชาภาษาไทย (เฉพาะ
กรณี)คณะศิลปะศาสตร์ คือ นางสาวเบญจรัตน์ บุญชู ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2558 อัต ราเงิน เดือ น 16,200 บาท โดยเบิก จ่ายจากงบประมาณรายได้คณะศิล ปศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558
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ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง ขออนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ 2556 - 2557
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.20(5)/070 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
เรื่อง ขอติดตามเงินเบิกจ่ายของศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ ศูนย์ประสานงานได้ทาเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายดัง
รายการต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี
5 มีนาคม 2556
4 ตุลาคม 2556

รายการ

ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนน้ามันเครื่อง
รายงานการเดินทางของนายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ ขับรถ ดร.สาราญ
ทองแพง เดินทางไปจังหวัดอยุธยา
15 ตุลาคม 2556 ค่ า ปฏิ บั ติ ง านวั น หยุ ด ละนอกเวลาท าการของนายสมศั ก ดิ์ บุ ญ
ประเสริฐ
25 ตุลาคม 2556 รายงานการเดินทางของนายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ ขับรถ ดร.สาราญ
ทองแพง เดินทางไปจังหวัดอยุธยา

จานวนเงิน
(บาท)
3,277.41
240.00
350.00
240.00

เนื่องจากตามระเบียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้เบิกจากงบประมาณรายจ่าย
ของปีนั้น กรณีที่จาเป็นไม่สามารถเบิกทันให้เบิกปีงบประมาณถัดไป และขออนุมัติจากอธิการบดีภายใน 30
วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ
ค่ า ใช้ จ่ า ยของศู น ย์ ป ระสานงานกรุ ง เทพฯ เกิ ด ขึ้ น ในปี ง บประมาณ 2556 – 2557
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ จึง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอเรื่อง ขออนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ
เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2556 - 2557 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
2556 - 2557 ดังนี้
5 มี.ค. 56 - ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนน้ามันเครื่อง
จานวน 3,277.41 บาท
4 ต.ค. 56 - รายงานการเดินทางของนายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ
จานวน 240.00 บาท
ขับรถ ดร.สาราญ ทองแพง เดินทางไปจังหวัดอยุธยา
15 ต.ค. 56 - ค่าปฏิบัติงานวันหยุดละนอกเวลาทาการของ
จานวน 350.00 บาท
นายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ
25 ต.ค. 56 - รายงานการเดินทางของนายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ
จานวน 240.00 บาท
ขับรถ ดร.สาราญ ทองแพง เดินทางไปจังหวัดอยุธยา
ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองอาคารสถานที่
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองอาคารสถานที่ ที่ ศธ 0590.09/602 ลงวันที่ 20 เมษายน
2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดาเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green มหาวิทยาลัยพะเยา
เนื่ องจากกองอาคารสถานที่ได้รั บ อนุ มัติเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาและปรับเปลี่ ยนกิจกรรมดาเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2557 และอยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการในแต่ละกิจกรรม นั้น
กองอาคารสถานที่ จึงได้นาเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี เป็นจานวนเงิน
246,404 บาท(สองแสนสี่ ห มื่ น หกพัน สี่ ร้ อยสี่ บ าทถ้ว น) ตั้ งแต่วั นที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึ งวั นที่ 30
กั น ยายน 2558 เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี กองอาคารสถานที่
ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ว มีมติ อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองอาคารสถานที่ โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจานวนเงิน 246,404 บาท(สองแสนสี่หมื่นหกพันสี่
ร้อยสี่บาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินอัตราที่กาหนดเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ศธ 0590.20(4)/0613
ลงวันที่ 23 มิถุน ายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินอัตราที่กาหนดเป็นกรณีพิเศษ
คณะได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 005172 การจัดการดาเนินชีวิต ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2557 AEC และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย, คุณดารง พิณคุณ และคุณภาณุมาศ ทองธนา เนื่องจากวิทยากรเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
มีความรู้และมากด้วยประสบการณ์มาบรรยายในรายวิชาดังกล่าว คณะจึงขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
เกินอัตราที่กาหนดจากเดิม อัตราชั่วโมงทฤษฏีชั่วโมงละ 1,000 บาท จานวน 2 ชั่วโมง และชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงละ 500 บาท จานวน 2 ชั่วโมง คิดเป็น 3,000 บาทต่อคนต่อสัปดาห์ เป็นอัตราชั่วโมงทฤษฏีชั่วโมงละ
1,000 บาท จานวน 4 ชั่วโมง คิดเป็น 4,000 บาทต่อคนต่อสัปดาห์ ด้ว ยเหตุนี้คณะ จึงขอนาเรื่อง
ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินอัตราที่กาหนดเป็นกรณีพิเศษ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
AEC และภาคการศึ กษาปลาย ปี ก ารศึก ษา 2557 จานวน 4 สั ปดาห์ เป็ นเงิ น 4,000 บาท และภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 AEC และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 จานวน 10 สัปดาห์
เป็นเงิน 10,000 บาท เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินอัตราที่กาหนดเป็นกรณี
พิเศษ ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนวาระ
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ปิดประชุม
เวลา 16.00 น.
สุคนธ์ ยากี

ชาลี ทองเรือง

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

