
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 1/๒๕๕7 

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7  

เวลา  13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมวทิยาลัยการจัดการ  มหาวทิยาลัยพะเยา  อาคารศวิาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ  

 

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

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรัิช   อภิเมธีธ ารง   กรรมการ   

3.  นางอุไร   ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

4.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธ์ิ  กรรมการ 

6.  รองศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรือง   กรรมการและเลขานุการ 

7.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ 

1.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 

2.  นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย ์ดร.สุวิทย ์   อุดมพาณิชย ์ กรรมการ 

4.  นายสิทธิธี   จีนเอยีด     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

2.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์    ผู้ช่วยอธิการบด ี

3.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 ประธานกลา่วเปิดประชุม  และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไมม่ ี– 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2556 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อศุกร์ที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี 5/2556 

เมื่อวันศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยให้แก้ไขชื่อระเบียบวาระท่ี 5.1 เร่ือง 

ขอหารือการจัดท าประกาศ หรือระเบียบ กรณีค่าสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Test) เพื่อน าเข้าเป็นเงินรับ

ฝากมหาวิทยาลัย เป็น ขอหารือการจัดท าประกาศ หรือระเบียบ กรณีค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก และสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Test) 

ระดับบัณฑิตศกึษา เพื่อน าเขา้เป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

-ไมม่ ี– 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติน าเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2556 จ านวน 1,500,000 บาท(หนึ่ง

ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัตเิงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2556 จ านวน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) มาตั้งเป็น

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2557 โดยท่ีคณะวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลและความจ าเป็นต้องจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมเตมิ  เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 คณะมีจ านวนนิสติท้ังใน และนอกท่ีต้องรับผิดชอบการสอนจ านวน

มาก ท าให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไมเ่พยีงพอส าหรับเป็นค่าใช้จา่ยในด้านต่างๆ ได้แก่  

    1) ค่าตอบแทนนิสติช่วยสอน(TA) จ านวน 500,000 บาท  

    2) ค่าตอบแทนปฏบัิตกิารนอกเวลาของเจ้าหนา้ที่ปฏบัิตกิาร จ านวน 100,000 บาท 

    3) ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ(สาขาสถิติ และวัสดุศาสตร์)  จ านวน 200,000 บาท  

    4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศกึษา จ านวน 200,000 บาท 

    5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศกึษา ค่านิเทศนิสติฝึกงาน  จ านวน 200,000 บาท 
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    6) เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมนักวจิัยหนา้ใหม ่จ านวน 300,000 บาท 

   2. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติน าเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2556 จ านวน 1,145,616.36 บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2557 ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัติเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ  2556 จ านวน 1,100,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) มาตั้ง

เป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2557 โดยท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เหตุผลและ

ความจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 คณะมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนิสิต

โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย และการบริการวิชาการภายใตร้ายวิชาโครงงานและรายวิชาสหกิจศึกษา 

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูก่ารท างานและส่งเสริมการมงีานท าท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน

การวจิัยและพัฒนาองคค์วามรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 มีงบประมาณ

เหลอืจ่ายจ านวน 1,145,616.36 บาท ซึ่งจะได้จัดสรรตามรายการดังน้ี 

   1) กองทุนกิจการนิสติ  

    - โครงการส่งเสริมสหกิจศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

        จ านวน 50,000 บาท 

    - โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ จ านวน 500,000 บาท 

    - โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิานของพนักงานสายสนับสนุน  

        จ านวน 95,616.36 บาท 

   2) กองทุนวจิัย  

    - ทุนสนับสนุนการวจิัย จ านวน 500,000 บาท    

   2. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาตอ่ไป 

  

ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง ขออนุมัติน าเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2555 จ านวน 695,000 บาท          

(หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ของคณะเภสัชศาสตร์ 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัติน าเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2555 จ านวน 695,000 บาท(หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2557 โดยท่ีคณะเภสัชศาสตร์  ให้เหตุผลและความจ าเป็นต้อง

จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ 2557 คณะจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุนภารกิจ 

เพื่อให้การด าเนินงานสนับสนุนต่อพันธกิจในการบริหารของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งงบประมาณท่ีได้รับไม่

เพยีงพอต่อประมาณการรายจ่ายท่ีได้ตัง้ไวใ้นปีงบประมาณ  

   2. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาตอ่ไป 
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ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง ขออนุมัติท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มคนงานรายวัน จ านวน 6 ราย เป็น

จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตใิห้ถอน 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.5  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัตเิหตุหมู ่ 

พ.ศ. 2557 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ พ.ศ. 

2557 

2. ให้แก้ไขความหมายของค าจ ากัดความ ข้อ 3 ในประกาศน้ี 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดอืนและรายวัน 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบตัเิหตหุมู ่พ.ศ. ๒๕๕7 

.......................................................... 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุหมู่  จึงอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔  แห่งระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2557  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใช้จ่ายประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ พ.ศ. 

๒๕๕7” 

ข้อ ๒  ประกาศน้ีมผีลบังคับใชต้ัง้แตปี่งบประมาณ 2557 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3  ในประกาศน้ี  

 “ผู้ปฏิบัติงานใน หมาย                                                      “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” ความว่า   พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง

ชั่วคราวรายเดอืนและรายวัน 

  ข้อ 4  ให้ก าหนดค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุหมู่ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่เกินคนละ 300 

บาทต่อปี 

  ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏบัิตติามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

            ประกาศ ณ วันท่ี   12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

                                       มณฑล  สงวนเสริมศรี 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  ๔.6  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

เครื่องมอืและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตใิห้ถอน 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ  

และค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝกึอบรมวชิาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิพ.ศ. 2557 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและ

ค่าตอบแทนในการตรวจวิ เคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร                  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557  

2. ให้แกไ้ขประโยคข้อ 4 จากให้ก าหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ เป็น ก าหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของศูนย์

ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

3. ให้ตัดประโยคท้ายขอ้ 4 ออก ค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของ

ศูนยฝ์ึกอบรมวชิาชีพ และบริการนานาชาตดิ้านเกษตรและอาหาร 

4. ให้แก้ไขหัวข้อในตารางจาก ตัวอยา่งค่าการวเิคราะห์ของศูนยฝ์ึกอบรมวชิาชีพ และบริการนานาชาติ

ด้านเกษตรและอาหาร เป็น รายการ 

5. ให้ตัดประโยคท้ายตาราง ออก หมายเหตุ :  -  อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

และค่าทีพ่ัก ในการตรวจวิเคราะห์นอกสถานท่ีโดยใชเ้กณฑ์การเบิกจ่ายตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

6. ให้ตัดข้อ 6 และข้อ 7 ออก และน าไปปรับรวมในข้อ 5 ดังนี้คอื 

“ข้อ ๕  ให้น าเงนิรายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่งของศูนย์ฝึกอบรมวชิาชีพ และบริการ

นานาชาติดา้นเกษตรและอาหาร  แตล่ะครัง้/ตัวอยา่ง จัดสรรเป็นเงินรายได้ ดังนี้ 

   ๕.๑  เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รอ้ยละ  ๑๐ 

   ๕.๒  เป็นเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ ๓ 

   5.3  ส่วนท่ีเหลือ ร้อยละ 87 เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ฯและผู้ตรวจ

วเิคราะห์ ไมเ่กินร้อยละ ๒๐ และส่วนท่ีเหลอืให้น าเป็นรายได้ของศูนย์ฯ ตอ่ไป” 

  7. ให้เพิ่มข้อ 6 ใหม่คือ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือ

ปัญหาในการปฏบัิตติามประกาศน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บรกิารทางวิชาการและค่าตอบแทน 

ในการตรวจวิเคราะห์ของศนูย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาตดิา้นเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาต ิพ.ศ. 2557 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเร่ือง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและ

ค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร  คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.๒๕๕๓ และข้อความในข้อ ๗ ข้อ๘ และข้อ ๑๐(๒) แห่งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การให้บริการ

วชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เมื่อ

วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2557  จึงให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปน้ี 

  ข้อ ๑   ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราการให้บริการทาง

วิชาการและค่าตอบแทน ในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557” 

  ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับตัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 

   “มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

   “คณะท างาน” 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 ท่ีให้บริการทางวิชาการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่ง ของศูนย์ฝึกอบรมวชิาชีพ และบริการนานาชาติ

ด้านเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ร่วมปฏบัิตงิาน 

   “ห้องปฏบัิตกิาร”ความหมายว่า ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง คณะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ ห้องปฏบัิตกิารทางเคมแีละห้องปฏบัิตกิารอื่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

  ข้อ ๔ ก าหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของศูนย์ฝึกอบรม

วชิาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ 

ข้อ ๕  ให้น าเงนิรายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการ

นานาชาติดา้นเกษตรและอาหาร  แตล่ะครัง้/ตัวอยา่ง จัดสรรเป็นเงินรายได้ ดังนี้ 

   ๕.๑  เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รอ้ยละ  ๑๐ 

   ๕.๒  เป็นเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ ๓ 

   5.3  ส่วนท่ีเหลอื ร้อยละ 87 เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิงานศูนย์ฯและผู้ตรวจ

วเิคราะห์ ไมเ่กินร้อยละ ๒๐ และส่วนท่ีเหลอืให้น าเป็นรายได้ของศูนย์ฯ ตอ่ไป 

  ข้อ 6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี กรณีมปัีญหาในการตีความหรือปัญหาในการปฏิบัติ

ตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

   ประกาศ ณ วันท่ี 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 และกจิกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการ

ส่งเสริมนสิิตท่ีมีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงให้แกม่หาวทิยาลัย พ.ศ. 2557 

2. ให้แกไ้ขค าจ ากัดความในข้อ 3 ประกาศนี้ ค าว่า “ระดับนานาชาติ” หมายความว่า ประเทศเข้าร่วม

อย่างนอ้ย 5 ประเทศรวมท้ังประเทศไทย เป็น กิจกรรมท่ีมีประเทศเข้าร่วมอยา่งน้อย 5 ประเทศรวมท้ังประเทศไทย 

3. ให้เพิ่มข้อความท้ายข้อ 4 ย่อหน้าใหม่ว่า “กรณีประเภททีมให้ได้รับเงินรางวัลท้ังตัวจริงและส ารอง 

ตามหลักเกณฑ์สากล” 

4. ให้ตัดข้อ 5 ออก 

5. ให้แก้ไขข้อ 9 จากโล่ประกาศเกียรตคิุณ เกียรตบัิตร และเงนิรางวัลท่ีมอบให้แก่นิสิต ให้เบิกจากเงิน

รายได้ของกองกิจการนิสิต หรือกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต หรือกองทุนอื่ นใดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ        

กองกิจการนสิิต ทัง้นี้วิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนแต่ละ

ประเภท เป็น โล่ประกาศเกียรตคิุณ เกียรตบัิตร และเงนิรางวัลท่ีมอบให้แกน่สิิต ให้เบิกจากเงินรายได้ของกองกิจการนิสิต 

หรือกองทุนสวัสดกิารและพัฒนานสิิต หรอืกองทุนอ่ืนใดท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกองกิจการนสิิต 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวลัในการส่งเสริมนสิิตที่มีผลงานดเีดน่ ดา้นกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

และกจิกรรมทีส่รา้งชื่อเสียงให้แก่มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2557 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตท่ี

มผีลงานดเีด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงให้แกม่หาวทิยาลัย    จึงอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในขอ้ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน

คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2557  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้     

  ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล   ในการ

ส่งเสริมนสิิตท่ีมีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงให้แกม่หาวทิยาลัย พ.ศ. 2557”   

  ข้อ 2   ประกาศน้ีให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3   ในประกาศน้ี 

   “มหาวทิยาลัย”    หมายความว่า   มหาวทิยาลัยพะเยา 

   “อธิการบด”ี    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

  “กองกิจการนสิิต”   หมายความว่า  กองกิจการนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “คณะ”    หมายความวา่  คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น

ท่ีมีนิสติในสังกัด 

  “คณบดี”    หมายความว่า  คณบดีคณะวิ ช า ท่ีนิสิ ตสั งกั ดอยู่ และ ให้

หมายความรวมถึงหัวหน้าหนว่ยงานท่ีเรียกชื่ออยา่งอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะที่นสิิตสังกัดอยู่ 
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  “นสิิต”     หมายความว่า  นสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

  “คณะกรรมการ”   หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการนิสติ  

   “กิจกรรมเสริมหลักสูตร”  หมายความว่า  กิจกรรมหรือโครงการนอกชัน้เรียนท่ีไม่เป็นสว่นหนึ่งของ

การเรียนตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะความรู้ความสามารถ 

รวมถึงกจิกรรมพัฒนาอัตลักษณ ์และตามข้อก าหนดคุณธรรม จริยธรรมของมหาวทิยาลัย 

   “กิจกรรมท่ีสร้างช่ือเสียง”  หมายความว่า  กิจกรรมหรือโครงการของนิสิตท่ีได้รับรางวัลหรือได้รับ

การยกย่องเป็นท่ีประจักษจ์ากหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์สาขานัน้ๆ   

  “หนว่ยงาน”     หมายความว่า  หนว่ยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า

ขึน้ไป (เชน่ ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ

องค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน สมาคม หรือสถาบัน (เช่น                 สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 

สภาวชิาชีพ) และตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ  

   “เงินรางวัล”    หมายความว่า  เงินค่าตอบแทนพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยมอบให้

ส าหรับนสิิตท่ีมีผลงานกิจกรรมของนสิิตท่ีได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องเป็นท่ีประจักษ์จากหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับใน

ศาสตร์สาขานัน้ๆ    

   “ระดับนานาชาติ”   หมายความว่า  กิจกรรมท่ีมีประเทศเข้า ร่วมอย่างน้อย 5 

ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย  

   “ระดับชาติหรือระดับประเทศ”  หมายความว่า  หน่วยงานท่ีเป็นผู้ให้รางวัลมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลท่ีหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล ซึ่งด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง และปัจจุบันยังคงมีการให้รางวัลอยู่  

กิจกรรม 

  ข้อ 4   นิสิตท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดหรือการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาต ิที่จัดโดยหนว่ยงานท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์สาขานัน้ๆ จะได้รับการพจิารณาดังนี้ 

4.1 นสิิตท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดและ/หรือการแขง่ขันในระดับนานาชาต ิให้ได้รับรางวัลดังนี้  

4.1.1 ประเภทบุคคล 

     รางวัลท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรตคิุณ 

รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรตคิุณ 

รางวัลท่ี 3 ได้รับเงินรางวัล   5,000 บาท พรอ้มโล่ประกาศเกียรตคิุณ 

รางวัลชมเชย ได้รับโล่ประกาศเกียรตคิุณ  

4.1.2 ประเภทกลุ่มบุคคล  

      รางวัลท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรตคิุณ 

รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรตคิุณ 

รางวัลท่ี 3 ได้รับเงินรางวัล   5,000 บาท พรอ้มโล่ประกาศเกียรตคิุณ 

รางวัลชมเชย ได้รับโล่ประกาศเกียรตคิุณ  

4.2 นสิิตท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดและ/หรือการแขง่ขันในระดับชาติหรือระดับประเทศ ให้ได้รับ 

รางวัลดังนี้  

           4.2.1 ประเภทบุคคล 

     รางวัลท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมเกียรตบัิตร  

     รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล  8,000  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
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     รางวัลท่ี 3 ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 

4.2.2 ประเภทกลุ่มบุคคล  

    รางวัลท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมเกียรตบัิตร  

     รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล  8,000  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 

    รางวัลท่ี 3 ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 

4.3 นสิิตท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดและ/หรือการแขง่ขันในระดับภูมภิาค และ/หรือระดับ 

อุดมศกึษา ให้ได้รับเกียรตบัิตรเชดิชูเกียรตจิากมหาวิทยาลัย และเงนิรางวัล ดังนี้ 

          4.3.1 ประเภทบุคคล 

     รางวัลท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมเกียรตบัิตร  

     รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 

     รางวัลท่ี 3 ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 

4.3.2 ประเภทกลุ่มบุคคล  

    รางวัลท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมเกียรตบัิตร  

     รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 

    รางวัลท่ี 3 ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 

    กรณปีระเภททีมให้ได้รับเงินรางวัลท้ังตัวจรงิและส ารอง ตามหลักเกณฑ์สากล 

 ข้อ 5 นสิิตท่ีเข้าร่วมประกวด และ/หรือการแข่งขันหลายประเภท และได้รับรางวัลจากการประกวดและ/หรือ

การแขง่ขันมากกว่า 1 ประเภทในปีการศึกษาเดียวกัน ให้นิสติได้รับทุนการศึกษาในทุกรางวัลและทุกประเภท 

  ข้อ 6  ท่ีปรึกษากิจกรรม ท่ีปรึกษาโครงการ ท่ีปรึกษาผลงาน หรือผู้ฝึกสอน ท่ีได้ รับรางวัลจากการประกวด

และ/หรือการแขง่ขัน ท่ีสร้างช่ือเสียงให้แกม่หาวทิยาลัย ให้ได้รับเงินรางวัลตามประเภทผลงานในข้อ 4 ต่อการเข้าร่วมการ

ประกวดหรือการแข่งขันโดยพิจารณาจากรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล ท้ังนี้ ท่ีปรึกษากิจกรรม ท่ีปรึกษาโครงการ ท่ี

ปรึกษาผลงาน หรือผู้ฝึกสอนดังกล่าว จะต้องได้รับการแต่งตั้ง เห็นชอบ หรือได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

คณะ หรือได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ไปปฏบัิตงิาน    ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการนัน้ๆ  

 ข้อ 7 การเสนอชื่อนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ทุ กหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิเสนอชื่อนิสิตท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 4 โดยท าบันทึกเสนอข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อม

ก าหนดส่งรายชื่อนิสิต เพื่อเข้ารับการพิจารณามายังกองกิจการนิสิต ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือ

โครงการ   

  ข้อ 8 โล่ประกาศเกียรตคิุณ เกียรตบัิตร และเงนิรางวัลท่ีมอบให้แกน่สิิต ให้เบิกจากเงินรายได้ของกองกิจการ

นสิิต หรอืกองทุนสวัสดกิารและพัฒนานสิิต หรอืกองทุนอ่ืนใดท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ        กองกจิการนิสติ 

 ข้อ 9   ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาด และค าวินจิฉัยให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2557       

       

                                                                  มณฑล สงวนเสริมศรี 

   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  ๔.9 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา

และค่าธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

1. ให้แก้ไขชื่อประกาศจากเดิม เร่ือง อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม

ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 เป็น อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

ล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 

2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง

การศึกษาและค่าธรรมเนยีมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 

3. ให้หนว่ยงานน าประกาศไปปรับแก้ข้อความ ข้อ 3 ถึงข้อ 6  

 

ระเบียบวาระที่  ๔.10 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศกึษาและพัฒนานักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557   

2. ให้ตัดขอ้ความ ข้อ 4.3 และ 4.4 ออก 

3. ให้แกไ้ขข้อ 8 จากเดิม ให้ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สั่งจ่ายเงินกองทุน เป็น ให้ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย

เงินกองทุน 

4. ให้แก้ไขข้อ 9.2 จากเดิม ทุนสวัสดิการ เป็นทุนการศึกษาส าหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่

นักเรียนที่ประสบปัญหาทางการเงินหรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีไป  เป็น     

ทุนสวัสดิการ เป็นทุนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนท่ีประสบปัญหาทางการเงินหรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีไป   

5. ให้ตัดข้อ 10 ออก 

6. ให้แก้ไขข้อ 11 จากเดิม  

ข้อ ๑1 การพิจารณาระงับหรือเพิกถอนทุนการศึกษาให้ด าเนินการเมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้  

   ๑1.๑ นักเรียนลาพักการศึกษาด้วยเหตุจ าเป็น ท้ังนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

พิจารณาเป็นกรณีไป 

  ๑1.๒ ตาย  

   ๑1.๓ ลาออก 

   ๑1.๔ ขาดคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ 

เป็น 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาระงับหรือเพิกถอนทุนการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาให้ด าเนินการ

เมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้  

   ๑๐.๑ ผู ้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษาด้วยเหตุจ าเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของ

คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป 
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  ๑๐.๒ ผู้รับทุนการศึกษาตาย  

   ๑๐.๓ ผู้รับทุนการศึกษาลาออก 

   ๑๐.๔ ผู้รับทุนการศึกษาขาดคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ 

7. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่  5.1 เรื่อง  รายงานการขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

และการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมป ีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าประชุมแทน 

  
มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีตใิห้ความเห็นชอบแนวปฏบัิตกิารจ่ายคา่เบ้ียประชุมผู้เข้าประชุมแทน 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่อง (รา่ง) ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใหทุ้นสนับสนนุโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติดังนี้ 

  1. ให้เปลี่ยนช่ือประกาศจากเดิม(ร่าง)ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์

การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

วทิยาศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

โครงการวจิัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  3. ให้ตัดค าจ ากัดความ ข้อ 3 ในประกาศนี้ ค าว่า “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” หมายถึง วันท่ี 1 

ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

  4. ให้เปลี่ยนผู้ลงนามจากเดิม (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน)์ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็น 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทนุสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้  

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ 

แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๕ เมื่อ

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๖๗(๑/๒๕๕๗) เมื่อวันท่ี  ๘ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี 

๑๒ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ข้อ  ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

ข้อ  ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศน้ี  

   “บุคลากร”   หมายถึง  พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการและลูกจ้าง

ชั่วคราวท่ีมีสัญชาติไทย ประจ าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

   “วจิัยสถาบัน”    หมายถงึ  การวจิัยท่ีมุ่งจะศึกษาปัญหา ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับแต่

ละสถาบันเพื่อน าข้อคน้พบตา่งๆ  ไปประยุกตใ์ชป้ระกอบการวางแผน การก าหนดนโยบาย  รวมท้ังการตัดสินใจ แก้ปัญหา

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละสถาบันโดยเฉพาะ 

“นวัตกรรม”   หมายถึง  การน าสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ 

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทัง้ยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

“วจิัยในชัน้เรียน”  หมายถึง  กระบวนการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ รวมท้ังการประดิษฐ์

คิดค้นสิ่งใหม ่ๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนของตนเอง หรือเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวจิัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มท่ีท าการศกึษา 

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) มีดังนี ้

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ๔.๑  พจิารณาจากประเด็นหลักของการวจิัยใน ๖ ประเด็น  ได้แก่ 

  ๔.๑.๑  การวจิัยเพื่อสร้างนักวจิัยรุ่นใหมแ่ละเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเชื่อมโยง 

การวจิัยกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การบริหารจัดการ (เนน้ TQF๒R, R๒R และ QA๒KM)  

  ๔.๑.๒  การวจิัยเพื่อสนองโครงการในพระราชด ารใินจังหวัดพะเยา เชน่ โครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณมหาวิทยาลัย

พะเยา และโครงการพัฒนากว๊านพะเยา เร่ือง “ลุ่มน้ ากว๊านพะเยากับแนวทางการจัดการน้ า” โครงการวจิัยลุม่น้ าแม่ต  า 

  ๔.๑.๓  การวจิัยการวจิัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น โครงการตา่งๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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กับสุขภาพ การศึกษาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย

หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด หนึ่งคณะหนึ่งอ าเภอ (เชิงพื้นท่ี) และหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล (เชิงประเด็น) (เน้นการสร้างสุข

ภาวะ อาชพี รายได้ และคุณภาพการศึกษา) 

    ๔.๑.๔  การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งอ้างองิทางวิชาการ เช่น โครงการท่ี 

นักวจิัย (อาจารย์) ประสงค์จะท าตามความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารท่ีอยูใ่นฐานข้อมูลนานาชาต ิ

     ๔.๑.๕  การวิจัยท่ีมุ่งเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน 

     ๔.๑.๖  สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

 ๔.๒  กรอบงบประมาณในการจัดสรรแก่โครงการวจิัย 

    ๔.๒.๑ สนับสนุนจ านวนไมเ่กินโครงการละ ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ หัวข้อท่ี ๔.๑.๑ คือ  การวจิัย

ในชั้นเรียน วิจัยสถาบัน นวัตกรรม และการวิจัยเพื่อเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยให้ใช้ใบส าคัญรับเงินเหมาจ่ายได้

เป็นกรณีพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ส่งบทความวิจัยท่ีจะ

ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีผ่านผู้อา่น (Peer-review) แล้ว 

   ๔.๒.๒ สนับสนุนในหัวข้อท่ี ๔.๑.๒, ๔.๑.๓, ๔.๑.๔ ๔.๑.๕ และ๔.๑.๖  คือ  โครงการไม่เกิน

เร่ืองละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓  เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวจิัย   

   ๔.๓.๑  ต้องเป็นโครงการวิจัยท่ีมีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยท่ีคณะก าหนดไว้และ

สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ ( พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )   

   ๔.๓.๒  เป็นโครงการวจิัยเดี่ยว   

   ๔.๓.๓  มีระยะเวลาการด าเนินงานโครงการไม่เกิน ๑ ปี และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

   ๔.๓.๔ งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ ขอเป็นโครงการเดี่ยว  ให้

ขอได้ไม่เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการ/ปี โดยให้มีคา่ตอบแทนคณะผู้วิจัย(๑๐%)ไวใ้นงวดสุดท้าย 

   ๔.๓.๕  เป็นโครงการวจิัยท่ีพร้อมด าเนนิการโดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเตมิ 

   ๔.๓.๖  โครงการวิจัยท่ีเสนอขอ ต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งปริญญานิพนธ์

หรือวทิยานพินธ์ของนักวจิัยและคนอื่นๆ  

   ๔.๓.๗ ข้อเสนอการวจิัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้เสนอการวจิัยนี้ ตอ้งไม่อยูใ่นขอ้เสนอ 

การวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการ

ด าเนนิงานระหว่างงานเดิมและงานใหม)่ 

   ๔.๓.๘ ตอ้งไม่เป็นโครงการวจิัยท่ีได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมกีารด าเนนิการวิจัยมาแล้ว แต่สามารถ

เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีต่อยอดจากแหล่งทุนอื่นได้  (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการด าเนินงาน

ระหวา่งงานเดิมและงานใหม)่หากตรวจพบทางคณะวทิยาศาสตร์ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและเรียก

เงินทุนวจิัยคืน 

   ๔.๓.๙ เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และมีการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ

ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 



  14 

   ๔.๓.๑๐ เป็นโครงการท่ีมีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน

ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานหรือสังคม

ภายนอก 

   ๔.๓.๑๑ มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดอย่างครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวจิัยของคณะวทิยาศาสตร์ ในการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวจิัยให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของคณะ  

   ๔.๓.๑๒ ระบุกิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความขอบคุณบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

สนับสนุนงานวจิัยเป็นขอ้ความขอบคุณ เช่น  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 

   ๔.๓.๑๓ กรณท่ีีเป็นการวิจัยท่ีใชม้นุษยห์รือสัตว์ในการทดลอง ให้มีหนังสอืรับรองการผ่านการ

พจิารณาของคณะกรรมการก ากับดูแลทางวิจัยในมนุษยห์รือคณะกรรมการการก ากับดูแลการวจิัยในสัตว์ของหน่วยงานท่ี

เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการวิจัย(แล้วแต่กรณี) และกรณีท่ีนักวิจัยมีการด าเนินงานวิจัยโดยใช้

สิ่งมีชีวิตท่ีตัดตอ่พันธุกรรม (GMO) ให้ปฏบัิตติามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท้ังน้ีให้อยูใ่นดุลพินิจของผู้ให้ทุนวจิัย 

ข้อ ๕  คุณสมบัตผิู้ขอรับทุน  

๕.๑   เป็นอาจารย์ประจ า และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 

 ๕.๒   ไมเ่คยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยท้ังงบประมาณภายในและภายนอกภายในระยะเวลา ๕ ปี

ยอ้นหลังนับจากวันประกาศ 

๕.๓  ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหนา้โครงการวจิัย ได้ไม่เกิน ๑ โครงการวจิัย 

๕.๔  ผู้ขอรับทุนจะต้องไมอ่ยู่ในระหว่างลาศกึษาตอ่ หรือ ฝึกอบรม ดูงานเป็นระยะเวลาตัง้แต ่ 

๑ ภาคเรียนขึ้นไป 

๕.๕  ผู้ขอรับทุนมคีวามรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย

เป็นอยา่งดีท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

๕.๖  ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับทุน รวมท้ังสามารถ

ด าเนนิการวิจัยให้แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมคีุณภาพ 

๕.๗  ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษา

ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรตคิุณวิชาชพีของตน 

๕.๘  กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอโครงการวจิัย 

ข้อ  ๖  ขั้นตอนการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการวจิัย 

 ๖.๑  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาก าหนดและจัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการวจิัยตามผลการประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

๖.๒  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ น าความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาพิจารณา

จัดล าดับความส าคัญและพจิารณาตั้งงบประมาณในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวจิัย 

๖.๓ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีเรียงล าดับความส าคัญของ

โครงการและผ่านการพจิารณาคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์พจิารณาจัดสรรงบประมาณ 

ข้อ  ๗  การสง่ข้อเสนอการวจิัย 
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 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย( ว-๑ด ) โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ท่ี www.science.up.ac.th โดยมีรายละเอยีดและเงื่อนไขในการส่งขอ้เสนอโครงการวจิัยดังนี้ 

 ๗.๑  จัดท าข้อเสนอการวิจัยท่ีเป็นภาษาไทยตามแบบเสนอโครงการวิจัย( ว-๑ด ) โดยมีรายละเอียด

ครบถ้วนทุกข้อ 

 ๗.๒  ส่งต้นฉบับข้อเสนอการวจิัย จ านวน ๔ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ( MS word ) ๑ 

แผ่น โดยใช ้ font TH SarabunPSK ตัวหนังสอืขนาด ๑๖ ตามปฎทิินงานวจิัยของคณะวทิยาศาสตร์ 

 ๗.๓ ต้องมีหนังสือน าส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดอย่าง

ครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ 

 ๗.๔  รายละเอยีดขอ้เสนอโครงการวจิัยและไฟลแ์นบจะตอ้งมีลายมอืช่ือของหัวหนา้โครงการวจิัย 

๗.๕  หากพบว่าข้อเสนอโครงการวจิัยท่ีน าส่งมรีายละเอยีดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและน าส่งเกินก าหนด

ระยะเวลาทางคณะวิทยาศาสตร์ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ส่งข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะด าเนินการท าลายข้อเสนอการ

วจิัยดังกล่าวทันที  

 ๗.๖  คณะวิทยาศาสตร์ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่สง่ข้อเสนอการวจิัยดังกล่าวคนื โดยจะด าเนินการท าลาย

ข้อเสนอการวจิัยดังกล่าวทันที หลังจากเสร็จสิ้นการพจิารณาและประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุน  

 ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  12 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

                                                                      มณฑล สงวนเสริมศรี 

        (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติดังนี้ 

  1. ให้เปลี่ยนช่ือประกาศจากเดิม(ร่าง)ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์

การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพจิารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวจิัยงบประมาณรายได้คณะศลิป

ศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

โครงการวจิัยงบประมาณรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  3. ให้ตัดค าจ ากัดความ ข้อ 3 ในประกาศนี้  ค าว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมายถึง วันท่ี 1 

ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

  4. ให้เปลี่ยนผู้ลงนามจากเดิม (รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็น 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทนุสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

คณะศลิปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

........................................................... 

   โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

โครงการวจิัยงบประมาณรายได้  คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๕๗ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๕  แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  

๑๕  มกราคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา      คร้ังท่ี  ๒๖  (๒๐/๒๕๕๔)  เมื่อวันท่ี  ๒๓  

ธันวาคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี 

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศดังตอ่ไปน้ี 

  ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนโครงการวจิัยงบประมาณรายได้คณะศลิปศาสตร์  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๕๗” 

  ข้อ  ๒  ประกาศฉบับนี้ให้มผีลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ในประกาศฉบับนี้ 

   บุคลากร หมายความว่า  พนักงานสายวชิาการ  พนักงานสายบริการและลูกจ้างช่ัวคราวท่ี

มสีัญชาติไทย  ประจ าคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

   อาจารย์ หมายความว่า   อาจารย์ประจ า/อาจารย์ผู้มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ  

  ข้อ  ๔  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลป-ศาสตร์  

ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๕๗  (ตุลาคม  ๒๕๕๖  –  กันยายน  ๒๕๕๗)  มดีังนี้ 

 หลักเกณฑ์การใหทุ้นสนับสนนุการวิจัย 

  ๔.๑  พจิารณาจากประเด็นหลักของการวจิัย  ใน  ๕  ประเด็น  ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ

ศลิปศาสตร์ ได้แก ่

    ๔.๑.๑  การวิจัยท้องถิ่น  เป็นการวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยาและคณะศลิปศาสตร์  ได้แก่  โครงการวจิัยเพื่อสนองพระราชด าริ , โครงการวจิัย ๑ อ าเภอ  ๑  คณะ  (โดยเฉพาะ

พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแมใ่ส  อ าเภอเมอืง  จังหวัดพะเยา) ,  โครงการวจิัยลุม่น้ าแม่ต  า , โครงการวจิัยกว๊าน

พะเยา , การอนุรักษ์พันธ์ุพืช , โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนแบ็ตตี้ดูแมน , โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน

จังหวัดพะเยาให้เกิดความเข้มแข็ง 

   ๔.๑.๒  การวิจัยท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  เป็นการวิจัยในชั้น

เรียน  (TQF to R) 

   ๔.๑.๓.  การวจิัยท่ีตอบสนองตอ่การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์  เป็นการวิจัยสถาบัน  

(R to R) 

   ๔.๑.๔  เป็นการวิจัยท่ีบูรณาการเข้ากับโครงการบริการทางวิชาการ  และ/หรือ  

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ/หรือ  การเรียนการสอน  ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ท่ี  

๔.๑ , ๕.๑  และ  ๖.๑ 

   ๔.๑.๕  เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ส าหรับเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  เป็น

โครงการวจิัยท่ีอาจารย์ประสงค์จะท าตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่

ตามมาตรฐานทางวิชาการได้ 
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  ๔.๒.  กรอบงบประมาณในการจัดสรรแก่โครงการวจิัย 

   ๔.๒.๑  สนับสนุนจ านวนไม่เกินโครงการละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่  หัวข้อท่ี  

๔.๑.๒ , ๔.๑.๓  และ  ๔.๑.๕  คือ  การวิจัยในชั้นเรียน  วิจัยสถาบัน  และการวิจัยเพื่อเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ  

โดยให้ใชใ้บส าคัญรับเงิน  เหมาจ่ายได้เป็นกรณีพิเศษ  แต่คณะศิลปศาสตร์จะจ่ายเงินให้  โดยผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากคณะตอ้งส่งบทความวิจัยท่ีจะลงตพีมิพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีผ่านผู้อ่าน  (peer- review)  แล้ว  หลังจากท่ีด าเนินการ

วจิัยเสร็จสิ้น  

  ๔.๒.๒  สนับสนุนในหัวข้อท่ี ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๔ โครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท  แต่

งบประมาณทัง้หมดท่ีสนับสนุนให้กับนักวจิัยท่ีเสนอในหัวข้อ  ๔.๒.๒  นี้  จะไมเ่กิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

  ๔.๓  เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการวจิัย 

   ๔.๓.๑  ตอ้งเป็นโครงการวจิัยตามประเด็นท่ีคณะก าหนด 

   ๔.๓.๒  เป็นโครงการวจิัยเดี่ยว  ไมใ่ชชุ่ดโครงการ 

   ๔.๓.๓  มรีะยะเวลาด าเนนิโครงการวจิัยไม่เกิน  ๑  ปี  และสามารถท าให้แล้วเสร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด ถ้าไมเ่สร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ขยายตอ่ได้คร้ังละ ๓ เดอืน ไมเ่กนิ ๔ ครัง้และไมม่สีิทธิย่ืน

ขอรับทุนใหม่ จนกว่างานวจิัยจะด าเนินการเสร็จสิ้น (ภายในระยะเวลา ๒ ปี หากงานวิจัยไมแ่ลว้เสร็จให้ด าเนินการคืนเงิน

สนับสนุนงานวจิัยตามจ านวนท่ีได้รับอนุมัต)ิ 

   ๔.๓.๔  เป็นโครงการวจิัยท่ีพร้อมด าเนนิการ  โดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเตมิ 

   ๔.๓.๕  โครงการวจิัยท่ีเสนอขอ  ตอ้งไม่เป็นสว่นหนึ่งของการได้มาซึ่งปริญญานพินธ์

หรือวทิยานพินธ์ของนักวจิัยและคนอื่น ๆ ประกอบการศกึษา 

   ๔.๓.๖  ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยท่ีได้ทุนซ้ าซ้อน  แต่สามารถเป็นข้อเสนอ

โครงการวิจัยท่ีต่อยอดจากแหล่งทุนอื่นได้  (ต้องระบุให้ชัดเจนถึงการต่อยอดผลงานวิจัยเดิม  โดยใช้งบประมาณคนละ

ส่วนกับแหลง่ทุนเดิม) 

   ๔.๓.๗  มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดอย่างครบถ้วนและผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการวจิัยของคณะวชิาศิลปศาสตร์  ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทาง

นโยบายของคณะ 

   ๔.๓.๘  ระบุในกิตติกรรมประกาศหรือข้อความขอบคุณบุคคลและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเป็นข้อความขอบคุณ  เช่น  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากงบประมาณรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 

   ๔.๓.๙  กรณท่ีีเป็นการวิจัยท่ีใชม้นุษยห์รือสัตว์ในการทดลอง  ให้มีหนังสอืรับรอง

การผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก ากับดูแลทางวิจัยในคนหรือคณะกรรมการการก ากบัดูแลการวิจัยของ

หนว่ยงานท่ีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการวจิัย  (แลว้แต่กรณี)  และกรณีท่ีนักวิจัยมีการด าเนินงาน

วจิัยโดยใชส้ิ่งมีชีวิตท่ีตัดตอ่พันธุกรรม  (GMO)  ให้ปฏบัิตติามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท้ังน้ีให้อยูใ่นดุลพินิจของผู้ให้ทุนวจิัย 

 ข้อ  ๕  คุณสมบัตขิองผู้รับทุน 

  ๕.๑  เป็นอาจารย์ประจ าและเป็นบุคลากรของคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(พนักงานสายวชิาการ พนักงานสายบริการ  และลูกจ้างชั่วคราวท่ีมีสัญชาติไทย) 

  ๕.๒  ไมเ่ป็นผู้ถูกระงับโครงการวจิัยประเภทอุดหนุนท่ัวไป  อันเนื่องมาจากผู้รับทุนวจิัยละทิง้

โครงการ 
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  ๕.๓  เป็นนักวิจัยท่ีไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวจิัยและ / หรือ  เป็นนักวิจัยท่ีเคยได้รับ

ทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้มาก่อน 

  ๕.๔  ผู้ขอรับทุนไม่เป็นผู้ตดิค้างการสง่รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์หรือยังด าเนินโครงการวจิัย

ซึ่งสิน้สุดระยะเวลาการด าเนนิการ 

  ๕.๕  ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหนา้โครงการวจิัย  ไดไ้มเ่กิน  ๑  โครงการวิจัย 

  ๕.๖  ผู้ขอรับทุนจะต้องไมอ่ยู่ในระหว่างลาศกึษาตอ่  หรือ  ฝกึอบรมดูงานเป็นระยะเวลาตัง้แต่  

๑  ภาคการศึกษาขึน้ไป   

                ๕.๗  ผู้ขอรับทุนมคีวามรู้ความสามารถ  ศักยภาพ  ความพร้อมดา้นวุฒกิารศึกษา 

ประสบการณ์ในการวจิัยเป็นอยา่งดีท่ีจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 

  ๕.๘  ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัตงิานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับทุน  รวมท้ัง

สามารถด าเนนิการวิจัยให้แล้วเสร็จอย่างมคีุณภาพในเวลาท่ีก าหนด 

  ๕.๙  ผูไ้ด้รับทุนอุดหนุนการวจิัยตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณนักวจิัยอย่างเครง่ครัดเพื่อรักษา

ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรตคิุณวิชาชีพของตน 

   ๕.๑๐  ท้ังน้ีกรณอียู่นอกเหนอืจากคุณสมบัตดิังกลา่วข้างตน้ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของ

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวจิัย 

  ข้อ  ๖  ขั้นตอนการพิจารณาจดัล าดับความส าคญัของขอ้เสนอโครงการวจิัย 

  ๖.๑  คณะกรรมการวจิัยประจ าคณะศิลปศาสตร์  ส่งขอ้เสนอโครงการของนักวิจัยไปให้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อพิจารณาใหค้วามเห็น 

  ๖.๒  คณะกรรมการวจิัยประจ าคณะศิลปศาสตร์  น าความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒมิาพจิารณา

จัดล าดับความส าคัญและพจิารณาในต้ังงบประมาณในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวจิัย 

  ๖.๓  คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวจิัย  ส่งขอ้เสนอโครงการวิจัยท่ีเรียงล าดับ

ความส าคัญแล้วให้กับคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์พิจารณาเห็นชอบการจัดสรรงบ 

ประมาณ 

  ข้อ  ๗  การสง่ข้อเสนอการวจิยั 

  ผู้สนใจสามารถสง่ข้อเสนอการวจิัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย  (แบบฟอร์ม ว-๑ด) 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ท่ี  http://www.libarts.up.th  โดยมีรายละเอยีดและเงื่อนไขในการสง่ข้อเสนอ

ดังนี้ 

 ๗.๑  จัดท าขอ้เสนอการวจิัยท่ีเป็นภาษาไทยตามแบบ  (แบบฟอร์ม ว-๑ด) 
โดยมีรายละเอยีดครบถ้วนทุกข้อ 

  ๗.๒  ส่งต้นฉบับข้อเสนอการวจิัย  จ านวน  ๑  ชุด  และแผ่นบันทึกข้อมูลขอ้เสนอการวจิัย  

(MS word)  ๑  แผ่น  โดยใช ้ font Browallia New  ตัวหนังสอืขนาด  ๑๖ 

  ๗.๓  ตอ้งมีหนังสอืน าส่งเอกสารข้อเสนอการวจิัยรายละเอยีดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดอยา่ง

ครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากหัวหนา้สาขา  ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวจิัยให้สอดคลอ้งกับทิศทางการวจิัย

ของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ 

  ๗.๔  รายละเอยีดขอ้เสนอโครงการวจิัยและไฟลแ์นบตอ้งมีลายมอืช่ือของหัวหนา้

โครงการวจิัย 
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  ๗.๕  ส่งขอ้เสนอการวจิัยท่ีหน่วยวิจัย  งานนโยบายและแผน  คณะศลิปศาสตร์ ตามปฏทิิน

การวจิัยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ภายในเวลาราชการ  กรณท่ีีสง่ข้อเสนอการวจิัยเลยก าหนดระยะเวลาทางหน่วยวิจัย  

งานนโยบายและแผน  จะไมรั่บข้อเสนอการวจิัยดังกล่าวฯ 

  ๗.๖ หนว่ยวจิัย  งานนโยบายและแผน  คณะศิลปศาสตร์  ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่สง่ข้อเสนอ

การวจิัยดังกล่าวคืน  โดยจะด าเนนิการท าลายข้อเสนอการวจิัยดังกล่าวทันที 

  ข้อ  ๘ การสง่รายงานวจิัยและการเผยแพร่ 

   ๘.๑   ส่งเล่มรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน   ๓ เล่ม  พรอ้ม CD ไฟล(์world doc.) จ านวน  

๑   แผ่น  

   ๘.๒   การเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์  นักวจิัยจะต้องมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยหลังจาก

การจัดท าเล่มผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลตามความเหมาะสม ดังนี ้  

 

ประเภทการเผยแพร่ผลงานวจัิย 

 จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรอื จดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาอื่นๆ 

 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor 

 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ไม่มีค่า Impact Factor) 

 ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ 

 น าเสนอในการประชุมวิชาการ ท่ีมีการตีพิมพบ์ทความบน Proceedings 

 ถ่ายทอดผลงานวจิัย / เทคโนโลยสีู่กลุม่เป้าหมาย 

 ได้ส่ิงประดิษฐ์  อุปกรณ ์ เคร่ืองมอื  หรอือ่ืนๆ เชน่ ฐานข้อมูล  Software  ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ต่อไป 

 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคน์ าไปใชป้ระโยชนแ์ละมีการรับรองการใชป้ระโยชนจ์รงิจากหนว่ยงานหรือสังคม

ภายนอก 

 

   ๘.๓   ส าหรับรายงานการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนตามเกณฑ์ ข้อท่ี ๔.๑.๑ การวิจัยท้องถิ่น 

และ ข้อท่ี ๔.๑.๔ เป็นการวิจัยท่ีบูรณาการเข้ากับโครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และ/หรือการเรียนการสอน  จ านวนเงินสนับสนุน ๕๐,๐๐๐  บาท ต้องด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลตาม

ประกาศของ Thai-Journal Citation Index center (TCI) เป็นอย่างน้อย หากมิด าเนินการตามนี้ จะมีผลต่อการขอรับทุน

สนับสนุนโครงการวจิัยในปตีอ่ไป 

 ข้อ ๙  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  12 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

                                                                    มณฑล สงวนเสริมศรี 

      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานเรือนเอื้องค า (หน่วยปฏิบัตกิาร 

วชิาชพีการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2557 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติดังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การบริหารงานเรือนเอื้องค า (หน่วย

ปฏบัิตกิารวชิพีการโรงแรมและการท่องเท่ียว) พ.ศ. 2557 

  2. ให้แก้ไขข้อความในข้อ 6 เดิม ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีบริหารและ

ควบคุมดูแลการด าเนินการของเรือนเอื้องค า ประกอบด้วย รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี

คนหนึ่ง คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หัวหนา้สาขาวชิาการท่องเท่ียว และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่

เกินสามคน เป็น กรรมการ และให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ซึ่งอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  เป็น ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีบริหารและ

ควบคุมดูแลการด าเนินการของเรือนเอื้องค า ประกอบด้วย รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี

คนหนึ่ง คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

อธกิารบดีเป็นผู้แต่งตั้งจ านวนไมเ่กินสามคน เป็น กรรมการ และให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการดว้ยก็ได้ 

  3. ให้เพิ่มย่อหนา้ใหม ่ทา้ยข้อ 6 คือ ให้ผู้ทรงคุณวุฒมิวีาระ 2 ปี 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การบรหิารงานเรือนเอือ้งค า 

(หน่วยปฏบิัตกิารวิชาชพีการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2557 

……………………………………………………………. 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การบริหารงานเรือนเอื้องค า(หน่วยปฏิบัติการ

วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว) จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 

12 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การบริหารงานเรือนเอื้องค า(หน่วย

ปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว) พ.ศ. 2557” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใชต้ัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การบริหารงานเรือนเอื้องค า(งานปฏิบัติการวิชาชีพ

การโรงแรมและการท่องเท่ียว) พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ข้อ ๔ ในประกาศน้ี 

   “มหาวทิยาลัย”  หมายถงึ มหาวทิยาลัยพะเยา 

   “คณะกรรมการ”  หมายถงึ คณะกรรมการบริหารงานเรือนเอื้องค า 
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ข้อ ๕ เรือนเอื้องค า (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว) จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๑ เป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชพีส าหรับนสิิตมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น 

๕.๒ เป็นท่ีจัดบริการท่ีพักส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป 

๕.๓ เป็นสถานท่ีจัดบริการการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป 

   ๕.๔ เป็นสถานท่ีบริการห้องพักท้ังประเภทรายวันและรายเดือน สินค้าเบ็ดเตล็ด อาหาร และ

เครื่องดื่มแก่บุคคลทั่วไป 

๕.๕ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

  ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีบริหารและควบคุมดูแลการด าเนินการของ

เรือนเอื้องค า ประกอบด้วย รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่ง คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร หัวหนา้สาขาวชิา  การท่องเท่ียว และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แตง่ตั้งจ านวนไม่เกินสาม

คน เป็น กรรมการ และให้หัวหน้าหนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว เป็น กรรมการและเลขานุการ ซึ่ง

อาจจะมผีู้ช่วยเลขานุการดว้ยก็ได ้

  ให้ผู้ทรงคุณวุฒมิวีาระ 2 ปี 

  ให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย ๓ เดอืนตอ่คร้ัง 

  คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยด าเนนิการในกิจการของเรือนเอื้องค าด้วยก็ได้ 

  ข้อ ๗ การก าหนดอัตราค่าบริการ รายรับ และรายจ่ายของเรือนเอื้องค าให้จัดท าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย 

  ข้อ ๘ การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน 

   ๘.๑ เงินรายได้จากการด าเนินงานของเรือนเอื้องค าให้น าฝากธนาคารของรัฐ หรือธนาคาร

ไทยพาณิชย ์โดยเปิดบัญชฝีาก ประเภทออมทรัพย์ในนาม “การบริหารงานเรือนเอื้องค า” 

 ๘.๒ การรับเงินรายได้จากการด าเนินงานของเรือนเอื้องค า ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 

ก าหนดอัตราค่าบริการของเรือนเอื้องค า มหาวทิยาลัยพะเยา จะต้องมกีารออกใบเสร็จรับเงินไวเ้ป็นหลักฐาน 

 ๘.๓ ให้แต่งต้ังเจ้าหนา้ที่การเงินเป็นผู้เก็บรักษาเงินรายได้จากการด าเนนิการของเรือนเอื้องค า 

 ๘.๔ ให้เจ้าหนา้ที่การเงิน น าเงินรายได้จากการให้บริการของเรือนเอื้องค าน าฝากเข้าบัญชีใน

นาม “การบริหารงานเรือนเอื้องค า” โดยน าฝากเข้าธนาคาร หลังวันท่ีเก็บเงินรายได้ไม่เกิน ๑ วัน (หากตรงกับ

วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ ์หรอืวันหยุดธนาคาร ให้เลื่อนการฝากเงนิไปเป็นวันแรกของวันเปิดท าการ) 

 ๘.๕ ให้เรือนเอื้องค ามีเงินทดรองจ่ายเพื่อด าเนินการภายในเรือนเอื้องค าจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยการด าเนนิการท่ีเกี่ยวข้องกับเงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๘.๖ การเบิกจ่ายเงินรายได้จากบัญชี “การบริหารงานเรือนเอื้องค า” ให้ประธานกรรมการ

เป็นผู้มอี านาจอนุมัต ิโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 ๘.๗ ให้มีผู้ลงนามในเช็คสั่งจา่ย ๒ ใน ๓ ในการเบิกเงิน                    

 ๘.๘ การใช้จ่ายเงินรายได้ของเรือนเอื้องค าให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 ๘.๙ การจัดซื้อ จัดจ้างค่าวัสดุในการบริการ ให้ก าหนดวิธีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย

คณะกรรมการ 

ข้อ ๙ การลงทุนเพื่อขยายกิจการโดยใชเ้งินรายได้ของเรือนเอื้องค า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

สามารถกระท าได้ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ หากมีการยุบเลิกเรือนเอื้องค า ให้น าเงินคงเหลือของเรือนเอื้องค า น าเข้าเป็นเงินรายได้ของ

มหาวทิยาลัย 

ข้อ ๑๑ กรณีท่ีมีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจน าเงินสะสมของเรือนเอื้องค าไปใช้ในกิจการของ

มหาวทิยาลัยได้  

ข้อ ๑๒ การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงิน ให้

เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลัย 

ข้อ ๑๓ การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ก าหนดวิธีการโดยคณะกรรมการ และให้หน่วยตรวจสอบ

ภายในด าเนนิการตรวจสอบประจ าปี 

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  12 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

                                                                       มณฑล สงวนเสริมศรี 

        (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเหมายจ่ายส าหรับ

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนจ่าย

ส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. 2557 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนเหมาจ่ายส าหรบันายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

และอปุนายกสภามหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

--------------------------------------------- 
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ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินให้คณะท างานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แห่งชาต ิพ.ศ. 2556 ลักษณะเหมาจ่าย  
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินให้คณะท างานโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการ หากมีกรณีดังกล่าวให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา เพ่ือพจิารณาอนุมัต ิ

 

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  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการ หากมีกรณีดังกล่าวให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา เพ่ือพจิารณาอนุมัต ิ

 

ปิดประชุม  
 

 เวลา  15.30 น. 

                   

              สุคนธ์  ยากี                                                                    ชาล ี ทองเรือง 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                  (รองศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง)                                                                                               

ผู้ช่วยเลขานุการ                          กรรมการและเลขานุการ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


