สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 1/๒๕๕7
วันอาทิตย์ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7
เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. นางอุไร ร่มโพธิหยก
4. ดร.สาราญ ทองแพง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
6. รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง
7. นางสาวสุคนธ์ ยากี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
2. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์
4. นายสิทธิธี จีนเอียด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
2. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
3. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 1.2.1 เรื่ อ ง ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2556
- ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ 2.1 เรื่อง พิ จารณารับ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการการเงิน และทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ ที่ 5/2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้ แก้ไขชื่อระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง
ขอหารือการจัดทาประกาศ หรือระเบียบ กรณีค่าสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Test) เพื่อนาเข้าเป็นเงินรับ
ฝากมหาวิทยาลัย เป็น ขอหารือการจัดทาประกาศ หรือระเบียบ กรณีค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก และสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Test)
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนาเข้าเป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2556 จานวน 1,500,000 บาท(หนึ่ง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ของคณะวิทยาศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตเิ งินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2556 จานวน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) มาตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่า ยเพิ่ม เติม ปีง บประมาณ 2557 โดยที่คณะวิทยาศาสตร์ ให้เหตุผลและความจาเป็นต้องจั ดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 คณะมีจานวนนิสติ ทั้งใน และนอกที่ต้องรับผิดชอบการสอนจานวน
มาก ทาให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอสาหรับเป็นค่าใช้จา่ ยในด้านต่างๆ ได้แก่
1) ค่าตอบแทนนิสติ ช่วยสอน(TA) จานวน 500,000 บาท
2) ค่าตอบแทนปฏิบัตกิ ารนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ าร จานวน 100,000 บาท
3) ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ(สาขาสถิติ และวัสดุศาสตร์) จานวน 200,000 บาท
4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา จานวน 200,000 บาท
5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา ค่านิเทศนิสติ ฝึกงาน จานวน 200,000 บาท
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6) เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ จานวน 300,000 บาท
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2556 จานวน 1,145,616.36 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
2557 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2556 จานวน 1,100,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) มาตั้ง
เป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2557 โดยที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เหตุผลและ
ความจาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 คณะมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนิสิต
โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการภายใต้รายวิชาโครงงานและรายวิชาสหกิจศึก ษา
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารทางานและส่งเสริมการมีงานทาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 มีงบประมาณ
เหลือจ่ายจานวน 1,145,616.36 บาท ซึ่งจะได้จัดสรรตามรายการดังนี้
1) กองทุนกิจการนิสติ
- โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 50,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ จานวน 500,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ านของพนักงานสายสนับสนุน
จานวน 95,616.36 บาท
2) กองทุนวิจัย
- ทุนสนับสนุนการวิจัย จานวน 500,000 บาท
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบี ย บวาระที่ 4.3 เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ น าเงิ น รายได้ ส ะสมปี ง บประมาณ 2555 จ านวน 695,000 บาท
(หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ของคณะเภสัชศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตินาเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2555 จานวน 695,000 บาท(หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2557 โดยที่คณะเภสัชศาสตร์ ให้เหตุผลและความจาเป็นต้อง
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ 2557 คณะจาเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุนภารกิจ
เพื่อให้การดาเนินงานสนั บสนุนต่อพันธกิจในการบริหารของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งงบประมาณที่ได้รับไม่
เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่ได้ตงั้ ไว้ในปีงบประมาณ
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขออนุมัติทาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มคนงานรายวัน จานวน 6 ราย เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอน
ระเบียบวาระที่ ๔.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัตเิ หตุหมู่
พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ พ.ศ.
2557
2. ให้แก้ไขความหมายของคาจากัดความ ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบตั เิ หตุหมู่ พ.ศ. ๒๕๕7
..........................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุ หมู่ จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุ หมู่ พ.ศ.
๒๕๕7”
ข้อ ๒ ประกาศนีม้ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” ความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนและรายวัน
ข้อ 4 ให้กาหนดค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุ หมู่ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่เกิน คนละ 300
บาทต่อปี
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอน
ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ
และค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝกึ อบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและ
ค่ า ตอบแทนในการตรวจวิ เ คราะห์ ข องศู น ย์ ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ และบริ ก ารนานาชาติ ด้ า นเกษตรและอาหาร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557
2. ให้แก้ไขประโยคข้อ 4 จากให้กาหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์
ตั ว อย่ า งของศู น ย์ ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ และบริ ก ารนานาชาติ ด้ า นเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ เป็น กาหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตั วอย่างของศูนย์
ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ และบริ ก ารนานาชาติ ด้ า นเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
3. ให้ตัดประโยคท้ายข้อ 4 ออก ค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของ
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร
4. ให้แก้ไขหัวข้อในตารางจาก ตัวอย่างค่าการวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติ
ด้านเกษตรและอาหาร เป็น รายการ
5. ให้ตัดประโยคท้ายตาราง ออก หมายเหตุ : - อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และค่าทีพ่ ัก ในการตรวจวิเคราะห์นอกสถานที่โดยใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ให้ตัดข้อ 6 และข้อ 7 ออก และนาไปปรับรวมในข้อ 5 ดังนี้คอื
“ข้อ ๕ ให้นาเงินรายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการ
นานาชาติดา้ นเกษตรและอาหาร แต่ละครัง้ /ตัวอย่าง จัดสรรเป็นเงินรายได้ ดังนี้
๕.๑ เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๕.๒ เป็นเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ ๓
5.3 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 87 เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ฯและผู้ตรวจ
วิเคราะห์ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ และส่วนที่เหลือให้นาเป็นรายได้ของศูนย์ฯ ต่อไป”
7. ให้เพิ่มข้อ 6 ใหม่คือ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือ
ปัญหาในการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทน
ในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติดา้ นเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและ
ค่ า ตอบแทนในการตรวจวิ เ คราะห์ ข องศู น ย์ ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ และบริ ก ารนานาชาติ ด้ า นเกษตรและอาหาร คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๕๕๓ และข้อความในข้อ ๗ ข้อ๘ และข้อ ๑๐(๒) แห่งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การให้บริการ
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทาง
วิชาการและค่าตอบแทน ในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริ การนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะทางาน” หมายความว่า บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้บริการทางวิชาการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติ
ด้านเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ร่วมปฏิบัตงิ าน
“ห้องปฏิบัตกิ าร”ความหมายว่า
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ห้องปฏิบัตกิ ารทางเคมีและห้องปฏิบัตกิ ารอื่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ ๔ กาหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ
ข้อ ๕ ให้นาเงินรายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการ
นานาชาติดา้ นเกษตรและอาหาร แต่ละครัง้ /ตัวอย่าง จัดสรรเป็นเงินรายได้ ดังนี้
๕.๑ เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๕.๒ เป็นเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ ๓
5.3 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 87 เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ฯและผู้ตรวจ
วิเคราะห์ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ และส่วนที่เหลือให้นาเป็นรายได้ของศูนย์ฯ ต่อไป
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ัญหาในการตีความหรือปัญหาในการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการ
ส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
2. ให้แก้ไขคาจากัดความในข้อ 3 ประกาศนี้ คาว่า “ระดับนานาชาติ” หมายความว่า ประเทศเข้าร่วม
อย่างน้อย 5 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย เป็น กิจกรรมที่มีประเทศเข้าร่วมอย่างน้อย 5 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
3. ให้เพิ่มข้อความท้ายข้อ 4 ย่อหน้าใหม่ว่า “กรณีประเภททีมให้ได้รับเงินรางวัลทั้งตัวจริงและสารอง
ตามหลักเกณฑ์สากล”
4. ให้ตัดข้อ 5 ออก
5. ให้แก้ไขข้อ 9 จากโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลที่มอบให้แก่นิสิต ให้เบิกจากเงิน
รายได้ ข องกองกิ จ การนิ สิ ต หรือ กองทุ น สวั ส ดิ ก ารและพั ฒ นานิสิ ต หรือ กองทุ น อื่ น ใดที่ อ ยู่ใ นความรั บผิ ด ชอบของ
กองกิจการนิสิต ทัง้ นี้วิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนแต่ละ
ประเภท เป็น โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลที่มอบให้แก่นสิ ิต ให้เบิกจากเงินรายได้ของกองกิจการนิสิต
หรือกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต หรือกองทุนอื่นใดที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มผี ลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมทีส่ ร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่
มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล ในการ
ส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“กองกิจการนิสิต”
หมายความว่า กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีนิสติ ในสังกัด
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดี ค ณะ วิ ช าที่ นิ สิ ต สั ง กั ด อยู่ แ ล ะใ ห้
หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่นสิ ิตสังกัดอยู่
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“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการกิจการนิสติ
“กิจกรรมเสริมหลักสูตร” หมายความว่า กิจกรรมหรือโครงการนอกชัน้ เรียนที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะความรู้ ความสามารถ
รวมถึงกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ และตามข้อกาหนดคุณธรรม จริยธรรมของมหาวิทยาลัย
“กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง” หมายความว่า กิจกรรมหรือโครงการของนิสิตที่ได้รับรางวัลหรือได้รับ
การยกย่องเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์สาขานัน้ ๆ
“หน่วยงาน”
หมายความว่า หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึน้ ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม หรือสถาบัน (เช่น
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
สภาวิชาชีพ) และตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
“เงินรางวัล”
หมายความว่า เงิ นค่ าตอบแทนพิเศษที่ มหาวิทยาลั ยมอบให้
สาหรับนิสิตที่มีผลงานกิจกรรมของนิสิตที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์สาขานัน้ ๆ
“ระดับนานาชาติ”
หมายความว่า กิ จ กรรมที่ มี ป ระเทศเข้ า ร่ ว มอย่ า งน้ อ ย 5
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
“ระดับชาติหรือระดับประเทศ”
หมายความว่า หน่ว ยงานที่เป็ น ผู้ ใ ห้ รางวั ล มีส่ ว นร่ ว มในการ
กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล ซึ่งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันยังคงมีการให้รางวัลอยู่
กิจกรรม
ข้อ 4 นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ที่จัดโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์สาขานัน้ ๆ จะได้รับการพิจารณาดังนี้
4.1 นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและ/หรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้ได้รับรางวัลดังนี้
4.1.1 ประเภทบุคคล
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
4.1.2 ประเภทกลุ่มบุคคล
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
4.2 นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและ/หรือการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับประเทศ ให้ได้รับ
รางวัลดังนี้
4.2.1 ประเภทบุคคล
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
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รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.2.2 ประเภทกลุ่มบุคคล
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.3 นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและ/หรือการแข่งขันในระดับภูมภิ าค และ/หรือระดับ
อุดมศึกษา ให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย และเงินรางวัล ดังนี้
4.3.1 ประเภทบุคคล
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.3.2 ประเภทกลุ่มบุคคล
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กรณีประเภททีมให้ได้รับเงินรางวัลทั้งตัวจริงและสารอง ตามหลักเกณฑ์สากล
ข้อ 5 นิสิตที่เข้าร่วมประกวด และ/หรือการแข่งขันหลายประเภท และได้รับรางวัลจากการประกวดและ/หรือ
การแข่งขันมากกว่า 1 ประเภทในปีการศึกษาเดียวกัน ให้นิสติ ได้รับทุนการศึกษาในทุกรางวัลและทุกประเภท
ข้อ 6 ที่ปรึกษากิจกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษาผลงาน หรือผู้ฝึกสอน ที่ได้ รับรางวัลจากการประกวด
และ/หรือการแข่งขัน ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ให้ได้รับเงินรางวัลตามประเภทผลงานในข้อ 4 ต่อการเข้าร่วมการ
ประกวดหรือการแข่งขันโดยพิจารณาจากรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล ทั้งนี้ ที่ปรึกษากิจกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ที่
ปรึกษาผลงาน หรือผู้ฝึกสอนดังกล่าว จะต้องได้รับการแต่งตั้ง เห็นชอบ หรือได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
คณะ หรือได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ไปปฏิบัตงิ าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการนัน้ ๆ
ข้อ 7 การเสนอชื่ อ นิ สิ ต เพื่ อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากคณะกรรมการ ให้ ทุ กหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 โดยทาบันทึกเสนอข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อม
กาหนดส่งรายชื่อนิสิต เพื่อเข้ารับการพิจารณามายังกองกิจการนิสิต ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือ
โครงการ
ข้อ 8 โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลที่มอบให้แก่นสิ ิต ให้เบิกจากเงินรายได้ของกองกิจการ
นิสิต หรือกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต หรือกองทุนอื่นใดที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
กองกิจการนิสติ
ข้อ 9 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าด และคาวินจิ ฉัยให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.9 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้แก้ไขชื่อประกาศจากเดิม เรื่อง อัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 เป็น อัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
ล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
2. ให้ ค วามเห็ น ชอบ(ร่ า ง)ประกาศมหาวิทยาลั ย พะเยา เรื่อ ง อั ต ราค่ า ปรั บการชาระเงิ น ค่ า บารุ ง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
3. ให้หน่วยงานนาประกาศไปปรับแก้ข้อความ ข้อ 3 ถึงข้อ 6
ระเบียบวาระที่ ๔.10 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
2. ให้ตัดข้อความ ข้อ 4.3 และ 4.4 ออก
3. ให้แก้ไขข้อ 8 จากเดิม ให้ผู้อานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
สั่ง จ่า ยเงินกองทุน เป็น ให้ผู้อานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเป็น ผู้พิจ ารณาอนุมัติสั่งจ่า ย
เงินกองทุน
4. ให้แก้ไขข้อ 9.2 จากเดิม ทุนสวัสดิการ เป็นทุน การศึกษาสาหรับ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
นัก เรีย นที่ป ระสบปัญ หาทางการเงิน หรือ ประสบภัย พิบัติต่า ง ๆ โดยคณะกรรมการจะพิจ ารณาเป็น กรณีไ ป เป็น
ทุนสวัสดิการ เป็นทุนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาทางการเงินหรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีไป
5. ให้ตัดข้อ 10 ออก
6. ให้แก้ไขข้อ 11 จากเดิ ม
ข้อ ๑1 การพิจารณาระงับหรือเพิกถอนทุนการศึกษาให้ดาเนินการเมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้
๑1.๑ นักเรียนลาพักการศึกษาด้วยเหตุจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาเป็นกรณีไป
๑1.๒ ตาย
๑1.๓ ลาออก
๑1.๔ ขาดคุณสมบัติที่กาหนดไว้
เป็น
ข้อ ๑๐ การพิจารณาระงับหรือเพิกถอนทุนการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาให้ดาเนินการ
เมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้
๑๐.๑ ผู ้รับ ทุน การศึก ษาลาพัก การศึก ษาด้ว ยเหตุจ าเป็น ทั ้ง นี้ ให้เ ป็น ดุล ยพิน ิจ ของ
คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป
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๑๐.๒ ผู้รับทุนการศึกษาตาย
๑๐.๓ ผู้รับทุนการศึกษาลาออก
๑๐.๔ ผู้รับทุนการศึกษาขาดคุณสมบัติที่กาหนดไว้
7. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานการขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕
และการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าประชุมแทน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัตกิ ารจ่ายค่าเบีย้ ประชุมผู้เข้าประชุมแทน
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้เปลี่ยนชื่อประกาศจากเดิม(ร่าง)ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
3. ให้ตัดคาจากัดความ ข้อ 3 ในประกาศนี้ คาว่า “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” หมายถึง วันที่ 1
ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
4. ให้เปลี่ยนผู้ลงนามจากเดิม (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทนุ สนับสนุนโครงการวิจยั งบประมาณรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
---------------------------โดยที่เ ป็น การสมควรออกประกาศ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาให้ทุน สนับ สนุน โครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จึง อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕
แห่ง พระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๗(๑/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๘
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาให้ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“บุคลากร”
หมายถึง พนักงานสายวิชาการ พนั กงานสายบริการและลูกจ้าง
ชั่วคราวที่มีสัญชาติไทย ประจาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“วิจัยสถาบัน”
หมายถึง การวิจัยที่มุ่งจะศึกษาปัญหา ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแต่
ละสถาบันเพื่อนาข้อค้นพบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน การกาหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละสถาบันโดยเฉพาะ
“นวัตกรรม”
หมายถึ ง
การน าสิ่ ง ใหม่ ๆ อาจเป็ น แนวความคิ ด หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทัง้ ยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
“วิจัยในชัน้ เรียน” หมายถึง กระบวนการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง หรือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ทาการศึกษา
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) มีดังนี้
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
๔.๑ พิจารณาจากประเด็นหลักของการวิจัยใน ๖ ประเด็น ได้แก่
๔.๑.๑ การวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อมโยง
การวิจัยกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการ (เน้น TQF๒R, R๒R และ QA๒KM)
๔.๑.๒ การวิจัยเพื่อสนองโครงการในพระราชดาริในจังหวัดพะเยา เช่น โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณมหาวิทยาลัย
พะเยา และโครงการพัฒนากว๊านพะเยา เรื่อง “ลุ่มน้ากว๊านพะเยากับแนวทางการจัดการน้า” โครงการวิจัยลุม่ น้าแม่ตา
๔.๑.๓ การวิจัยการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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กับสุขภาพ การศึกษาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย
หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด หนึ่งคณะหนึ่งอาเภอ (เชิงพื้นที่) และหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล (เชิงประเด็น) (เน้นการสร้างสุข
ภาวะ อาชีพ รายได้ และคุณภาพการศึกษา)
๔.๑.๔ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เช่น โครงการที่
นักวิจัย (อาจารย์) ประสงค์จะทาตามความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่อยูใ่ นฐานข้อมูลนานาชาติ
๔.๑.๕ การวิจัยที่มุ่งเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน
๔.๑.๖ สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๔.๒ กรอบงบประมาณในการจัดสรรแก่โครงการวิจัย
๔.๒.๑ สนับสนุนจานวนไม่เกินโครงการละ ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ หัวข้อที่ ๔.๑.๑ คือ การวิจัย
ในชั้นเรียน วิจัยสถาบัน นวัตกรรม และการวิจัยเพื่อเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยให้ใช้ใบสาคัญรับเงินเหมาจ่ายได้
เป็นกรณีพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ส่งบทความวิจัยที่จะ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ผ่านผู้อา่ น (Peer-review) แล้ว
๔.๒.๒ สนับสนุนในหัวข้อที่ ๔.๑.๒, ๔.๑.๓, ๔.๑.๔ ๔.๑.๕ และ๔.๑.๖ คือ โครงการไม่เกิน
เรื่องละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔.๓ เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
๔.๓.๑ ต้อ งเป็ น โครงการวิ จั ย ที่ มี ป ระเด็ น วิ จั ย ตามกรอบการวิจั ย ที่ ค ณะก าหนดไว้ แ ละ
สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ( พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )
๔.๓.๒ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว
๔.๓.๓ มีระยะเวลาการดาเนินงานโครงการไม่เกิน ๑ ปี และสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔.๓.๔ งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ ขอเป็นโครงการเดี่ยว ให้
ขอได้ไม่เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการ/ปี โดยให้มีคา่ ตอบแทนคณะผู้วิจัย(๑๐%)ไว้ในงวดสุดท้าย
๔.๓.๕ เป็นโครงการวิจัยที่พร้อมดาเนินการโดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม
๔.๓.๖ โครงการวิจัยที่เสนอขอ ต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งปริญญานิพนธ์
หรือวิทยานิพนธ์ของนักวิจัยและคนอื่นๆ
๔.๓.๗ ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยูใ่ นข้อเสนอ
การวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการ
ดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่)
๔.๓.๘ ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัยมาแล้ว แต่สามารถ
เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต่อยอดจากแหล่งทุนอื่นได้ (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงาน
ระหว่างงานเดิมและงานใหม่)หากตรวจพบทางคณะวิทยาศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและเรียก
เงินทุนวิจัยคืน
๔.๓.๙ เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และมีการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
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๔.๓.๑๐ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน
ตลอดจนแสดงถึงศัก ยภาพที่นาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์และมีการรั บรองการใช้ประโยชน์จริ งจากหน่วยงานหรือสังคม
ภายนอก
๔.๓.๑๑ มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนดอย่างครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของคณะ
๔.๓.๑๒ ระบุ กิ ต ติก รรมประกาศ เป็ น ข้ อ ความขอบคุ ณ บุ ค คลและหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
สนับสนุนงานวิจัยเป็นข้อความขอบคุณ เช่น ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๔.๓.๑๓ กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้มนุษย์หรือสัตว์ในการทดลอง ให้มีหนังสือรับรองการผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกากับดูแลทางวิจัยในมนุษย์หรือคณะกรรมการการกากับดูแลการวิจัยในสัตว์ของหน่วยงานที่
เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการวิจัย(แล้วแต่กรณี) และกรณีที่นักวิจั ยมีการดาเนินงานวิจัยโดยใช้
สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัตติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนีใ้ ห้อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ให้ทุนวิจัย
ข้อ ๕ คุณสมบัตผิ ู้ขอรับทุน
๕.๑ เป็นอาจารย์ประจา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
๕.๒ ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยทั้งงบประมาณภายในและภายนอกภายในระยะเวลา ๕ ปี
ย้อนหลังนับจากวันประกาศ
๕.๓ ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ไม่เกิน ๑ โครงการวิจัย
๕.๔ ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรม ดูงานเป็นระยะเวลาตัง้ แต่
๑ ภาคเรียนขึ้นไป
๕.๕ ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย
เป็นอย่างดีที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
๕.๖ ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถ
ดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
๕.๗ ผู้ ไ ด้ รับทุ น อุ ด หนุ น การวิจั ย ต้อ งปฏิบัติต ามจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย อย่า งเคร่ ง ครั ด เพื่อ รั ก ษา
ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณวิชาชีพของตน
๕.๘ กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ข้อ ๖ ขั้นตอนการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย
๖.๑ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดและจัดเรียงลาดับความสาคัญของข้อเสนอโครงการวิจัยตามผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
๖.๒ คณะกรรมการวิจั ย และบริ ก ารวิชาการ น าความเห็ น ของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิภ ายนอกมาพิจ ารณา
จัดลาดับความสาคัญและพิจารณาตั้งงบประมาณในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
๖.๓ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ส่งข้อ เสนอโครงการวิจัยที่เรียงลาดับความสาคัญของ
โครงการและผ่านการพิจารณาคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์พจิ ารณาจัดสรรงบประมาณ
ข้อ ๗ การส่งข้อเสนอการวิจัย
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ผู้สนใจสามารถส่ง ข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจั ย( ว-๑ด ) โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.science.up.ac.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังนี้
๗.๑ จัดทาข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตามแบบเสนอโครงการวิจัย( ว-๑ด ) โดยมีรายละเอียด
ครบถ้วนทุกข้อ
๗.๒ ส่งต้นฉบับข้อเสนอการวิจัย จานวน ๔ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ( MS word ) ๑
แผ่น โดยใช้ font TH SarabunPSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖ ตามปฎิทินงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
๗.๓ ต้อ งมีหนั ง สือ นาส่ งเอกสารข้อ เสนอโครงการวิจัย รายละเอีย ดตามแบบฟอร์ มที่ กาหนดอย่า ง
ครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์
๗.๔ รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยและไฟล์แนบจะต้องมีลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการวิจัย
๗.๕ หากพบว่าข้อเสนอโครงการวิจัยที่นาส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและนาส่งเกินกาหนด
ระยะเวลาทางคณะวิทยาศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะดาเนินการทาลายข้อเสนอการ
วิจัยดังกล่าวทันที
๗.๖ คณะวิทยาศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สง่ ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะดาเนินการทาลาย
ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวทันที หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชี้ขาดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบี ย บวาระที่ 5.4 เรื่อ ง (ร่ า ง) ประกาศคณะศิ ลปศาสตร์ เรื่อง หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาให้ ทุ นสนั บสนุ น
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้เปลี่ยนชื่อประกาศจากเดิม(ร่าง)ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลป
ศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
3. ให้ ตัด คาจ ากั ดความ ข้ อ 3 ในประกาศนี้ คาว่า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2557 หมายถึ ง วัน ที่ 1
ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
4. ให้เปลี่ยนผู้ลงนามจากเดิม (รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็น
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทนุ สนับสนุนโครงการวิจยั งบประมาณรายได้
คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
...........................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย พะเยา
ครั้ งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔) เมื่อ วัน ที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้
บุคลากร หมายความว่า พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการและลูกจ้างชั่วคราวที่
มีสัญชาติไทย ประจาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ หมายความว่า
อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้มคี วามรู้ความสามารถพิเศษ
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลป-ศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) มีดังนี้
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
๔.๑ พิจารณาจากประเด็นหลักของการวิจัย ใน ๕ ประเด็น ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ
ศิลปศาสตร์ ได้แก่
๔.๑.๑ การวิจัยท้องถิ่น เป็นการวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
พะเยาและคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อสนองพระราชดาริ , โครงการวิจัย ๑ อาเภอ ๑ คณะ (โดยเฉพาะ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา) , โครงการวิจัยลุม่ น้าแม่ตา , โครงการวิจัยกว๊าน
พะเยา , การอนุรักษ์พันธุ์พืช , โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนแบ็ตตี้ดูแมน , โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน
จังหวัดพะเยาให้เกิดความเข้มแข็ง
๔.๑.๒ การวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการวิจัยในชั้น
เรียน (TQF to R)
๔.๑.๓. การวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ เป็นการวิจัยสถาบัน
(R to R)
๔.๑.๔ เป็นการวิจัยที่บูรณาการเข้ากับโครงการบริการทางวิชาการ และ/หรือ
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ/หรือ การเรียนการสอน ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่
๔.๑ , ๕.๑ และ ๖.๑
๔.๑.๕ เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สาหรับเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เป็น
โครงการวิจัยที่อาจารย์ประสงค์จะทาตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ตามมาตรฐานทางวิชาการได้
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๔.๒. กรอบงบประมาณในการจัดสรรแก่โครงการวิจัย
๔.๒.๑ สนั บสนุ น จ านวนไม่เกิ น โครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้ แ ก่ หั ว ข้ อ ที่
๔.๑.๒ , ๔.๑.๓ และ ๔.๑.๕ คือ การวิจัยในชั้นเรียน วิจัยสถาบัน และการวิจัยเพื่อเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ
โดยให้ใช้ใบสาคัญรับเงิน เหมาจ่ายได้เป็นกรณีพิเศษ แต่คณะศิลปศาสตร์จะจ่ายเงินให้ โดยผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากคณะต้องส่งบทความวิจัยที่จะลงตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ผ่านผู้อ่าน (peer- review) แล้ว หลังจากที่ดาเนินการ
วิจัยเสร็จสิ้น
๔.๒.๒ สนับสนุนในหัวข้อที่ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๔ โครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่
งบประมาณทัง้ หมดที่สนับสนุนให้กับนักวิจัยที่เสนอในหัวข้อ ๔.๒.๒ นี้ จะไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๓ เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
๔.๓.๑ ต้องเป็นโครงการวิจัยตามประเด็นที่คณะกาหนด
๔.๓.๒ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว ไม่ใช่ชุดโครงการ
๔.๓.๓ มีระยะเวลาดาเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี และสามารถทาให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กาหนด ถ้าไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ขยายต่อได้ครั้งละ ๓ เดือน ไม่เกิน ๔ ครัง้ และไม่มสี ิทธิยื่น
ขอรับทุนใหม่ จนกว่างานวิจัยจะดาเนินการเสร็จสิ้น (ภายในระยะเวลา ๒ ปี หากงานวิจัยไม่แล้วเสร็จให้ดาเนินการคืนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยตามจานวนที่ได้รับอนุมัต)ิ
๔.๓.๔ เป็นโครงการวิจัยที่พร้อมดาเนินการ โดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม
๔.๓.๕ โครงการวิจัยที่เสนอขอ ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งปริญญานิพนธ์
หรือวิทยานิพนธ์ของนักวิจัยและคนอื่น ๆ ประกอบการศึกษา
๔.๓.๖ ต้ อ งไม่ เ ป็ น โครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ทุ น ซ้ าซ้ อ น แต่ ส ามารถเป็ น ข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยที่ต่อยอดจากแหล่งทุนอื่นได้ (ต้องระบุให้ชัดเจนถึงการต่อยอดผลงานวิจัยเดิม โดยใช้งบประมาณคนละ
ส่วนกับแหล่งทุนเดิม)
๔.๓.๗ มี ร ายละเอี ย ดตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนดอย่ า งครบถ้ ว นและผ่ า นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยของคณะวิชาศิลปศาสตร์ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทาง
นโยบายของคณะ
๔.๓.๘ ระบุ ใ นกิ ตติก รรมประกาศหรือ ข้ อ ความขอบคุ ณ บุค คลและหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ข้ อ ความขอบคุ ณ เช่ น ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณการวิ จั ย จากงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๔.๓.๙ กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้มนุษย์หรือสัตว์ในการทดลอง ให้มีหนังสือรับรอง
การผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกากับดูแลทางวิจัยในคนหรือคณะกรรมการการกากับดูแลการวิจัยของ
หน่วยงานที่เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการวิจัย (แล้วแต่กรณี) และกรณีที่นักวิจัยมีการดาเนินงาน
วิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัตติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนีใ้ ห้อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ให้ทุนวิจัย
ข้อ ๕ คุณสมบัตขิ องผู้รับทุน
๕.๑ เป็นอาจารย์ประจาและเป็นบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการ และลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญชาติไทย)
๕.๒ ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป อันเนื่องมาจากผู้รับทุนวิจัยละทิง้
โครงการ
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๕.๓ เป็นนักวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและ / หรือ เป็นนักวิจัยที่เคยได้รับ
ทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้มาก่อน
๕.๔ ผู้ขอรับทุนไม่เป็นผู้ตดิ ค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือยังดาเนินโครงการวิจัย
ซึ่งสิน้ สุดระยะเวลาการดาเนินการ
๕.๕ ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ไม่เกิน ๑ โครงการวิจัย
๕.๖ ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรมดูงานเป็นระยะเวลาตัง้ แต่
๑ ภาคการศึกษาขึน้ ไป
๕.๗ ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ในการวิจัยเป็นอย่างดีที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
๕.๘ ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัตงิ านและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้ง
สามารถดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพในเวลาที่กาหนด
๕.๙ ผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษา
ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณวิชาชีพของตน
๕.๑๐ ทั้งนีก้ รณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัตดิ ังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ข้อ ๖ ขั้นตอนการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย
๖.๑ คณะกรรมการวิจัยประจาคณะศิลปศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการของนักวิจัยไปให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อพิจารณาให้ความเห็น
๖.๒ คณะกรรมการวิจัยประจาคณะศิลปศาสตร์ นาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒมิ าพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญและพิจารณาในตั้งงบประมาณในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เรียงลาดับ
ความสาคัญแล้วให้กับคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์พจิ ารณาเห็นชอบการจัดสรรงบ
ประมาณ
ข้อ ๗ การส่งข้อเสนอการวิจยั
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบฟอร์ม ว-๑ด)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ http://www.libarts.up.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอ
ดังนี้
๗.๑ จัดทาข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตามแบบ (แบบฟอร์ม ว-๑ด)
โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ
๗.๒ ส่งต้นฉบับข้อเสนอการวิจัย จานวน ๑ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย
(MS word) ๑ แผ่น โดยใช้ font Browallia New ตัวหนังสือขนาด ๑๖
๗.๓ ต้องมีหนังสือนาส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนดอย่าง
ครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์
๗.๔ รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยและไฟล์แนบต้องมีลายมือชื่อของหัวหน้า
โครงการวิจัย
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๗.๕ ส่งข้อเสนอการวิจัยที่หน่วยวิจัย งานนโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์ ตามปฏิทิน
การวิจัยประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายในเวลาราชการ กรณีที่สง่ ข้อเสนอการวิจัยเลยกาหนดระยะเวลาทางหน่วยวิจัย
งานนโยบายและแผน จะไม่รับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวฯ
๗.๖ หน่วยวิจัย งานนโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สง่ ข้อเสนอ
การวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะดาเนินการทาลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวทันที
ข้อ ๘ การส่งรายงานวิจัยและการเผยแพร่
๘.๑ ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๓ เล่ม พร้อม CD ไฟล์(world doc.) จานวน
๑ แผ่น
๘.๒ การเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ นักวิจัยจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหลังจาก
การจัดทาเล่มผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลตามความเหมาะสม ดังนี้
ประเภทการเผยแพร่ผลงานวิจัย
จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือ จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาอื่นๆ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติทมี่ ีค่า Impact Factor
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ไม่มีค่า Impact Factor)
ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ
นาเสนอในการประชุมวิชาการ ที่มีการตีพิมพ์บทความบน Proceedings
ถ่ายทอดผลงานวิจัย / เทคโนโลยีสู่กลุม่ เป้าหมาย
ได้สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรืออื่นๆ เช่น ฐานข้อมูล Software ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นาไปใช้ประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานหรือสังคม
ภายนอก
๘.๓ สาหรับรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนตามเกณฑ์ ข้อที่ ๔.๑.๑ การวิจัยท้องถิ่น
และ ข้อที่ ๔.๑.๔ เป็นการวิจัยที่บูรณาการเข้ากับโครงการบริการวิชาการและโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และ/หรือการเรียนการสอน จานวนเงินสนับสนุน ๕๐,๐๐๐ บาท ต้องดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลตาม
ประกาศของ Thai-Journal Citation Index center (TCI) เป็นอย่างน้อย หากมิดาเนินการตามนี้ จะมีผลต่ อการขอรับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยในปีตอ่ ไป
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องคา (หน่วยปฏิบัตกิ าร
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ ค วามเห็ น ชอบ(ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่อง การบริ หารงานเรื อนเอื้องค า (หน่วย
ปฏิบัตกิ ารวิชพี การโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2557
2. ให้ แก้ไขข้อความในข้ อ 6 เดิม ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อทาหน้า ที่บริห ารและ
ควบคุมดูแลการดาเนินการของเรือนเอื้องคา ประกอบด้วย รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี
คนหนึ่ง คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่
เกินสามคน เป็น กรรมการ และให้หัวหน้ าหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ เป็น ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่บริหารและ
ควบคุมดูแลการดาเนินการของเรือนเอื้องคา ประกอบด้วย รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี
คนหนึ่ง คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการศูนย์บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ ง
อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งจานวนไม่เกินสามคน เป็น กรรมการ และให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
3. ให้เพิ่มย่อหน้าใหม่ ท้ายข้อ 6 คือ ให้ผู้ทรงคุณวุฒมิ วี าระ 2 ปี
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การบริหารงานเรือนเอือ้ งคา
(หน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2557
…………………………………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องคา(หน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย
พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
12 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องคา(หน่วย
ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องคา(งานปฏิบัติการวิชาชีพ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“คณะกรรมการ”

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานเรือนเอื้องคา
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ข้อ ๕ เรือนเอื้องคา (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๕.๑ เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น
๕.๒ เป็นที่จัดบริการที่พักสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป
๕.๓ เป็นสถานที่จัดบริการการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป
๕.๔ เป็นสถานที่บริการห้องพักทั้งประเภทรายวันและรายเดือน สินค้าเบ็ดเตล็ด อาหาร และ
เครื่องดื่มแก่บุคคลทั่วไป
๕.๕ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ตามที่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลการดาเนินการของ
เรือนเอื้องคา ประกอบด้วย รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่ง คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าสาขาวิชา การท่องเที่ยว และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งจานวนไม่เกินสาม
คน เป็น กรรมการ และให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น กรรมการและเลขานุการ ซึ่ง
อาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ให้ผู้ทรงคุณวุฒมิ วี าระ 2 ปี
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดาเนินการในกิจการของเรือนเอื้องคาด้วยก็ได้
ข้ อ ๗ การก าหนดอั ต ราค่ า บริ ก าร รายรั บ และรายจ่ า ยของเรื อ นเอื้ อ งค าให้ จั ด ท าเป็ น ประกาศ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน
๘.๑ เงินรายได้จากการดาเนินงานของเรือนเอื้องคาให้นาฝากธนาคารของรัฐ หรือธนาคาร
ไทยพาณิชย์ โดยเปิดบัญชีฝาก ประเภทออมทรัพย์ในนาม “การบริหารงานเรือนเอื้องคา”
๘.๒ การรับเงินรายได้จากการดาเนินงานของเรือนเอื้องคา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
กาหนดอัตราค่าบริการของเรือนเอื้องคา มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
๘.๓ ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เก็บรักษาเงินรายได้จากการดาเนินการของเรือนเอื้องคา
๘.๔ ให้เจ้าหน้าที่การเงิน นาเงินรายได้จากการให้บริการของเรือนเอื้องคานาฝากเข้าบัญชีใน
นาม “การบริ ห ารงานเรื อ นเอื้ อ งค า” โดยน าฝากเข้ า ธนาคาร หลั ง วั น ที่ เ ก็ บ เงิ น รายได้ ไ ม่ เกิ น ๑ วั น (หากตรงกั บ
วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดธนาคาร ให้เลื่อนการฝากเงินไปเป็นวันแรกของวันเปิดทาการ)
๘.๕ ให้เรือนเอื้องคามีเงินทดรองจ่ายเพื่อดาเนินการภายในเรือนเอื้องคาจานวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท โดยการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
๘.๖ การเบิกจ่ายเงินรายได้จากบัญชี “การบริหารงานเรือนเอื้องคา” ให้ประธานกรรมการ
เป็นผู้มอี านาจอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๘.๗ ให้มีผู้ลงนามในเช็คสั่งจ่าย ๒ ใน ๓ ในการเบิกเงิน
๘.๘ การใช้จ่ายเงินรายได้ของเรือนเอื้องคาให้เป็นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

22
๘.๙ การจัดซื้อ จัดจ้างค่าวัสดุในการบริการ ให้กาหนดวิธีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
คณะกรรมการ
ข้อ ๙ การลงทุนเพื่อขยายกิจการโดยใช้เงินรายได้ของเรือนเอื้องคา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
สามารถกระทาได้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ ับดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ หากมีการยุบเลิกเรือนเอื้องคา ให้นาเงินคงเหลือของเรือนเอื้องคา นาเข้าเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ กรณีที่มีความจ าเป็ น มหาวิทยาลัย อาจน าเงิน สะสมของเรือ นเอื้องคาไปใช้ในกิ จการของ
มหาวิทยาลัยได้
ข้อ ๑๒ การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทาบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงิน ให้
เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ การดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้กาหนดวิธีการโดยคณะกรรมการ และให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในดาเนินการตรวจสอบประจาปี
ข้อ ๑๔ ให้อธิก ารบดีรักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนเหมายจ่ายสาหรับ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนจ่าย
สาหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายสาหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------------------------------
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ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินให้คณะทางานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 ลักษณะเหมาจ่าย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ขออนุมัติการจ่ายเงินให้คณะทางานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 ลักษณะเหมาจ่าย
ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน การตรวจ
รับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนจีน โดยคณะอนุกรรมการฯ
กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17 มกราคม 57 เวลา 13.00-17.00 น.(ค่าเลี้ยงรับรอง)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการ หากมีกรณีดังกล่าวให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5.9 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน การตรวจ
รับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนจีน โดยคณะอนุกรรมการฯ
กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17 มกราคม 57 เวลา 13.00-17.00 น. (ค่าอาหารกลางวันรวมกับค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการ หากมีกรณีดังกล่าวให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปิดประชุม
เวลา 15.30 น.
สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

