สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 2/๒๕๕6
วันศุกร์ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ

----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. ดร.สาราญ ทองแพง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
6. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
7. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง
9. นางสาวสุคนธ์ ยากี
10. นายสิทธิธี จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. นางอุไร ร่มโพธิหยก

กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 09.3 0 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2556
- ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว –
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ.
2556
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบีย บวาระที่ 2.1 เรื่ อ ง พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการการเงิน และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/๒๕๕6 เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2556
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2556 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกี ารแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒบิ ุคคลภายนอกสาหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1.ความเห็ น ชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการหรือผูท้ รงคุณวุฒิบุคคลภายนอกสาหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
2. ให้แก้ไขคาจากัดความเดิม “กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมบริการ
วิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่จัดสาหรับ
บุคลากรและนิสิต เป็น “กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมบริการวิชาการด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมที่จัดสาหรับ
บุคลากรและนิสติ
3. ให้แก้ไข ข้อ 4 เดิม ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนใน
การพิจารณาบทความวิจัย บทความทางวิชาการ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเรื่องต่อคน เป็น ข้อ ๔ ให้
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณาบทความในกิจกรรมทางวิชาการ ใน
อัตราไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเรื่องต่อคน
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ จึงอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒(๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุ มภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผูท้ รงคุณวุฒิบุคคลภายนอกในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมบริการวิชาการด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่จัดสาหรับบุคลากรและนิสติ
“คณะกรรมการหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายความว่ า คณะกรรมการหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัย
บทความทางวิชาการ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเรื่องต่อคน
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการหรือผู้ท รงคุณวุฒิได้รับ ค่าตอบแทนในการวิพากษ์ผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการ ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๖ ให้ค ณะกรรมการตัด สิน การประกวดผลงานในการจัด กิจ กรรมทางวิช าการ
ได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณาตัดสินผลการประกวด ในอัตราไม่เกินชั่ว โมงละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๗ ให้ค ณะกรรมการหรือ ผู้ท รงคุณ วุฒิไ ด้รับ ค่า ตอบแทนในการพิจ ารณารับ รอง
คุณภาพของหนังสือ หรือ ตาราตามเกณฑ์ของสานัก รับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา
(องค์กรมหาชน) ในอัตราไม่เกินเล่มละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๘ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบีย บวาระที่ ๔.๑ เรื่อ ง (ร่าง) ระเบีย บมหาวิทยาลั ย พะเยา ว่าด้วย แนวปฏิบั ติในการเบิก
จ่ายเงินในกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ค วามเห็นชอบ(ร่าง) ระเบีย บมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย แนวปฏิบัติใ นการเบิก
จ่ายเงินในกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ
จากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อการวิจัยและ
การบริก ารวิชาการจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิท ยาลัย เพื่อเอื้อให้เ กิดความคล่องตัวและสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยสร้างผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพิ่มขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการเบิก
จ่ายเงินเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“แหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย” หมายถึง หน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐ
บุ ค คลหรื อ เอกชน หรื อ นิ ติ บุ ค คล ที่ ใ ห้ เ งิ น แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย และเงิ น นั้ น ได้ เ ข้ า สู่ ร ะบบการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงงบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดสรรให้มหาวิทยาลัยหรือเงินรายได้ที่เกิดจากการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งเงินภายนอกซึ่งแหล่งเงิน
นั้นได้กาหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย และวิธีการจ่ายเงินไว้แล้ว ก็ให้เป็นไปหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย และวิธีการ
จ่ายเงินนั้นๆ
ในกรณีที่แหล่งเงินภายนอกมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย และวิธีการจ่ายเงินไว้ หรือ
เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้ ในกรณีนี้ก็ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย และวิธีการจ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
วิจัยและบริการวิชาการได้
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคสองให้ ให้นาหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยที่มอี ยู่มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๕ การเบิกจ่ายเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสมทบกับ เงินจากแหล่งเงิน
ภายนอกเพื่อการวิจัย และบริการวิชาการ อาจนาความในข้อ ๔ วรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือ
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างแหล่งเงินภายนอกและมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการตามระเบียบนี้ ครอบคลุมถึง
เงินที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยและบริการวิชาการ และกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน กรณีมีข้อสงสัยว่า
กิจกรรมใดเข้าข่ายตามข้อนีห้ รือไม่ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัย
ข้อ ๗ การจัดซือ้ และการจัดจ้างโดยใช้เงินจากแหล่งเงินภายนอกเพื่อการวิจัยและบริการ
วิชาการตามระเบีย บนี้ อธิก ารบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอาจออก
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดซื้อและการจัดจ้างที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามปกติของมหาวิทยาลัยก็ได้
เมื่ออธิการบดีออกประกาศตามวรรคแรกแล้ว ให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย
ข้อ ๘ การดาเนินการเพื่อการวิจัยและการบริก ารวิชาการที่ไ ด้ดาเนินการมาก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังมิได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโดยผู้มีอานาจอนุมัติ อาจนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตาม
ระเบียบนีม้ าใช้โดยอนุโลมก็ได้
ข้ อ ๙ ให้ อ ธิ ก ารบดี ร ั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตาม ระเบี ย บนี ้ และมี อ านาจก าหนด
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ม่ ขั ด แย้ ง กั บ ระเบี ย บนี้ ไ ด้ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
หมายเหตุ การวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้นมีทั้งกรณีที่ใช้งบประมาณแผ่นดินผ่าน
หน่วยงานของรัฐ ใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งโดยปกติมีระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
อยู่ แ ล้ ว และยั ง มี ก รณี ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากแหล่ ง เงิ น ภายนอกหรื อ สมทบกั บ แหล่ ง เงิ น ภายนอก ซึ่ งหาก
มหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบที่ยืดหยุ่นเพียงพอในกรณีนี้ ก็ยากที่จะแข่งขันกับสถาบันอื่นได้ และไม่เอื้อให้เกิด
การขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การมีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินเฉพาะกรณีนี้จะเป็น
ประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัย จึงจาเป็นต้องออกระเบียบนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดซื้อวัสดุสาหรับใช้ใน
โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการและโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดซื้อวัสดุสาหรับใช้ใน
โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการและโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
2. ให้เพิ่มคาจากัดความคาว่า “คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 7(3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
3. ให้แก้ไขคาจากัดความเดิม “คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา”หมายความว่า
คณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น “คณะกรรมการ” หมายความ
ว่า คณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจามหาวิทยาลัยพะเยา
4. ให้ตัดคาว่า “พะเยา”ออก ในข้อ 9 (9.1) ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตเรียนดี จาก (๑)
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้นๆ เป็น (๑) เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่

8
๑ ในปีการศึกษานั้นๆ และ (๙.๒) ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (๑) เป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลั ย พะเยา ชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น และ ขาดแคลนทุนทรัพย์ใ นการศึกษาเล่าเรียน หรือ
ครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน เป็น (๑) เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน
5. ให้ตัดคาว่า “พิจารณาทุนการศึกษา”ออกในข้อ 11 การพิจารณาให้ทุนการศึกษา จาก
(๑๑.๒) ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนการศึกษา และมี
สิทธิเพิกถอนการให้ทุนได้ ในกรณีพบว่าผู้ขอรับทุนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม
เป็น (๑๑.๒)ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนิสติ ผู้รับทุนการศึกษา และมีสิทธิเพิกถอนการให้
ทุนได้ ในกรณีพบว่าผู้ขอรับทุนให้ขอ้ มูลอันเป็นเท็จ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม
6. ให้ตัดคาว่า “พิจารณา”ออกในข้อ(11.3) ให้ประธานกรรมการพิจารณาเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติสั่ งจ่ ายเงินทุนการศึก ษา เป็น (๑๑.๓) ให้ป ระธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
----------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ อ อกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์
คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และและความในข้อ
๔แห่ 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. ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55(6/2556) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2556 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ย กเลิกประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีก าร
จ่ายเงินทุนการศึก ษา จากเงินรายได้ของมหาวิ ท ยาลัย ประจาปีการศึก ษา ๒๕๕๕ ฉบับ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ประกาศฉบับนีแ้ ทน
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาอยู่ก่ อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อไปตาม
ประกาศเดิมในปีที่นสิ ิตได้รับทุนจนกว่าจะสิน้ สุดระยะเวลาการรับทุน
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ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อ
การศึกษา ประจามหาวิทยาลัยพะเยา
“นิ สิ ต ” หมายความว่ า นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ แต่ ไ ม่
หมายความรวมถึงระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา
“ทุนการศึกษา” หมายความว่า ทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อที่ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุน ประกอบด้วย
๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ ของแต่ละคณะ เป็นกรรมการ
๖.๓ ผูอ้ านวยการกองกิจการนิสิต
เป็นกรรมการ
๖.๔ นักวิชาการศึกษาที่ดูแลด้านกิจการนิสิตประจาคณะ คณะละ ๑ คน
เป็นกรรมการ
๖.๕ หัวหน้างานทุนการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการและจะให้มผี ู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้ แต่ไม่เกินจานวน ๓ คน
ข้อ ๗ ทุนการศึกษาอาจได้มาจาก
๗.๑ เงินงบประมาณแผ่นดิน
๗.๒ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามจานวนนิสติ ร้อยละ ๕ ของนิสติ แต่ละชั้นปี
๗.๓ เงินบริจาค
๗.๔ จากการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๖.๑, ๖.๒ และ ๖.๓
ข้อที่ ๘ การได้รับทุนการศึกษา ให้นิสิตจานวนร้อยละ ๕ ของนิสิตแรกเข้าระดับปริญญาตรี ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยผูข้ อรับทุนจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ในอัตรา
เดือนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อคน เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๘.๑ สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นระยะเวลา ๙ เดือน และ
๘.๒ สนับสนุนการทากิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ จานวน ๑ เดือน
ข้อ ๙ ผูข้ อรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๙.๑ ทุนการศึกษาสาหรับนิสติ เรียนดี
(๑) เป็นนิสติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้นๆ
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัตกิ ารกระทาผิดวินัยนิสิต
(๓) มีผลการเรียนสะสมอยู่ในระดับดี โดยมีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าอย่างน้อย ๕ ภาคการศึกษา เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50
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๙.๒ ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(๑) เป็นนิสติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น และ ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัตกิ ารกระทาผิดวินัยนิสิต
(๓) มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อย่างน้อย
๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า ๒.๒๕
ข้อ ๑๐ เงื่อนไขในการรับทุน
๑๐.๑ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในคณะ มหาวิทยาลัยและภายนอกของมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๐.๒ ต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ให้หน่วยทุนการศึกษาทราบภายใน ๒
สัปดาห์หลังจากที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเรียน
๑๐.๓ ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPA) ทุกสิ้นปีการศึกษา ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ สาหรับนิสิตที่
ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาสาหรับนิสิตเรียนดี และ ผลการเรียนสะสม (GPA) ทุกสิ้นปีการศึกษา ไม่ต่า
กว่า ๒.๐๐ สาหรับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๑๐.๔ นิสิตต้องมาลงชื่อรับเงิน ทุนการศึกษาด้วยตนเองเป็นประจาทุกเดือน ภายในวันที่
1-7 ของทุกเดือน
ข้อ ๑๑ การพิจารณาให้ทุนการศึกษา
๑๑.๑ ให้ หน่ว ยทุนการศึก ษา กองกิจการนิสิต เป็นผู้ป ระกาศให้นิสิตสมัครขอรับ เงิ น
ทุนการศึกษา
๑๑.๒ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กนิ สิ ต ผู้ รั บ
ทุนการศึกษา และมีสิทธิเพิกถอนการให้ทุนได้ ในกรณีพบว่าผู้ขอรับทุนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ มี
ความประพฤติไม่เหมาะสม
๑๑.๓ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเป็นผู้พิจารณาอนุมัตสิ ั่งจ่ายเงินทุนการศึกษา
ข้อ ๑๒ การพิจารณาระงับหรือเพิกถอนทุนการศึกษา
๑๒.๑ นิสิตลาพักการศึกษาในเหตุจาเป็น ให้ระงับทุนการศึกษาในปีนั้นๆ ทั้งนี้ ให้เป็น
ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป
๑๒.๒ กรณีต้องเพิกถอนทุนการศึกษา
๑๒.๒.๑ ตาย
๑๒.๒.๒ ลาออก
๑๒.๒.๓ พ้นสภาพนิสติ
๑๒.๒.๔ ขาดคุณสมบัติที่กาหนดไว้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
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๑๒.๓ กรณีนสิ ิตไม่มาลงชื่อรับเงิน ตามข้อที่ ๙.๔ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การได้รับทุน
ของเดือนนั้นๆ
ข้อ ๑๓ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการให้ทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษา
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒบิ ุคคลภายในสาหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1.ความเห็ น ชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการหรือผูท้ รงคุณวุฒิบุคคลภายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2556
2. ให้แก้ไขคาจากัดความเดิม “กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมบริการ
วิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่จัดสาหรับ
บุคลากรและนิสิต เป็น “กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมบริการวิชาการด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมที่จัดสาหรับ
บุคลากรและนิสติ
3. ให้แก้ไข ข้อ 4 เดิม ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนใน
การพิจารณาบทความวิจัย บทความทางวิชาการ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ
โครงการท านุ บ ารุงศิ ลปะและวั ฒนธรรม ในอัตราไม่เ กิ นคนละ 500 บาทต่ อเรื่อง เป็น ข้อ ๔ ให้
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณาบทความในกิจกรรมทางวิชาการ ใน
อัตราไม่เกินคนละ 500 บาทต่อเรื่องต่อคน
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายใน
สาหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
--------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายในสาหรับ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ จึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒(๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุ มภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง 2/2556 เมื่ อ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผูท้ รงคุณวุฒิบุคคลภายในสาหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“กิจกรรมทางวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่จัดสาหรับบุคลากรและนิสิต
“คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ” หมายความว่า คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้ค ณะกรรมการหรือผู้ท รงคุณวุฒิได้รับ ค่าตอบแทนในการพิจารณาบทความ
วิจัย บทความทางวิชาการ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อเรื่อง
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในการวิพากษ์ผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการ ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ ๕๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๖ ให้ค ณะกรรมการตัด สิน การประกวดผลงานในการจัด กิจ กรรมทางวิช าการ
ได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณาตัดสินผลการประกวด ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ ๕๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๗ ให้ค ณะกรรมการหรือ ผู้ท รงคุณ วุฒิไ ด้รับ ค่า ตอบแทนในการพิจ ารณารับ รอง
คุณภาพของหนังสือ หรือ ตาราตามเกณฑ์ของสานัก รับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา
(องค์กรมหาชน) ในอัตราไม่เกินเล่มละ ๕๐๐ บาทต่อคน
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ข้อ ๘ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบีย บวาระที่ ๔.5 เรื่อ ง ขออนุ มั ติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้ ทรงคุณ วุฒิในการรับ รอง
คุณภาพหนังสือตาราทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติเป็นกรณีพิเศษค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
รับรองคุณภาพหนังสือตาราทางวิชาการ จานวน 24 คน ในอัตราเล่มละ 1,000 บาทต่อคน เป็นเงิน
จานวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.6 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมพนักงานสาย
วิชาการเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติเป็นกรณีพิเศษค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเตรียมความพร้อม
พนักงานสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ได้ระบุไว้ในประกาศของ
มหาวิทยาลัย จานวน 124,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการและนโยบายการบัญชี
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบหลักการและนโยบายการบัญชี
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการตามข้อสังเกต จากการตรวจสอบงบ
การเงิน ประจาปี ๒๕๕๔ ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
โครงการตรี ยมความพร้ อมด้ านวิ ชาการและทั กษะการใช้ ชีวิ ตในมหาวิ ทยาลั ย ของนิ สิ ตชั้ นปี ท่ี 1
ระบบรับตรง พ.ศ. 2556
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อง ก าหนดอั ตรา
ค่าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบ
รับตรง พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
และทักษะการใช้ชวี ิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ระบบรับตรง พ.ศ. 2556
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
โครงการตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 57(6/2556) เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภา คม 2556
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่ า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบ
รับตรง”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
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ข้อ 3 มหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและผู้คุมสอบ โครงการ เตรียม
ความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสติ ชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง ดังนี้
3.1 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
ไม่เกินชั่วโมงละ 200 บาท/คน
3.2 ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ Pre-test และ Post-test
ครั้งละ 100 บาท/คน
ทั้งนี้ กรณีวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยากาหนดอัตราการให้บริการทาง
การแพทย์ของหน่วยธาลัสซีเมีย พ.ศ. 2556
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาก าหนดอั ต ราการ
ให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยธาลัสซีเมีย พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยธาลัสซีเมีย พ.ศ. 2556
-------------------------โดยที่เป็นการสมควร ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยากาหนดอัตราการให้บริการทาง
การแพทย์ หน่วยธาลัสซีเมีย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2556 เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จึ ง ก าหนดอั ต ราการให้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ หน่วยธาลัสซีเมีย ตามรายการบัญชีท้ายประกาศนี้ และให้มผี ลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
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ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางบัญชีแนบท้ายประกาศ
ค่าบริการทางการแพทย์ หน่วยธาลัสซีเมีย
๑. จ่ายเอง
การทดสอบเหมาจ่าย
- ปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย (MCV), MCH, Hb, Hct
- ชนิดและปริมาณฮีโมลโกลบิน (hemoglobin typing)
- วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนเบต้าโกลบิน (Cd ๔๑-๔๒ –CTTT, Cd ๑๗ A-T, etc )
- วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน อัลฟ่าธาลัสซีเมีย-๑ (SEA and Thai deletion)
- วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน อัลฟ่าธาลัสซีเมีย- ๒ (๓.๗, ๔.๒ deletion, Hb Constant Spring)
๑.๑ คนเดียว
๑,๐๐๐ บาท
๑.๒ คูส่ มรส
๑,๕๐๐ บาท
๑.๓ การวินิจฉัยก่อนคลอด (น้าคร่า/เลือดสาย
๓,๕๐๐ บาท
สะดือ/เนือ้ เยื่อรก)
๒. จ่ายเอง
การทดสอบตามสัง่
๒.๑ ปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลีย่
(MCV/MCH,Hb,Hct)
๒.๒ ตรวจแยกชนิดและปริมาณฮีโมลโกลบิน
๒.๓ วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนเบต้าโกลบิน
๒.๔ วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนอัลฟ่า
โกลบิน – ๑(SEA,Thai deletion)
๒.๕ วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนอัลฟ่า
โกลบิน – ๒ (๓.๗, ๔.๒ deletion)

๑๐๐ บาท
๒๕๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
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๓. จ่ายโดยภาคีที่สาม – สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เขต ๑ เชียงใหม่ *
การทดสอบเหมาจ่าย
- ปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย (MCV), MCH, Hb, Hct
- ชนิดและปริมาณฮีโมลโกลบิน (hemoglobin typing)
- วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนเบต้าโกลบิน (Cd ๔๑-๔๒ –CTTT, Cd ๑๗ A-T, etc )
- วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน อัลฟ่าธาลัสซีเมีย-๑ (SEA and Thai deletion)
- วิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน อัลฟ่าธาลัสซีเมีย- ๒ (๓.๗, ๔.๒ deletion, Hb Constant Spring)
๓.๑ การวินิจฉัยก่อนคลอด (น้าคร่า/เลือด
๓,๕๐๐ บาท
สายสะดือ/เนือ้ เยือ่ รก)

หมายเหตุ
สิ่งที่หน่วยบริการส่งตรวจ (สถานพยาบาล) ต้องมีเพื่อการเรียกเก็บเงินจาก สปสช:
๑) แบบรายงานการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุรหัส
ชื่อหน่วยบริการส่งตรวจ ชื่อหน่วยที่ตรวจ เลขที่บตั รประชาชน (เลขประจาตัวต่างด้าว) คูส่ มรส (หญิงตัง้ ครรภ์และ
สามี) รายงานการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ/วินิจฉัย วัน/เดือน/ปีท่ตี รวจ และ ผลการตรวจ ส่งข้อมูลเป็น excel
file (down จาก http://ppitem.nhso.go.th ตั้งชื่อ “รายงานข้อมูล thalassemia รพ ……………..
๒) ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
๓) หน่วยบริการส่งตรวจ/หน่วยงาน ตัดยอดข้อมูลการให้บริการทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน ส่งไปยัง สปสช ภายใน
วันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๔) สปสช ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ จ่ายเงินให้หน่วยบริการ ภายในสิน้ เดือน
-------------------------------------------------------------

ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิท ยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.
2555 คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบอ านาจให้ ค ณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่มีประกาศหรือระเบียบกาหนด
อัตราค่าใช้จ่ายไว้ หรือกรณีมีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายสูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศหรื อระเบียบไป
ก่อน จนกว่าจะมีประกาศหรือระเบียบรองรับ นั้น
คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเห็ น ว่ า ควรให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่
มีประกาศหรือระเบียบกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายไว้ หรือกรณีมีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายสูงกว่าอัตราที่กาหนด
ไว้ในประกาศหรือระเบียบไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศหรือระเบียบรองรับ เพื่อความคล่องตัวและเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เนื่องจากคราวประชุมของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินมีความถี่ที่น้อยกว่า
ปิดประชุม
เวลา 11.30 น.

สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง)
เลขานุการและกรรมการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

