สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 4/๒๕๕9
วันศุกร์ที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร
-----------------------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
3. นายนรชัย ศรีพิมล
4. ดร.สําราญ ทองแพง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
6. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
8. นางสาวสุคนธ์ ยากี
9. นายอานนท์นัฏฐ์ จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2559
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงิ นและทรั พ ย์สิ น มหาวิ ทยาลั ย พะเยา ได้ มี การประชุ มครั้ ง ที่
3/2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น
บั ด นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมบทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน ๑54 บัญชี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/1210 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เรื่อง
ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารประจําเดือน เมษายน 2559 กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร
และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ดําเนินการสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จํานวน 154 บัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน ๑56 บัญชี ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/1497 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอ
รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารประจําเดือน พฤษภาคม 2559 กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร
และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ดําเนินการสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จํานวน 157 บัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง ขอแจ้งปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก – กองทุนพัฒนาวิทยาเขตเป็นบัญชีเงิน
บริจาคกองทุนสนับสนุนการศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/1503 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอ
อนุมัตปิ รับปรุงบัญชีเงินรับฝาก – กองทุนพัฒนาวิทยาเขตเป็นบัญชีเงินบริจาคกองทุนสนับสนุนการศึกษา กอง
คลังได้ดําเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 364-3-01736-5 กองทุน
พัฒนาวิทยาเขต จํานวนเงิน 326,403.40 บาท(สามแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์)นําฝาก
เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 891-2-17715-3 เงินบริจาคกองทุนสนับสนุน
การศึกษา
เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นลักษณะเงินบริจาค มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง กองคลังจึงได้ทําการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก – กองทุนพัฒนาวิทยาเขต
เป็นบัญชีเงินบริจาคกองทุนสนับสนุนการศึกษา จํานวนเงิน 326,403.40 บาท(สามแสนสองหมื่นหกพันสี่
ร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์)
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่อง ขอแจ้งเรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยกองคลัง
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/1503 ลงวันที่ กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอ
แจ้งเรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยกองคลัง กองคลัง ได้ดําเนินการซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อก่อความเกิดความ
เรียบร้อย ดังนี้
1) ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย (ครั้งที่ 1)
2) ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)
3) ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง การลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกจ่ายเงินส่วนงาน/หน่วยงาน
(ครั้งที่ 1)
4) ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดําเนินงานจัดโครงการ(ครั้งที่
1)
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.6 เรื่อง ขอแจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน
สรุปเรื่อง
ตามเอกสารของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ที่ ตผ 0051.4 พย/113 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีเอกชนเพื่อตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย สําหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 โดย
คั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี เ อกชนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานอื่นของรัฐแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 2555 และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชนของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ซึง่ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แต่อย่างไรก็ตาม สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินยังคงรับผิดชอบในความเห็นต่องบการเงิน เพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ให้ มหาวิทยาลัยกํากับ
ให้ผู้สอบบัญชีเอกชนดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 7 ถึง ข้อ 9 และ
จัดส่งแนวการตรวจสอบ กระดาษทําการ และรายงานผลการตรวจสอบส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดพะเยาด้วย
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ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
๑. กระดาษทําการของผู้สอบบัญชี เป็นเอกสารที่บันทึกวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ บันทึก
หลั กฐานการสอบบั ญชีที่เกี่ย วข้องที่ผู้ ส อบบัญ ชีได้รับ ตลอดจนข้อสรุปที่ได้ จากผลของการตรวจสอบ ซึ่ ง
กระดาษทําการถือเป็นหลักฐานสําคัญของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบกับข้อบังคับส ภา
วิชาชีพบัญชี เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้าน
การรักษาความลับว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่นําข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรที่ได้จากการปฏิบัติงานสอบบัญชีไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงไม่
สามารถจัดส่งหรือเผยแพร่กระดาษทําการต่อบุคคลอื่นได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
๒. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จํากัด ได้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหน่วยงานอื่นของรัฐแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งในส่วนของการส่งงานให้สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินนั้น ได้กําหนดให้ผู้สอบบัญชีเอกชน จัดส่งเพียงสําเนารายงานผลการตรวจสอบที่เสนอต่อ
มหาวิท ยาลั ย ให้ สํ านั ก งานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น ภายในกํ า หนดเวลาเดี ยวกั บที่ ส่ งให้ มหาวิท ยาลั ย เท่ า นั้ น
ประกอบกับขอบเขตของงาน (Term of Reference) การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สําหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ดังกล่าว ก็มิได้
กําหนดให้ผู้สอบบัญชีส่งมอบกระดาษทําการต่อมหาวิทยาลัยด้วย
๓. ควรให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ทําหนังสือแจ้งถึงเหตุผลที่ไม่สามารถจัดส่งกระดาษ
ทําการของผู้สอบบัญชีต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ชี้แจงต่อสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และแนะนําให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ นมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่
3/2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ทํ า สรุ ป รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว เสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดพิจารณาให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ต่อไป
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกิจการนิสิตที่ ศธ 0590.04(3)/142 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
2559 เรื่อง (ร่ าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 107(8/2559) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบร่ า งประกาศ และมอบกองกิ จ การนิ สิ ต ปรั บ แก้ ไ ขร่ า ง ประกาศ และนํ า เสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กองกิ จ การนิ สิ ต จึ ง ได้ นํ า (ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์
คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา
จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
----------------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เพื่อให้การกําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อที่ ๔ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมติของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ .............. เมื่อวันที่ .............. คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์ สิน ของมหาวิทยาลัย พะเยาในคราวประชุมครั้งที่ .............
เมื่อวันที่ ............ ให้กําหน ด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๙.๑ ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตเรียนดี
(๑) เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติการทําผิดวินัยนิสิต
(๓) มีผลการเรียนสะสมอยู่ในระดับดี โดยมีผลการเรียนสะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอย่างน้อย ๕ ภาคการศึกษา เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐
๙.๒ ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(๑) เป็ น นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ใ น
การศึกษาเล่าเรียน หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติการกระทําผิดวินัยนิสิต
(๓) มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
อย่างน้อย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า ๒.๒๕
ข้อ ๔ ให้ อธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามประกาศฉบั บ นี้ กรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่.............................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/1742 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เนื่องด้วย
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณี นาย
ดํารงค์ อมรเดชาพล ตําแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยาราม
ด้วยอาการบาดเจ็บที่ศรีษะ โดยมีค่าใช้ทั้งสิ้น 244,477 บาทและได้รับชดเชยจากสํานักงานประกันสังคม
จํานวน 34,400 บาท มหาวิทยาลัยจํานวน 6,000 บาท คงเหลือค่าใช้จ่ายส่วนเกินจํานวน 204,077
บาท ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 22 เดือน ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล
กรณี นายดํารงค์ อมรเดชาพล ได้มีมติเห็นชอบให้เบิกจ่ายเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 72 ชั่วโมงแรก
ที่ทําการรั กษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖จํานวน
๑๘๓,๘๑๖ บาท นํามาหักจากส่วนที่ได้รับชดเชยจากสํานักงานประกันสังคมจํานวน ๓๕,๔๐๐ บาท และส่วน
ที่ได้เบิกจากมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วเป็นจํานวน ๖,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกินจํานวน ๑๔๒,๔๑๖ บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นสองพันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน) ให้นํามาเบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยพะเยา
กองคลัง จึงได้นําเรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงิน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอขอความเห็นชอบรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงิน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เอกสารตามแนบในวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเงินส่วนที่เกินจํานวน ๑๔๒,๔๑๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสิบ
หกบาทถ้วน) ให้นํามาเบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0385 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 105
(6/2559) เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กํา หนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึ ง ได้ นํ า (ร่ า ง)ประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่ อง กํ า หนดอั ต ราค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
-----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
และความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่……...เมื่อวันที่……..……..คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่……เมื่อวันที่……..……..จึงให้ออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่ อง กํ าหนดอัต ราค่า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาละ ๑2,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ดังนี้
4.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4.3.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4.3.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
4.3.3 สาขาวิชาการตลาด
4.3.4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
4.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.6.1 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
4.6.2 สาขาวิชาภาษาจีน
4.6.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
4.6.4 สาขาวิชาภาษาไทย
4.6.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
4.6.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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4.7 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาละ ๑5,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,5๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ดังนี้
5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิชาการประมง
5.2.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
5.2.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5.2.4 สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
5.2.5 สาขาวิชาชีววิทยา
5.2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5.2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.8 สาขาวิชาฟิสิกส์
5.2.9 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
5.2.10 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5.2.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
5.2.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5.2.13 สาขาวิชาสถิติ
5.2.14 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5.2.15 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
5.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
5.4 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาจนกว่ าจะสํ าเร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาละ ๑8,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 9,0๐๐ บาท ดังรายชื่อหลั กสู ต ร
สาขาวิชา ดังนี้
6.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
6.2.1 สาขาวิชาเคมี
6.2.2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
6.2.3 สาขาวิชาชีวเคมี
6.2.4 สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด
6.2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6.2.6 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
6.2.7 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6.2.8 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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6.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6.3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
6.3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6.3.5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6.3.6 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6.3.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
6.4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
6.4.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
6.5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
6.5.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
6.5.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้อ ๗ ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะสํ าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เหมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละ ๒5,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 12,5๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา ดังนี้
7.1 หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต
7.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7.4.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
7.4.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
7.4.3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ข้อ ๘ ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะสํ าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เหมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 3๐,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๑5,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ายปี
การศึกษาละ 6๐,๐๐๐ บาท สําหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรม
ข้อ ๙ ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะสํ าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เหมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 5๐,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 25,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ายปี
การศึกษาละ 10๐,๐๐๐ บาท สําหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ข้อ ๑๐ ค่ าธรรมเนี ย มการศึ กษาจนกว่ าจะสํ าเร็ จการศึ กษาให้ เหมาจ่ าย ภาคการศึ กษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 7๐,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 35,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ายปี
การศึกษาละ 14๐,๐๐๐ บาท สําหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทั้ ง นี้ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้ เมื่ อ นิ สิ ต ชํ า ระแล้ ว จะขอรั บ คื น ไม่ ไ ด้ ไม่ ว่ า
กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น ยกเว้ น การชํ า ระซ้ํ า การชํ า ระเงิ น ไว้ เ กิ น กว่ า ที่ กํ า หนด หรื อ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ไขประกาศทุก ๆ
5 ปี
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0385 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 105
(6/2559) เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึ ง ได้ นํ า (ร่ า ง)ประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่ อง กํ า หนดอั ต ราค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559
เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559
ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559
------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559 จึงอาศัยอํานาจ
ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า ๓ ๓ แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า และค ว าม ในข้ อ 4
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ …….. .เมื่ อ วั น ที่ … …..…….. คณะกรรมการการเงิ น
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที…่ …เมื่อวันที่……..……..จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
พ.ศ. 2559”
ข้อ ๑๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อ ๑๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง
นิ สิ ต หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี คู่ ข นาน
2 ปริญญา และนิสิตระดับปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง
ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๑๔ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 12,๐๐๐ บาท ดังนี้
4.1 หลั กสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4.2 หลั กสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
4.3 หลั กสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
4.4 หลั กสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
4.5 หลั กสู ตรการศึ กษาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษา และหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
4.6 หลั กสู ตรการศึ กษาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษา และหลั กสูตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย
4.7 หลั กสู ตรการศึ กษาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษา และหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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4.8
4.9

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.11 หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ และหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.12 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.14 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ และหลั ก สู ต ร
นิติศาสตรบัณฑิต
4.15 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ และหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.16 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.17 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
4.18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้ อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึ กษาละ 70,000 บาท ภาคการศึ กษาฤดู ร้ อน ภาคการศึ กษาละ 42,๐๐๐ บาท และรวมจ่ าย
ปี การศึ กษาละ 140,000 บาท สํ าหรั บการลงทะเบี ยนในชั้ นปี ที่ 1 และชั้ นปี ที่ 6 คื อ หลั กสู ตรการแพทย์
แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ข้ อ 6 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท ดังนี้
6.1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.2 หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเคมี และหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.3 หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชี ววิทยา และหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ทั้ ง นี้ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้ เมื่ อ นิ สิ ต ชํ า ระแล้ ว จะขอรั บ คื น ไม่ ไ ด้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชําระซ้ํา การชําระเงินไว้เกินกว่าที่กําหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559
และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ไขประกาศทุก ๆ 5 ปี
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0484 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 108
(9/2559) เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึ ง ได้ นํ า (ร่ า ง)ประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่ อง กํ า หนดอั ต ราค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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(ร่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559
-------------------------------------------

โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเ ศษ จึงอาศั ย อํา นาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญ ญั ติม หาวิ ทยาลัย พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ความใน ข้ อ 4 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ …………………
เมื่อวันที่…............………………………..……..จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ มี ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง

ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่
ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึ กษาจนกว่า จะสําเร็จการศึก ษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
4.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 9 ภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ภาค
การศึกษา
ที่ 1

ภาค
การศึกษา
ที่ 2

ภาค
การศึกษา ที่
3

ภาค
การศึกษา ที่
1

ภาค
การศึกษา
ที่ 2

ภาค
การศึกษา ที่
3

ภาค
การศึกษา ที่
1

ภาค
การศึกษา ที่
2

ภาค
การศึกษา ที่
3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและมี
รายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

๑. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

120,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-

15,000

2. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

-

-

15,000

(โครงการความร่วมมือ
ผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการทหาร
และตารวจ)
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4.2 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและมี
รายวิชาทีต่ ้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาคการศึกษาละ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

6. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

45,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

15,000

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

(โครงการความร่วมมือ
ผลิตบัณฑิตสําหรับข้าราชการ
ทหารและตํารวจ)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชําระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น
การชําระซ้ํา การชําระเงินไว้เกินกว่าที่กําหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ไขประกาศ
ทุก ๆ 5 ปี
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0385 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 105
(6/2559) เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึ ง ได้ นํ า (ร่ า ง)ประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่ อง กํ า หนดอั ต ราค่ าธรรมเนี ย ม
การศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
-ร่าง-

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
-------------------------------

โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และ
ความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ … ………………………………….เมื่ อวั น ที่… ………………………..……..........
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่.........................................เมื่อวันที่
..............................จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ มี ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อ ๓ ประกาศนี้
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“นิสิต”
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน
แต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึ กษาจนกว่า จะสําเร็จการศึก ษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
4.1 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตร/สาขาวิชา

หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปีที่ 1

เหมาจ่าย

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาคการศึกษาละ

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รวม

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4.2 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 1

เหมาจ่าย

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาคการศึกษาละ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

140,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

2. หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

180,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.2 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยี
สมาร์ตกริด
5.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รวม

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน *,**

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
5.1

20

5.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.7 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
6.1

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

6.2

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

7.1 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7.2 สาขาวิชาภาษาไทย

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

7.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

4.3 ระดับปริญญาโท แผน ข
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาคการศึกษาละ

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน*
2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต

160,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

180,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

150,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

150,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

5.1 สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
5.2 สาขาวิชาการจัดการ
พลังงานและเทคโนโลยี
สมาร์ตกริด
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6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

6.๑ สาขาวิชาการบริหาร

150,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

150,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7.1 สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
7.2 สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนาสังคม
7.3 สาขาวิชาภาษาไทย

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

90,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

7.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

90,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

งานก่อสร้าง
6.2 สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต

4.4 ระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาคการศึกษาละ

1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาการบริหาร

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

การศึกษา
1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน*

400,000

70,000

70,000

70,000

70,000

60,000

60,000

30,000

2.1 สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและโรงแรม

495,000

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

50,000

2.2 สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด
2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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4.5 ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
ชั้นปีที่ 1
เหมาจ่าย
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาคการศึกษาละ

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

400,000

70,000

70,000

70,000

70,000

60,000

60,000

30,000

2.1 สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและโรงแรม

495,000

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

50,000

2.2 สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา
1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน*

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้อม

4.5 ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 (ต่อ)
ชั้นปีที่ 1
เหมาจ่าย
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาคการศึกษาละ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

5 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

300,000

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว
** หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามแผนการศึกษา
ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชําระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น
การชําระซ้ํา การชําระเงินไว้เกินกว่าที่กําหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
23

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ไขประกาศทุก ๆ 5 ปี
ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
สอบวัดความรู้ทางด้านภาษาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0385 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 105
(6/2559) เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)และนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึ ง ได้ นํ า (ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบวั ด ความรู้ ท างด้ า นภาษาคณะศิ ล ปศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบั บ ที่ 2)เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้
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- ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 2)
-------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 105(6/2559) เมื่อ วันที่ 11
พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
4/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 2)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กําหนดนิยามในข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้
ผู้ปฏิบัติงานสอบ หมายความว่า ผู้ออกข้อสอบ ผู้คัดเลือกข้อสอบ
ผู้ให้เสียงบันทึกข้อสอบ ผู้จัดทําข้อสอบ
ผู้คุมสอบ ผู้ทดสอบทักษะการพูด
ผู้ประมวลผลการสอบ และผู้ดําเนินการสอบ
ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมความในข้อ 4 ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๔.7 ผู้ให้เสียงบันทึกข้อสอบ
เหมาจ่าย 3,๐๐๐ บาท/ ข้อสอบ 1 ชุด
๔.8 ผู้คัดเลือกข้อสอบ
เหมาจ่าย 2,000 บาท/ข้อสอบ 1 ชุด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นดังนี้
1) ให้แก้ไข ข้อ 3 จากเดิม ให้กําหนดนิยามในข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ดังนี้
“ผู้ปฏิบัติงานสอบ” หมายความว่า ผู้ออกข้อสอบ ผู้คัดเลือกข้อสอบ ผู้ให้เสียงบันทึก
ข้อสอบ ผู้จัดทําข้อสอบ ผู้คุมสอบ ผู้ทดสอบทักษะการพูด ผู้ประมวลผลการสอบ และผู้ดําเนินการสอบ
แก้ไขเป็น ข้อ 3 ให้กําหนดนิยามในข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 คําว่า“ผู้ปฏิบัติงานสอบ”
เพิ่มเติม ดังนี้ ผู้ให้เสียงบันทึกข้อสอบ ผู้คัดเลือกข้อสอบ
2) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
สอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชา
การศึกษาอิสระ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0410 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 106
(7/2559) เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง อัตราค่า
สนับสนุนนิสิตในรายวิชาการศึกษาอิสระ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชา
การศึกษาอิส ระ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิท ยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตใน
รายวิชาการศึกษาอิสระ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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- ร่าง –
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาการศึกษาอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙
------------------------------------------

โดยที่เป็น การสมควรออกประกาศมหาวิทยาลั ย เรื่องอัตราค่าสนับสนุนนิสิ ตในรายวิช า
การศึกษาอิสระ
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ความในข้ อ ๔ แห่ งระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยาว่ าด้ วยการเงิ นและทรั พย์ สิ นของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงิ นและทรั พย์ สิ นประจํ ามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ .......................... เมื่ อวั นที่
.................................. จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องอัตราค่าสนับสนุนนิสิตใน
รายวิชาการศึกษาอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กําหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาการศึกษาอิสระเหมาจ่ายอั ตราไม่เกินภาค
เรี ย นละ ๑,๐๐๐ บาท/นิ สิ ต ๑ คน สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าการศึ ก ษาอิ ส ระของคณะ
วิทยาศาสตร์โดยเบิกจ่ายจากโครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีสนับสนุนการศึกษาอิสระ
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2559
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตใน
รายวิชาการศึกษาอิสระ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการในการตรวจ
ยืนยัน โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0410 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ ง วาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
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106(7/2559) เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
อัตราค่าบริการในการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการในการตรวจ
ยื น ยั น โรคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย พ.ศ. 2559 เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการในการ
ตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการในการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
พ.ศ. 2559
-------------------------------ด้วยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ยืนยันโรคโลหิตจางธาลัส ซีเมียใหม่ จึงเป็นการสมควรออกประกาศกําหนดอัตราค่าบริการในการตรวจยืนยัน
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ให้สอดคล้องและถูกต้องตามแนวทางการเบิกจ่ายของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ง ชาติ (สปสช.) อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ...../
๒๕๕๙ เมื่อวันที่................. พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการในการ
ตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. ...”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อ ง กํา หนดอัต ราการให้บ ริก ารทาง
การแพทย์ของหน่วยธาลัสซีเมีย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ให้กําหนดอัตราค่าบริการในการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ตามตารางบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการในการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
พ.ศ. ...
รายการตรวจ
ราคา (บาท)
๑. การทดสอบเพื่อกําหนดคู่เสี่ยงแบบเหมาจ่ายเป็นรายคน มีรายการตรวจดังนี้
๑.๑ การตรวจคัดกรอง (MCV ,MCH ,Hb ,Hct)
๑.๒ การตรวจยืนยัน
- ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin typing)
๕๐๐
0
- การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของอัลฟา ศูนย์ ธาลัสซีเมีย (Alpha
thalassemia ; SEA THAI deletion)
๑.๓ การตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของเบตาธาลัสซีเมีย (Beta thalassemia
mutation)
๑,๐๐๐
๒. การทดสอบเพื่อกําหนดคู่เสี่ยงแบบตามสั่ง เรียกเก็บตามรายการโดยมีรายการตรวจ
ดังนี้
๒.๑ การตรวจคัดกรอง (MCV ,MCH ,Hb ,Hct)
๑๐๐
๒.๒ ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin typing)
๒๗๐
0
๒.๓ การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของอัลฟา ศูนย์ ธาลัสซีเมีย (Alpha
thalassemia ; SEA THAI deletion)
๕๐๐
๒.๔ การตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของเบตาธาลัสซีเมีย (Beta thalassemia
mutation)
๑,๒๐๐
๓. การตรวจเพื่อวินิจฉัยก่อนคลอด มีรายการตรวจดังนี้
๓.๑ ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin typing)
๒๗๐
0
๓.๒ การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของอัลฟา ศูนย์ ธาลัสซีเมีย (Alpha
thalassemia ; SEA THAI deletion)
๕๐๐
๓.๓ การตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของเบตาธาลัสซีเมีย (Beta thalassemia
mutation)
๑,๒๐๐
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการใน
การตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. 2559
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0590.03/2014 ลงวันที่ 21 เมษายน
2559 เรื่ อง ขออนุ มัติค่าใช้จ่ ายเงิน ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้ ช่ว ยคณบดี โดยใช้เงินรายได้คณะที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยได้ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ได้รับ
อนุมัติให้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น และได้แต่ งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี เพิ่มเติม 1 ตําแหน่ง จากเดิม 2 ตําแหน่ง รวมเป็น 3 ตําแหน่ง ประกอบประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2555 ได้กําหนดให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 โดย
ให้ เบิ กจ่ า ยจากเงิน รายได้ข องส่ ว นงานนั้น ๆ ในอัต ราเดือนละ 10,000 บาท และตามมติที่ป ระชุ มรอง
อธิการบดี ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีมติ มอบกองคลังดําเนินการปรับแก้ไขประกาศ
ฯ เรื่ อ งอั ต ราค่ า ตอบแทนผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยคณบดี พ.ศ. 2555 และนํ า เข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ต่อไป
กองคลังได้ดําเนินการปรับแก้ไขแล้ว จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕9
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ แห่ งระเบีย บมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ....../๒๕๕๕ เมื่อวันที่
.........................พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อ ง อัตราค่าตอบแทนผู้ดํา รง
ตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. ๒๕๕9”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่..........................เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
คณบดี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐
บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนงานนั้น ๆ
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ................................................. พ.ศ. 2559
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมให้ถอนเรื่อง และเสนอให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณาจํานวน
ตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีในแต่ละส่วนงานวิชาการมาก่อน
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการ
พิจารณารายงาน ฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของกองบริ ห ารงานวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ศธ
0590.07/1106 ลงวัน ที่ 18 เมษายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนการพิ จ ารณารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ครงการวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเป็นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์
นักวิจัย และนักวิจัยต้องดําเนิน การทํารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เพื่อประกอบการปิดโครงการวิจัย
ประจําปี นั้น
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย พ.ศ. 2559 เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอ(ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
............................................................
โดยที่การสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
การอ่านโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2559 จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยาและความตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศ ดังนี้
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ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
ในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อเรื่อง
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนโครงการวิจัย
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของกองบริ ห ารงานวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ศธ
0590.07/1105 ลงวัน ที่ 18 เมษายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
หลักเกณฑ์การอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัย และอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเป็นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพด้านการ
วิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นั้น
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้นํา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอุ ด หนุ น โครงการวิ จั ย จากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2559 เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุน
โครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การอุดหนุนโครงการวิจัย
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ และตามในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.
๒๕๕๔ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ............ จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารอุ ด หนุ น
การวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้กับการอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“รองอธิการบดี”
หมายความว่า รองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมายให้ เ ป็ น
ผู้กํากับดูแลงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
“กอง”
หมายความว่า กองที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
“กองคลัง”
หมายความว่า กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้วิจัย”
หมายความว่า ผู้ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
“ทุนอุดหนุนการวิจัย” หมายความว่า ทุนวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ข้อที่ ๕ หลักเกณฑ์การอุดหนุนโครงการวิจัย
๕.๑ งานวิ จั ย ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและทิ ศ ทางการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ในแต่ละปี
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๕.๒ ผู้ เสนอขอรั บทุ นต้องเป็นอาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลั ย โดยสามารถขอรับทุนใน
ลักษณะชุดแผนงานวิจัย (ชุดโครงการ) สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และลักษณะโครงการวิจัย
เดี่ยวสนับสนุนไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) หัวหน้ าโครงการวิจัย ต้องเป็นอาจารย์ประจํา และพนักงานของมหาวิทยาลั ย
พะเยา (ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถเป็นเป็นหัวหน้าโครงการได้)
(๒) คณะวิ จั ย ได้ แก่ อาจารย์ และพนั กงานของมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ลู กจ้ างของ
มหาวิทยาลัย และหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) ผู้ ข อรั บ ทุ น ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก ระงั บ โครงการวิ จั ย ประเภทอุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
อันเนื่องมาจากผู้รับทุนวิจัยละทิ้งโครงการ
(๔) ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม ดูงานเป็นระยะเวลา
ตั้งแต่ ๑ ภาคเรียนขึ้นไป
(๕) ผู้ ขอรั บทุ นมี ความรู้ ความสามารถ ศั กยภาพ ความพร้ อมด้ านวุ ฒิ การศึ กษา
ประสบการณ์ในการวิจัยเป็นอย่างดีที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
(๖) ผู้ ข อรั บ ทุ น สามารถปฏิ บั ติ ง าน และควบคุ ม การวิ จั ย ได้ ต ลอดระยะเวลา
ที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ
(๗) ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ต้ องปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย
อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณวิชาชีพของตน
(๘) กรณี อ ยู่ น อกเหนื อ จากคุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ
ของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
(๙) ผู้วิจัยต้องยืนยันว่าไม่เคยรับทุนอุดหนุนการวิจัยเรื่องเดียวกันนี้จากแหล่งอื่นอยู่
ก่อน และยืนยันว่าจะไม่นําโครงการวิจัยที่ได้รับทุนนี้ไปขอทุนจากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ให้ทุน
ข้อ ๖ สัญญาอุดหนุนการวิจัย
๖.๑ การทําสัญญาอุดหนุนการวิจัย ให้ผู้วิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ทําสัญญารับทุนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมแนบตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของโครงการวิจัย และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ตามโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
เงินงบประมาณแล้ว
(๒) การจั ด ทํ า แผนการเบิ ก จ่ า ยเงิ น โครงการวิ จั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ผู้ วิ จั ย ต้ อ งดํ า เนิ น งานโครงการในทั น ที นั บ ตั้ ง แต่ วั น ลงนามในสั ญ ญา
ถ้าหากผู้วิจัยมิได้ดําเนินการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
(๔) กรณีการระงับงานชั่วคราว และการบอกเลิกสัญญา ผู้ให้ทุนมีสิทธิผู้ให้ทุนมี
สิทธิระงับงานทั้งหมด หรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ให้ทุนเห็นว่าผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติงานด้วยความ
ชํานาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิ บัติตาม
หนังสือสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจัยตามสัญญา ในกรณีเช่นนี้ผู้ให้ทุนต้อง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๖๐ (หกสิบ) วัน
(๕) กรณีที่ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ให้ทุนมิได้ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีเช่นนี้ผู้รับทุนจะต้องมี
หนังสือถึงผู้ให้ทุน ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผล และถ้าผู้ให้ทุนมิได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
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สัญญาภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้รับทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้
(๖) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ (๔) หรือ ข้อ ๖ (๕) ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับทุน ตามสัดส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมเฉพาะตามที่กําหนด และผู้รับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือ ณ
วันสัญญาสิ้นสุดลงพร้อมทั้งส่งมอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับทุนได้จัดซื้อด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้
ทุน ให้แก่ผู้ให้ทุนทั้งหมดภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน หลังจากวันบอกเลิกสัญญา
(๗) กรณี ผู้ วิ จั ย มิ ไ ด้ ร ายงานความก้ า วหน้ า มิ ไ ด้ ส่ ง ร่ า งรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์
และรายงานฉบับสมบู รณ์ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยให้ถือว่าผู้รับทุนผิดเงื่อนไข ผู้รับทุนยินยอมให้หั ก
เงินเดือนที่ผู้รับทุนจะได้รับ และยินยอมให้ผู้ให้ทุนดําเนินการทางวินัยตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย
(๑) การเบิ กจ่ายเงินโครงการวิจัยที่เหลื อ ให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ย
พะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยจะนําไปใช้ในการ
บริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การทํารายงานผลการวิจัย
ให้ผู้วิจัย ส่งเอกสารประกอบการปิดโครงการวิจัย เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
(๑) รายงานฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จํานวน ๓ เล่ม
(๒) สรุปรายงานวิจัยฉบับย่อ จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) ไฟล์ข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และสรุปรายงานวิจัยฉบับย่อ จํานวน ๑
ชุด
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุน
โครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559
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ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของกองบริ ห ารงานวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ศธ
0590.07/1500 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 103(4/2559) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบ
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับ
คณะ พ.ศ. 2559 และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้
ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงิน
รายได้ระดับคณะ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบกับข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.
๒๕๕๔ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ...../
๒๕๕๙ เมื่อวันที่................. พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เงิน
อุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. ...”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
37

ข้อ ๓ บรรดาคําสั่งหรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ หรือที่ขัดหรือแย้ง กับ
ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ” หมายความว่า คณะ/วิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา
“กองคลัง” หมายความว่า กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะ/วิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้วิจัย” หมายความว่า ผู้ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ข้อ ๕ ให้ผู้วิจัยทําสัญญารับเงินอุดหนุนที่คณะ
ข้อ ๖ การเบิ กจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้ ใช้ใบสํ าคัญรับเงินเป็นหลั กฐานการรับเงินและ
จ่ายเงินให้แก่ผู้วิจัยตามระยะเวลา โดยแบ่งเป็น ๓ งวด ดังต่อไปนี้
(๑) งวดที่ ๑ เป็นจํานวนร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อผู้วิจัย ยื่น
คําร้องว่าจะดําเนินงานตามภารกิจให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา และคํายินยอมให้หักเงิน
เดินชดใช้คืนในกรณีดําเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา
(๒) งวดที่ ๒ เป็นจํานวนร้อยละ ๔๐ ของเงิน อุดหนุ น โดยเบิก จ่ายเมื่อผู้วิจัย ส่ง
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยที่ได้ทําไปแล้วในงวดที่ ๑ และสอดคล้องกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กําหนด
ไว้ในสัญญา
(๓) งวดที่ ๓ เป็นจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อผู้วิจัยนําส่ง
รายงานฉบับ สมบูร ณ์ และสํา เนาต้น ฉบับ (reprint) ผลงานที่ไ ด้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือการนําไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม หรือเอกสารการตอบรับการตีพิมพ์ที่คณะ
โครงการวิจัยที่ไม่สามารถนําส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และสําเนาต้นฉบับ (reprint) ผลงานที่
ได้รับ การตีพิม พ์/ เผยแพร่ หรือ การนํ า ไปใช้ป ระโยชน์ใ นรูป แบบต่า ง ๆ ที่เ หมาะสมได้ จะไม่ไ ด้รับ การ
พิจารณาเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๓ จนกว่าจะสามารถดําเนินการในส่วนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับจาก
สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงาน
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดให้คณะจัดทําใบขอเบิกเงินตามระบบงบประมาณการเงินและ
บัญชีของมหาวิทยาลัย ส่งให้กองคลังพร้อมหนังสืออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร และใบสําคัญรับเงินของผู้วิจัย โดยให้กองคลังเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทําการนับแต่วันที่
ได้รับใบขอเบิกเงินพร้อมหนังสืออนุมัติและใบสําคัญรับเงิน
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่สามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ใน
สัญญา ผู้วิจัยต้องขออนุญาตขยายเวลาต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓ วันนับแต่วันครบกําหนดเวลา และให้คณบดี
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาตามที่เห็นสมควร การขยายเวลาให้ขอขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง เว้น
แต่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือมิใช่เป็นความผิดของผู้วิจัยจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
ในกรณีที่ผู้วิจัยดําเนินงานไม่แล้วเสร็จและไม่ได้รับการขยายเวลา หรือได้รับการขยาย เวลา
แล้วยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อครบกําหนดเวลาในแต่ละงวดงานให้ผู้วิจัยยุติงานวิจัยดังกล่าว และให้ผู้วิจัยชดใช้เงินคืน
ตามจํานวนที่เบิกไปโดยไม่คิดดอกเบี้ย
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ข้อ ๙ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยมีลักษณะเป็นเงินอุดหนุน การระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในคํา
ขอรับการอุดหนุนมีไว้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคํานวณวงเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เมื่อได้รับอนุมัติตามคํา
ขอแล้วให้ถือว่าใบสําคัญรับเงินของผู้วิจัยเป็นหลักฐานการรับและจ่ายเงินโดยผู้วิจัยไม่ต้องจัดทํารายละเอียด
การใช้จ่ายเงินอีก แต่ในกรณีที่เป็นชุดโครงการวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลายคน หัวหน้าคณะผู้วิจัยต้อง
จ่ายเงินให้แก่ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละชุดโครงการตามจํานวนอัตราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคําขอรับเงินอุดหนุน โดย
หัวหน้าคณะผู้วิจัยต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการ
ให้หัวหน้าคณะผู้วิจัยส่งใบสําคัญรับเงินของผู้ร่ว มวิจัยในแต่ล ะชุดโครงการให้คณะ พร้อม
กับการขอเบิกเงินในงวดต่อไป
ข้อ ๑๐ เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ
เก็บเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว เพื่อพร้อมสําหรับการเรียกตรวจสอบ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ เอกสารการ
เบิกจ่ายให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ
อัตราการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ คณะมีหน้ าที่ติดตามความก้ าวหน้าในการดําเนินงานของผู้ วิจั ย โดยให้ มีหนังสื อ
ติดตามการดําเนินงานเมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ 0590.04/0459 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2559 เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ จั ด ทํ า (ร่ า ง)ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การสนั บ สนุ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทํา(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็ น การสนั บสนุน ให้ บุค ลากรผู้ ปฏิ บัติงานในมหาวิท ยาลั ยไปปฏิบัติง านใน
ภาคเอกชน (Talent mobility) ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสนับสนุนภาคเอกชนตามยุทธศาสตร์
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ขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยมหาวิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าวร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
นั้น
อุท ยานวิท ยาศาสตร์ จึ ง ได้ นํ า (ร่ าง)ข้อ บั งคั บมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ว่ า ด้ว ย การสนั บสนุ น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
(ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙
________________________
โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การสนั บ สนุ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิท ยาลั ย ไปปฏิบั ติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อ ดําเนิน การวิจั ยและพัฒ นา (Research &
Development) เป็ น การขั บ เคลื่ อ นการเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขั นของประเทศไทย โดยการใช้
ประโยชน์จากกําลั งคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่......เมื่อ
วันที่...................................จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
หมวดทั่วไป
ข้ อ ๑ ข้ อบั งคั บนี้ เรี ยกว่ า “ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ ว ย การสนั บ สนุ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ ………………………………….
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ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสนั บสนุน ผู้ ปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลั ยไป
ปฏิบัติงานในภาคเอกชนตามที่อธิการบดีแต่งตั้ง
“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนงานต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ ในมหาวิทยาลัยพะเยา
“การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน” หมายความว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน บางเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเต็มเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง
“ภาคเอกชน” หมายความว่ า องค์ กรเอกชนที่ เป็ นนิ ติ บุ คคลตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ หรือกฎหมายอื่น หรือองค์กรอื่นใดที่ดําเนินการในทางอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หรือการค้า
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด และมีอํานาจสั่งการหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และข้อกําหนดอื่นๆ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่จําเป็นเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบั ติงานในภาคเอกชนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้ คณะกรรมการนําเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดีพิจารณา เพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
หมวด ๒
การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน
ข้อ ๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนให้มี
ความคล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพ จึงให้มีคณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน” ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์
กรรมการ
การทํางานร่วมกับภาคเอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน
(๓) ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
(๔) รองผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๕) ผู้ช่วยผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยตาม (๒) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
สามปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
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อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้
ข้อ ๘ การจัดการทั้งปวงของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิ ทยาลัยไปปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชน ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดแนวทางการดําเนินการเชิงรุก ที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน
(๒) ให้คําแนะนํา คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี ในการออกประกาศภายใต้ข้อบังคับนี้
(๓) กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เสนอต่ออธิการบดีพิจารณาเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้
(๕) ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อนําเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบทุกปีงบประมาณ
(๖) ปฏิ บั ติห น้ าที่ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การสนับ สนุ นผู้ ป ฏิบั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย ไปปฏิบั ติ งานใน
ภาคเอกชน ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(๗) พิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี้ได้
ข้อ ๙ ลั ก ษณะของงานที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ไปปฏิ บั ติ ง านใน
ภาคเอกชน ต้องเป็นงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง
ๆ อาทิ
๙.๑ การวิจัยและพัฒนา
๙.๒ การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
๙.๓ การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน
๙.๔ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๙.๕ การบริหารจัดการองค์กรและการตลาด
๙.๖ การให้คําปรึกษาที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
๙.๗ การดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หมวด ๓
การให้พนักงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน
ข้อ ๑๐ การไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนตามข้อบังคับนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจและทิศทางใน
การทํ า งานของมหาวิ ทยาลั ย ทั้ งในปั จ จุ บั นและในอนาคต และต้ องสามารถเพิ่ ม พูน ความรู้ ทัก ษะ ความ
เชี่ ย วชาญ หรื อ ประสบการณ์ ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถกลั บ มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และควรส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การเป็น
ที่ปรึกษาโครงงาน ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยอาจใช้โจทย์ความต้องการของภาคเอกชนเป็นหัวข้อ
ศึกษา หรือการนํานิสิตไปทํางาน ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา เป็นต้น
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ให้ พนั กงานในมหาวิทยาลั ยผู้ มีความประสงค์ไปปฏิบั ติงานในภาคเอกชน จัดทําข้อเสนอ
โครงการ ระบุรายละเอียดโครงการที่จะไปปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของงาน ระยะเวลา
แผนปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเป็น รวมถึงผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
เสนอส่ ว นงานต้น สั ง กัด พิจ ารณาให้ ความเห็ นเบื้ อ งต้ น ก่อ นเสนอคณะกรรมการเพื่อ พิจ ารณา และเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
การทําสัญญาระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกที่
สนับสนุนการดําเนินงาน ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามสัญญา
ข้อ ๑๑ การให้ ผู้ป ฏิบั ติงานในมหาวิ ทยาลั ยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ให้ ส่ ว นงานต้นสังกัดและ
คณะกรรมการ พิจารณาระยะเวลาและสัดส่วนการปฏิบัติงานในภาคเอกชนบางเวลาหรือเต็มเวลา โดยกําหนด
กรอบระยะเวลาที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน คราวละไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
แต่ไม่เกิน ๑ ปี
ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเพื่อให้ได้ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจพิจารณาขยายเวลาโดยสามารถต่ออายุสั ญญาได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ทั้งนี้รวม
ระยะเวลาแล้วต้องไม่เกิน ๓ ปี
หากสิ้นสุดระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่ระบุไว้ในวรรคสอง การทํางานระหว่าง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ภาคเอกชนยั ง คงมี ไ ด้ ต่ อ ไปในรู ป แบบการทํ า งานร่ ว มกั บ ภาคเอกชนที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามปกติ
ข้อ ๑๒ ก่อนการอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ให้คณะกรรมการ
พิจารณาข้อตกลงร่ว มกับ ภาคเอกชนนั้ น ในรายละเอียดของข้อเสนอโครงการตามข้อ ๑๐ การปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งที่มีอยู่เดิมและ
ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ การประกันความเสียหาย การกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระบุข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนไว้ในสัญญา
หมวด ๔
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ข้อ ๑๓ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นใดภายนอกมหาวิทยาลัยจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัย
เพื่อจัดสรรให้แก่ส่วนงานต้นสังกัดนําไปบริหารจัดการภายในส่วนงานต้นสังกัด โดยต้องไม่ต่ํากว่าฐานเงินเดือน
รวมเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ เงินสวัสดิการ และเงินอื่นๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชนนั้นได้รับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๔ ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน
(๑) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน ตาม
ข้อตกลงระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนกับภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(๒) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่งทางวิชาการ เงินสวัสดิการ และเงินอื่นๆ ที่พึงได้รับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ยกเว้นในส่วนของเงิน
ประจําตําแหน่งทางวิชาการนั้นให้ได้รับก็ต่อเมื่อมีภาระงานสอน
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ข้อ ๑๕ การไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(กรณีผู้มีพันธะการชดใช้ทุน ให้สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการชดใช้ทุนได้ ในกรณีที่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้สามารถนับเป็นอายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้)
ข้อ ๑๖ มหาวิ ท ยาลั ย และส่ ว นงานต้ น สั ง กั ด ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านใน
ภาคเอกชน และภาคเอกชน มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีกลไกการ
สนับสนุนบุคลากรจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชนได้
ข้อ ๑๗ การใดทีผ่ ู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ได้กระทําหรือดําเนินการไป
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชน กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่.......................................
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็น ดังนี้
1) ให้แก้ไขคําว่า หน่วยงาน เป็น ส่วนงาน และแก้ไขคําจํากัดความของ “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วน
งานตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
2) ให้ตัดความในข้อ 7 (4) รองผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ
(5) ผู้ช่วยผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ออก
3) ให้แต่งตั้งคณบดีที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
4) ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2559
5) มอบฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/1513 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจัดทํา(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 หน้า 2 ข้อ
8(1)เข้ า คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 106(7/2559) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 มีมติให้กองคลัง
ดําเนินการแก้ไข(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2559 หน้า 2 ข้อ 8(1)
ดังนี้
จาก กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของงานก่อสร้าง ได้แก่ ค่าอํานวยการ ค่าจ้าง
กําไรภาษี ระยะเวลาการก่อสร้าง เงินล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน เป็นต้น รวมทั้งราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดด้วย แล้วจัดทําเป็นคู่มือสําหรับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
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เป็น กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของงานก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ได้แก่
ค่าอํานวยการ ค่าจ้าง กําไรภาษี ระยะเวลาการก่อสร้าง เงินล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดด้วย แล้วจัดทําเป็นคู่มือสําหรับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
กองคลัง จึงได้นํา(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2559 เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
-ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้ อ ๑๘ แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๓ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
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ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการกาหนดราคากลางและอานาจหน้าที่
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกําหนดและควบคุมราคากลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมาย หรือหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๗ เป็นประธาน กรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้าน
นั้นๆ อย่างน้อย จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน หรือเจ้าหน้าที่ส่วนงาน จํานวน ๑
คน เป็นเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของงานก่อสร้าง งานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ค่าอํานวยการ ค่าจ้าง กําไร ภาษี ระยะเวลาการก่อสร้าง เงินล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน
เป็นต้น รวมทั้งราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วัสดุ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดด้วยแล้วจัดทําเป็นคู่มือสําหรับให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการคํานวณราคากลางหรือราคามาตรฐานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
(๓) กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการสมยอมและลดโอกาสสมยอมในการเสนอราคา
(๔) แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็น ดังนี้
1) ให้เพิ่ม ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส่ว นงาน” ความหมายว่า ส่ วนงานตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553
2) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
3) มอบฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์และบริการวิชาการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0459 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ ง วาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
109(10/2559) เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
อัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์และบริการ
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วิ ช าการวิ ศ วกรรม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2559 และนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัตติ ่อไป
กองกลาง จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการการทดสอบ
และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์และบริการวิชาการวิศวกรรม ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการการ
ทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์และบริการวิชาการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม
และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการทดสอบและ
ผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และค่าใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๕๕๓ และข้อ ๑๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
วิศ วกรรม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับ ข้ อ ๔ แห่ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้ว ย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวที่ ประชุ ม ครั้ ง ที่ . ............................. เมื่ อ
วันที่ .................................................จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการ
การทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙”
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ข้ อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายใน
ศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการวิ ศ วกรรม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕
และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ” หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ศู น ย์ ” หมายถึ ง ศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการวิ ศ วกรรม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อํานวยการศูนย์ ” หมายความว่า ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๕ ให้กําหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม ดังนี้
๕.๑ อัตราค่าบริการของหน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา
๕.๑.๑ ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
ลาดับ
ที่

รายการ

หน่วย

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)

๑

กําลังอัดคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. หรือขนาด
เล็กกว่า

ก้อน

๑๐๐

๒

กําลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕x๑๕x
๑๕ ซม. สูง ๓๐ ซม. หรือขนาดเล็กกว่า
๒.๑ ผู้มาขอใช้บริการดําเนินการเคลือบหัวตัวอย่างคอนกรีต

ก้อน

๑๐๐

๒.๒ หน่วยบริการ ดําเนินการเคลือบหัวตัวอย่างคอนกรีต

ก้อน

๑๕๐

๓

ความถ่วงจําเพาะของมวลรวม

ตัวอย่าง

๓๕๐

๔

การดูดซึมน้ําของมวลรวม

ตัวอย่าง

๑๕๐

๕

การวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวม โดยวิธีการร่อนผ่านตะแกรง

ตัวอย่าง

๔๐๐

๖

ความต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบด้วยเครื่องลอสแองเจลีส
(Los Angeles Abrasion)

ตัวอย่าง

๘๐๐

๗

ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
ส่วนผสม

๕๐๐

๗.๑ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยผู้มาขอใช้บริการ มีค่าคุณสมบัติ
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ลาดับ
ที่

รายการ

หน่วย

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)

๗.๒ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยศูนย์บริการต้องทดสอบคุณสมบัติ
มวลรวมให้

ส่วนผสม

๑,๗๐๐

๗.๓ ออกแบบส่ ว นผสมคอนกรีต ทดลองผสมคอนกรีตและทดสอบ
กําลังอัดคอนกรีตให้

ส่วนผสม

๕,๐๐๐

หน่วย

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)

ตําแหน่ง

๕๐๐

ของมวลรวมให้

๕.๑.๒ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
รายการ

ลาดับ
ที่
๑

กําลังอัดคอนกรีตแบบไม่ทําลายด้วย Schmidt hammer
(๑๒ จุด/ตร.ฟ.)

๒

กําลังอัดของอิฐหรือคอนกรีตบล็อก (๕ ตัวอย่าง)

ชุด

๕๐๐

๓

ความดูดซึมของอิฐหรือคอนกรีตบล็อก (๕ ตัวอย่าง)

ชุด

๕๐๐

๔

กําลังอัดกําแพงอิฐ

ตัวอย่าง

๑,๐๐๐

๕

ความถ่วงจําเพาะและปริมาณความชื้นของไม้

ตัวอย่าง

๕๐๐

๖

กําลังรับแรงอัดของไม้

ตัวอย่าง

๕๐๐

๗

กําลังรับแรงดัดของไม้

ตัวอย่าง

๕๐๐

๘

กําลังรับแรงเฉือนของไม้

ตัวอย่าง

๕๐๐

๙

กําลังรับแรงดึงของไม้

ตัวอย่าง

๕๐๐

๑๐

ความแข็งของไม้

ตัวอย่าง

๕๐๐

๑๑

การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรง

เครื่อง

๒,๐๐๐

๑๒

กําลังดึงของเหล็กเสริม เส้นกลม เกรด SR24 และข้ออ้อย เกรด SD30
๑๒.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลิเมตร

เส้น

๑๒๐

๑๒.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๖ มิลลิเมตร

เส้น

๑๕๐

๑๒.๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร

เส้น

๒๐๐

๑๒.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร

เส้น

๒๕๐

๑๒.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร
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ลาดับ
ที่

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

รายการ

หน่วย

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)

๑๒.๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๘ มิลลิเมตร

เส้น

๓๐๐

๑๒.๗ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๓๒ มิลลิเมตร

เส้น

๓๕๐

เส้น

๔๐๐

๑๓.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลิเมตร

เส้น

๒๐๐

๑๓.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๖ มิลลิเมตร

เส้น

๒๗๐

๑๓.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร

เส้น

๓๓๐

๑๓.๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร

เส้น

๔๐๐

๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒๘ มิลลิเมตร

เส้น

๖๐๐

๑๓.๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๓๒ มิลลิเมตร

เส้น

๘๐๐

๑๔.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร

เส้น

๓๐๐

๑๔.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลิเมตร

เส้น

๔๐๐

๑๔.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๕ มิลลิเมตร

เส้น

๕๐๐

๑๕.๑ ขนาดหนาไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร

ตัวอย่าง

๑๐๐

๑๕.๒ ขนาดหนาไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร

ตัวอย่าง

๒๐๐

๑๕.๓ ขนาดหนาไม่เกิน ๓๑ มิลลิเมตร

ตัวอย่าง

๔๐๐

จุด

๒๐๐

กําลังดึงของเหล็กเสริม ข้ออ้อย เกรด SD40 และ SD50

กําลังดึงของลวดสลิง

กําลังดึงของเหล็กแผ่น (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)

ความแข็งของโลหะโดยวิธี Brinell hardness

๕.๑.๓ ห้องปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร์และวัสดุแอสฟัลต์
ลาดับ
ที่
๑

รายการ

หน่วย

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)

หน่วยน้ําหนักและปริมาณน้ําในมวลดิน

ตัวอย่าง

๔๐๐

(Unit weight and Water content)
๒

ความถ่วงจําเพาะของดิน (Specific gravity)

ตัวอย่าง

๕๐๐

๓

ขีดจํากัดแอตเทอร์เบิร์ก (Atterberg limits)

ตัวอย่าง

๘๐๐
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ลาดับ
ที่

รายการ

หน่วย

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)

๔

ขนาดคละของเม็ดดิน

ตัวอย่าง

๕๐๐

๕

ขนาดคละของเม็ดดินละเอียดด้วยวิธีไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer)

ตัวอย่าง

๑,๐๐๐

๖

การบดอัด (Compaction)
๖.๑ แบบมาตรฐาน (Standard proctor)

ตัวอย่าง

๑,๐๐๐

๖.๒ แบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified proctor)

ตัวอย่าง

๑,๕๐๐

๗

แคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio, CBR)

ตัวอย่าง

๑,๐๐๐

๘

การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field density test)
๘.๑ ชุดตัวอย่างแรก

ชุด (๓ หลุม)

๒,๔๐๐

๘.๒ ชุดตัวอย่างถัดไป

ชุด (๓ หลุม)

๑,๘๐๐

๙.๑ Falling head/constant head (สําหรับดินทราย)

ตัวอย่าง

๑,๐๐๐

๙.๒ Falling head (สําหรับดินเหนียว)

ตัวอย่าง

๒,๐๐๐

ชุด

๒,๐๐๐

๙

๑๐

การทดสอบการซึมน้ําของดิน (Permeability test)

การทดสอบแรงเฉือนตรง (Direct shear test)

(๓ ตัวอย่าง)
๑๑

การทดสอบกําลังอัดแกนเดียว (Unconfined compression test)

ตัวอย่าง

๕๐๐

๑๒

การทดสอบกําลังอัดสามแกน (Triaxial test) (๑ ชุด มี ๓ ตัวอย่าง)
๑๒.๑ Unconsolidated undrained

ชุด

๒,๕๐๐

๑๒.๒ Consolidated undrained

ชุด

๕,๐๐๐

๑๒.๓ Consolidated drained

ชุด

๑๐,๐๐๐

ตัวอย่าง

๓,๐๐๐

เมตร

๕๐๐ – ๑,๐๐๐

๑๓

การทดสอบการอัดตัวคายน้ํา (Consolidation test)

๑๔

การเจาะสํารวจดิน
(ไม่รวมค่าขนย้าย ค่าเบี้ยเลี้ยงวิศวกร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

๑๕

การทดสอบ Dynamic cone penetrometer (DCP)
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(เปลี่ยนแปลง
ตามสภาพของ
ดิน)
จุด (ลึกไม่เกิน
๓ เมตร)

๓๐๐

จุด (ลึก ๓ ถึง
๕ เมตร)

๕๐๐

ลาดับ
ที่
๑๖

รายการ
ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีมาร์แชลล์ (Marshall)

หน่วย

อัตราค่าบริการ
ต่อหน่วย (บาท)

ส่วนผสม

๕,๐๐๐

หมายเหตุ
๑. ในกรณีที่ทดสอบนอกสถานที่ ผู้ขอใช้บริการต้องจัดรถรับ - ส่ง และที่พัก (ถ้าจําเป็น)
๒. การทดสอบการบดอัดและการทดสอบ CBR กรณีทดสอบตามมาตรฐานกรมทางหลวง ต้องทดสอบกับ
๓ ค่าจํานวนการบดอัด ค่าใช้จ่าย ๒ เท่า
๓. การทดสอบบางอย่าง เช่น การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบกําลังอัดแกนเดียว การทดสอบกําลัง
อัดสามแกน อาจต้อ งมีการทดสอบอย่า งอื่นร่ว มด้ ว ย เพื่อนํ าผลที่ได้ มาใช้ในการเตรียมตัว อย่าง /
วิเคราะห์ผล
๔. อัตราค่าบริการที่จัดเก็บเป็นอัตราค่าบริการการทดสอบพร้อมรายงานผลการทดสอบ จํานวน ๑ ชุด ไม่
รวมค่าใช้จ่ ายอื่ น ที่จําเป็ น ในการให้ บริการ ซึ่งผู้ ขอรับบริการต้องเป็นผู้ จัดหามาเอง หรือคิดราคา
เพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกนอกสถานที่ ค่าวัสดุใช้ในการจัดเตรียมตัวอย่าง
ทดสอบ เป็นต้น
สําหรับงานบริการฯ ที่ไม่ได้กําหนดอัตราค่าบริการให้หัวหน้าหน่วยบริการฯ จัดทํารายละเอียด
พร้อมอัตราค่าบริการเสนอผู้อํานวยการศูนย์พิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม
๕.๒ อัตราค่าบริการของหน่วยบริการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเครื่องจักรกล
๕.๒.๑ การตรวจรับรองความปลอดภัย
ลําดับที่
๑
๒

๓

รายการ

ตัว

อัตราคาบริการ
ต่อหน่วย(บาท)
๓,๐๐๐

ตัว
ตัว
ตัว
เครื่อง

๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

หน่วย

ตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น
ตรวจรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ํา
๑. ขนาดน้อยกว่า ๕ ตัน
๒. ขนาดมากกว่า ๕ ตัน แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัน
๓. ขนาดมากกว่า ๑๐ ตัน
ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบทําความเย็น

หมายเหตุ: ๑. ค่าบริการไม่รวมค่าเดินทาง
๒. ค่ าบริ การสํ าหรั บ การรั บบริ การในแต่ ละครั้ งอาจจะเปลี่ ยนแปลงแตกต่ างจากกั บอั ตรา
ค่าบริการที่ระบุไว้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเครื่องจักรในการรับบริการต่อ
ครั้ง ความยากง่ายและการประยุกต์ใช้ของเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการให้บริการ
๕.๓ อัตราค่าบริการของหน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
52

๕.๓.๑ ห้องปฏิบัติการการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง
ลาดับที่
๑

รายการ

หน่วย

การทดสอบการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการ

เครื่อง

อัตราค่าบริการต่อหน่วย
(บาท)
๕,๐๐๐

๕.๔ อัตราค่าบริการของหน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ
ให้หัวหน้าหน่วยบริการฯ จัดทํารายละเอียดพร้อมอัตราค่าบริการเสนอผู้อํานวยการศูนย์
พิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การใช้จ่ายเงินรายได้ศูนย์ มีดังนี้
๖.๑ การใช้จ่ายเงินรายได้จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการให้ใช้จ่าย ดังนี้
๖.๑.๑ จ่ายเงินสมทบรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๖.๑.๒ จ่ายเงินสมทบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ ๓
๖.๑.๓ จ่ายเงินสมทบรายได้สาขาวิชา ร้อยละ ๒
๖.๑.๔ จ่ายค่าดําเนินโครงการ ร้อยละ ๘๕
การจ่ายค่าดําเนินการโครงการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกและเงินรายได้ที่เหลือหลังจากจ่ายค่า
ดําเนินโครงการ ให้ศูนย์นํามาใช้จ่ายได้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ หรือให้นําไปสมทบเป็นรายได้
คณะและสาขาวิชาต่อไป
๖.๒ การใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธาและ
การบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าให้ใช้จ่าย ดังนี้
๖.๒.๑ จ่ายเงินสมทบรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๖.๒.๒ จ่ายเงินสมทบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ ๑๐
๖.๒.๓ จ่ายเงินสมทบรายได้สาขาวิชา ร้อยละ ๑๕
๖.๒.๔ จ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยบริการ ร้อยละ ๕
๖.๒.๕ จ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ ค วบคุ ม การทดสอบ/ผู้ ค วบคุ ม การผลิ ต งานบริ ก ารฯ
ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ ๓๕
๖.๒.๖ จ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ ท ดสอบ/ผู้ ผ ลิ ต งานบริ ก ารฯ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ร้อยละ ๒๕
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การจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีที่หัวหน้าหน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม
โยธาและการบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ/ผู้
ควบคุมการผลิ ต/ผู้ทดสอบ/ผู้ ผลิ ต ให้ส ามารถเบิกค่าตอบแทนได้ทั้งค่าตอบแทนหั วหน้าหน่วยบริการการ
ทดสอบและผู้ควบคุมการทดสอบ/ผู้ควบคุมการผลิต/ผู้ทดสอบ/ผู้ผลิต
๖.๓ การใช้จ่ ายเงิน รายได้จากการบริการการทดสอบและผลิ ตงานมาตรฐานวิศวกรรม
อุตสาหการและการบริการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเครื่องจักรกลให้ใช้จ่าย ดังนี้
๖.๓.๑ จ่ายเงินสมทบรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๖.๓.๒ จ่ายเงินสมทบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ ๑๐
๖.๓.๓ จ่ายเงินสมทบรายได้สาขาวิชา ร้อยละ ๑๕
๖.๓.๔ จ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยบริการ ร้อยละ ๕
๖.๓.๕ จ่ า ยค่ า ตอบแทนควบคุ ม การทดสอบ/ผู้ ค วบคุ ม การผลิ ต งานบริ ก ารฯ
ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ ๑๐
๖.๓.๖ จ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ ท ดสอบ/ผู้ ผ ลิ ต งานบริ ก ารฯ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ร้อยละ ๕๐
การจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีที่หัวหน้าหน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม
อุตสาหการและการบริการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเครื่องจักรกล ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการ
ทดสอบ/ผู้ควบคุมการผลิตให้สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ทั้งค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยบริการการทดสอบและ
ผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและผู้ควบคุมการทดสอบ/ผู้ควบคุมการผลิต
ข้อ ๗ ให้ อ ธิก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ นไปตามประกาศนี้ ในกรณี มีปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติต าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่...............................................พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) ให้แก้ไขคําว่า จ่ายเงินสมทบ เป็น จัดสรรเป็นเงิน
2) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิต
งานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์และบริการวิชาการวิศวกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559
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ระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0590.34/1824 ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัตินํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล
ในการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบอนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และมอบหมาย
ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย นั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลงานดี เด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงิน และทรั พย์ สิ น ของมหาวิทยาลั ย พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ โดยมีรายละเอีย ดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล
ในการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล
ในการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่า
ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา ……………………….. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง
ที่ …………………………..จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลงาน
ดีเด่น ด้านกิจ กรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โ รงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อํานวยการ”
หมายความว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“นักเรียน”
หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา
“กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง” หมายความว่า กิจกรรมหรือโครงการของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
หรือได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน
“เงินรางวัล”
หมายความว่า ค่าตอบแทนพิเศษที่โรงเรียนสาธิต มอบให้สําหรับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือการแข่งขัน หรือได้รับการยกย่องในระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ
“ระดับประเทศ” หมายความว่า กิจกรรมการประกวดหรือแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานนอก
สถาบันในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม หรือสถาบัน ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ
“ระดับนานาชาติ” หมายความว่า กิจกรรมการประกวดหรือแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานซึ่งมี
ประเทศเข้าร่วมอย่างน้อย ๕ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
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ข้อ ๔ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือการแข่งขันระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ จะได้รับการพิจาณาดังนี้
๔.๑ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันระดับนานาชาติ ให้ได้รับ
เงินรางวัลดังนี้
๔.๑.๑ ประเภทบุคคล
รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๔.๑.๒ ประเภทกลุ่มบุคคล
รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๔.๒ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันระดับประเทศ ให้ได้รับ
รางวัลดังนี้
๔.๒.๑ ประเภทบุคคล
รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๒.๒ ประเภทกลุ่มบุคคล
รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ข้อ ๕ นั กเรี ยนที่เข้าร่ ว มประกวด หรือแข่งขันหลายประเภท และได้รับรางวัลจากการ
ประกวดหรือการแข่งขันมากกว่า ๑ ประเภทในปีการศึกษาเดียวกัน ให้นักเรียนมีสิทธิได้รับทุกรางวัลและทุก
ประเภท
ข้อ ๖ โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลที่มอบให้แก่นักเรียน ให้เบิกจากเงินรายได้ของ
โรงเรียนสาธิต
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้เป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงิน
รางวัลในการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมที่
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้ทุน
คุณสมบัติของผู้รับทุนและวิธีใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0590.34/1972 ลงวันที่
22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัตินําส่ง(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้
ทุ น คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ รั บ ทุ น และวิ ธี ใ ช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาและพั ฒ นานั ก เรี ย น โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบอนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุนและวิธีใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานนิติกรเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการการเงิ นและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย ทาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ประสานนิติกรตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง ได้ นํ า (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะยา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุนและวิธีใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนานักเรียน
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้
ทุ น คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ รั บ ทุ น และวิ ธี ใ ช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาและพั ฒ นานั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุนและวิธีใช้จ่ายเงิน
กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุน จากกองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๗ จึงอาศัยอํานาจความตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และความ
ในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ในคราว
ประชุมครั้งที่...............................เมื่อวันที่......................................จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ทุน
คุณสมบัติของผู้รับทุนและวิธีใช้จ่ายเงินกองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“โรงเรียนสาธิต”
หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อํานวยการ”
หมายความว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“นักเรียน”
หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียน
สาธิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะกรรมการประจําโรงเรียนสาธิต

ข้อ ๔ เงินกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อ ๕ ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
๕.๑ หลักเกณฑ์เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในลําดับแรกร้อย
ละ ๕ ของแต่ละระดับชั้นในโรงเรียนหรือนักเรียนที่สอบเข้าได้ในลําดับแรกร้อยละ ๕ ของจํานวนรับเข้า (คิด
คะแนนเป็นร้อยละ)
59

๕.๒ เงื่อนไขของการให้ทุน
การพิจารณาทุนปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง ทุนละเท่ากับค่าบํารุงการศึกษาของ
นักเรียนผู้รับทุน และมีการมอบทุนเป็นรายภาคการศึกษา
๕.๓ คุณสมบัติของผู้รับทุน
(๑) เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในลําดับแรกร้อยละ ๕ ของแต่ละระดับชั้น
หรือ
(๒) เป็นนักเรียนที่สอบเข้าได้ในลําดับแรกร้อยละ ๕ ของจํานวนรับเข้า
๕.๔ วิธีใช้จ่ายเงิน คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาจากผลการเรียนหรือผลการสอบ
เข้าให้ความเห็นชอบแก่ผู้อํานวยการอนุมัติในการจ่ายเงินในแต่ละภาคการศึกษา
๕.๕ คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาและ
สามารถเสนอการเพิกถอนการให้ทุนให้ผู้อํานวยการสั่งการเพิกถอนได้ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอรับทุนมีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม
ข้อ ๖ ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๖.๑ หลักเกณฑ์เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตาม
ระดับชั้นต่างๆในโรงเรียน โดยให้งานกิจการนักเรียนเป็นผู้ประกาศให้นักเรียนสมัครขอรับทุนการศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา
๖.๒ เงื่อนไขของการให้ทุน
(๑) การพิจารณาให้ทุนครั้งละ ๑ ภาคเรียน ทุนละ ไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าบํารุง
การศึกษาของนักเรียนผู้รับทุน
(๒) ต้องไม่เคยได้รับทุนอื่นใดจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
๖.๓ คุณสมบัติของผู้รับทุน
(๑) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
(๒) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
๖.๔ วิธีใช้จ่ายเงิน คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาจากข้อมูลของใบสมัครผู้ขอรับทุน
และ/หรือหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และให้ความเห็นชอบแก่ผู้อํานวยการอนุมัติในการจ่ายเงินในแต่ละภาคเรียน
๖.๕ คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาและ
สามารถเสนอการเพิกถอนการให้ทุนให้ผู้อํานวยการสั่งการเพิกถอนได้ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอรับทุนให้ข้อมูล
อันเป็นเท็จ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม
ข้อ ๗ ทุนการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๗.๑ หลักเกณฑ์เพื่อจัดสรรทุนการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อใช้ในการซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดย ให้งานวิชาการเป็นผู้ประกาศให้อาจารย์ในกลุ่มสาระวิชาเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอน และการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละภาคการศึกษา
๗.๒ เงื่อนไขของการให้ทุน
(๑) ใช้ในการซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(๒) ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน
๗.๓ คุณสมบัติของวัสดุ/ครุภัณฑ์หรือโครงการ/กิจกรรม
(๑) วัสดุ/ครุภัณฑ์ต้องใช้เพื่อการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน
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(๒) โครงการ/กิจกรรมต้องจัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ
พลานามัย ด้านทักษะชีวิต และด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๗.๔ วิธีใช้จ่ายเงิน คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาจากรายการ โครงการ/กิจกรรม
และให้ความเห็นชอบแก่ผู้อํานวยการอนุมัติในแต่ละภาคเรียน
๗.๕ คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกรายการ โครงการ/กิจกรรมที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด และสามารถเสนอการเพิกถอนการให้ทุนให้ผู้อํานวยการสั่งการเพิกถอนได้
ในกรณีที่ตรวจพบว่ารายการ โครงการ/กิจกรรมนั้นไม่เหมาะสม
ข้อ ๘ ให้ผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสั่ง
จ่ า ยเงิ น กองทุ น และการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ / ครุ ภั ณ ฑ์ การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่....................................พ.ศ.๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การ
ให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุนและวิธีใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ 4.17 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0590.34/1773 ลงวันที่
22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัตินําส่ง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุม ครั้ งที่ 3/2559 เมื่อ วัน ที่ 6 กรกฎาคม 2559 มีม ติเ ห็ น ชอบอนุ มัติ ใช้ ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานนิติกรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และจั ด เข้ า วาระการประชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ทางโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประสานนิติกรตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การ
พิจ ารณาให้ ทุน สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย โรงเรี ยนสาธิต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ ประชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ แห่ง
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาว่ า ด้ ว ย คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ………………………………
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ……………………….จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อํานวยการ”
หมายความว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“บุคลากร”
หมายความว่า พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการและ
ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตและมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการวิจัยโรงเรียนสาธิต” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
โรงเรียนสาธิต เพื่อทําหน้าที่พิจารณางานวิจัย จากงบประมาณรายได้ของโรงเรียนสาธิต
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“วิจัยสถาบัน”
หมายความว่า การวิจัยที่มุ่งจะศึกษาปัญหา ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับหน่วยงานในโรงเรียนสาธิต และในมหาวิทยาลัยเพื่อนําข้อค้นพบต่างๆ ไปรับใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผน กําหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจ แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
“นวัตกรรม”
หมายความว่า การนําสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
“วิจัยในชั้นเรียน” หมายความว่า กระบวนการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้น
เรียน หรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ทําการศึกษา
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ โรงเรียนสาธิต
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
๔.๑ พิจารณาจากประเด็นหลักของการวิจัย ได้แก่
๔.๑.๑ การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อมโยงการวิจัยกับกลยุทธ์อื่นๆ
ของโรงเรียนสาธิต เช่น การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักเรียน
และการบริหารจัดการ
๔.๑.๒ การวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
๔.๑.๓ การวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาระบบการจัดการภายในโรงเรียนสาธิต
หรือมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔.๑.๔ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยสถาบัน
๔.๒ งบประมาณในการจัดสรรแก่โครงการวิจัย
๔.๒.๑ สนับสนุนงบประมาณจํานวนไม่เกินคนละ ๑ โครงการต่อปีงบประมาณ
โครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้ใบสําคัญรับเงินเหมาจ่ายได้เป็นกรณีพิเศษ โรงเรียนสาธิตจะจ่ายเงินให้
เมื่อผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโรงเรียนสาธิต ส่งรูปเล่มเต็ม หรือบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
๔.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานวิจัย
ภายในประเทศ เรื่องละ ๑ ครั้ง ให้เบิกตามจ่ายจริงแต่ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๒.๓ สนับสนุนเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานวิจัย
ต่างประเทศ คนละ ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ ให้เบิกตามจ่ายจริงแต่ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๔.๒.๔ สนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ (Page Charges) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๓ เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัย
๔.๓.๑ ต้องเป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
สาธิต
๔.๓.๒ ต้องเป็นโครงงานวิจัยที่ศึกษาและพัฒนาการระบบการจัดการ การบริหาร
โรงเรียนสาธิต หรือมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔.๓.๓ ต้องเป็นโครงการวิจัยที่มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่โรงเรียนกําหนดไว้
และสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
๔.๓.๔ มีระยะเวลาดําเนินงานโครงการไม่เกิน ๑ ปี และสามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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๔.๓.๕ การวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
๔.๓.๖ ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยซ้ําซ้อนหรือมีการดําเนินการวิจัยมาแล้ว
๔.๓.๗ มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กําหนดอย่างครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบ
จากการพิจารณาคณะกรรมการวิจัยโรงเรียนสาธิต
ข้อ ๕ คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
๕.๑ เป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัยพะเยา
๕.๒ ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือ ฝึกอบรม ดูงานเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป
๕.๓ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษา
ชื่อเสียงและส่งเสริมคุณค่าวิชาชีพของตน
๕.๔ กรณีอยู่นอกเหนือคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิจัย
โรงเรียนสาธิต พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ข้อ ๖ ขั้นตอนการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย
๖.๑ คณะกรรมการวิจัยโรงเรียนสาธิต พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่
โรงเรียนสาธิตกําหนด และจัดลําดับความสําคัญของข้อเสนอโครงการวิจัยตามการประเมินของคณะกรรมการ
วิจัยโรงเรียนสาธิต หรือผู้ทรงวุฒิภายนอก
๖.๒ คณะกรรมการวิจัยโรงเรียนสาธิต ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เรียงลําดับความสําคัญของ
โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยโรงเรียนสาธิต ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตอนุมัติ
งบประมาณ
ข้อ ๗ การส่งข้อเสนอการวิจัย
๗.๑ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทยตามแบบเสนอโครงการวิจัย (ว-๑ด) โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.satit.up.ac.th
๗.๒ ส่งต้นฉบับข้อเสนอวิจัย จํานวน ๔ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS
word) ๑ แผ่น โดยใช้รูปแบบอักษร TH Niramit AS ตัวหนังสือขนาด ๑๖(หรือตามแบบที่ระบุ) ตามระยะเวลา
ที่โรงเรียนสาธิตกําหนด
๗.๓ มีหนังสือนําส่งเอกสารโครงการวิจัยจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหัวหน้างาน
และรองผู้อํานวยการ
ข้อ ๘ การเพิกถอนการให้งบประมาณในการวิจัย
คณะกรรมการวิจัยโรงเรียนสาธิต สามารถเพิกถอนการให้งบประมาณในการวิจัยหรือเรียก
งบประมาณคืนได้ เมื่อปรากฏ หรือทราบความภายหลังว่าผู้วิจัย ขาดคุณสมบัติผู้ขอรับทุน หรือขาดเงื่อนไข
ข้อเสนอการวิจัย
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา การปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้เป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ 4.18 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินคุณภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทาวิจัยใน
คนและสัตว์ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของกองบริ ห ารงานวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ศธ
0590.07/2075 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติทําประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง
กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กั บ จริ ย ธรรมในการทํ า วิ จั ย ในคนและสั ต ว์ พ.ศ. 2559 อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทําวิจัยในคนและสัตว์ พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทํา
วิจัยในคนและสัตว์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทาวิจัยในคนและสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙
..........................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศกําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทําวิจัยในคนและสัตว์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
และความในข้ อ ๔ แห่ งระเบีย บมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่...../๒๕๕๙ เมื่อวันที่
...................พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทํา
วิจัยในคนและสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓ อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทําวิจัยในคนและสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจคิดตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑) กรณีผู้ประเมินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน คนละ
๑,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง
(๒) กรณี เ หมาจ่ า ยสํ า หรั บ ผู้ ป ระเมิ น ที่ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ยไม่ เ กิ น คนละ
๑๐,๐๐๐ บาทต่อครั้งของการประเมิน
ข้อ ๔ อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม
ประกาศนี้หรือมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ในการทําวิจัยในคนและสัตว์ พ.ศ. 2559
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ระเบียบวาระที่ 4.19 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/1407 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ขอหารือเรื่องการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 107(8/2559) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีมติที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศ และ
มอบกองคลังปรับปรุง แก้ไขร่าง ประกาศ และนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กองคลัง จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม
สั ม มนา และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
พ.ศ. ๒๕๕๙
..................................................................
โดยที่เป็ น การเห็ น สมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่ อง ค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้ อ ๔ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารในการประชุ ม ครั้ ง ที่
เมื่อวันที่ ......................................... ไว้ดังนี้
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กประกาศมหาวิทยาลั ย พะเยา เรื่อ ง ค่ าใช้จ่า ยในการฝึ กอบรม ประชุ ม
สัมมนา พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่ ว นงานตามมาตรา ๗ แห่ ง พระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หั ว หน้า ส่ ว นงานตามมาตรา ๗ (๓) และ
(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“การฝึกอบรม”
หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิช าการ หรือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การดูงาน การ
ฝึกงาน หรือที่เรียกชื่อทั้งในช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวีชาชีพ
“การอบรม”
หมายความว่า การให้ความรู้ โดยการบรรยาย และ
การตอบปัญหาจากวิทยากรเพียงฝ่ายเดียว
“การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ”
หมายความว่า
การให้ ค วามรู้ โ ดยการบรรยาย เช่ น เดี ย วกั บ การอบรม แต่ เ ป็ น การให้ ค วามรู้ เ พี ย งเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
และอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้
“การบรรยายพิเศษ” หมายความว่า
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ โ ด ย ก า ร บ ร ร ย า ย
ในเรื่องที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ความรู้พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
“การดูงาน”
หมายความว่า
การเพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์
ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งได้กําหนดไว้ในหลักสูตร หรือโครงการให้มีการดูงานก่อนระหว่างหรือหลังการฝึกอบรม
และหมายความรวมถึงหลักสูตร หรือโครงการที่กําหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศ ที่ส่วนราชการกําหนด
จัดขึ้น
“การฝึกงาน”
หมายความว่า
การเพิ่ มพู นความรู้ หรือ ประสบการณ์
ด้วยการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดไว้ในหลักสูตร หรือโครงการ และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย
“การประชุม”
หมายความว่า
การจัดกิจกรรมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง
อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง ตามที่กําหนดไว้
“ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา” หมายความว่า
ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
“วิทยากร”
หมายความว่า
ผู้ บ รรยาย ผู้ อ ภิ ป ราย หรื อ ที่ เ รี ย กชื่ อ
อย่างอื่น ซึ่งทําหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
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“ช่วงระหว่างการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา” หมายความว่า ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา
สิ้นสุดการลงทะเบียน หรือเวลาเริ่มพิธีเปิดการฝึกอบรมจนถึงเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ตาม
หลักสูตร หรือโครงการ
ข้อ ๕ บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
๕.๑ ประธานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และผู้ติดตาม
๕. ๒ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน มหา วิ ท ยา ลั ย ที่ ไ ด้ รั บม อบห มา ยใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
๕.๓ วิทยากร
๕.๔ ผู้รับเชิญ และผู้ติดตาม
๕.๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
๕.๖ ผู้สังเกตการณ์
ข้อ ๖ อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
๖.๑ วิ ท ยากรที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เบิ ก จ่ า ยได้ ใ นอั ต ราไม่ เ กิ น
คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง ยกเว้นบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้เบิกจ่ายได้กรณีพิเศษ โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอธิการบดี เช่น ผู้ดํารงตําแหน่งองคมนตรี รัฐมนตรี เป็นต้น
๖.๒ วิ ท ยากรที่ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย เบิ ก จ่ า ยได้ ใ นอั ต ราไม่ เ กิ น
คนละ ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การจ่าย
๗.๑ ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ได้
ไม่เกิน ๑ คน
๗.๒ ชั่วโมงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มี ลักษณะเป็นการอภิปรายเป็นคณะ
หรือสัมมนาให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรตามจํานวนที่เหมาะสม โดยรวมถึงผู้ดําเนินงานอภิปรายหรือสัมมนา
ด้วย
๗.๓ ชั่ ว โมงการฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การแบ่ ง กลุ่ ม
ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ซึ่งได้กําหนดไว้ในหลักสูตรหรือโครงการแล้วและ
จําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
๗.๔ การนั บ เวลาชั่ ว โมงการฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา ในแต่ ล ะหั ว ข้ อ
การบรรยายหรืออภิปรายให้นับเวลาไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที เป็น ๑ ชั่วโมง กรณีไม่ถึง ๕๐ นาที แต่ต้องไม่น้อย
กว่า ๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณได้กึ่งหนึ่ง
ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ได้แก่
๘.๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
๘.๒ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
๘.๓ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
๘.๔ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร
๘.๕ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์
๘.๖ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
๘.๗ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (ค่าของที่ระลึก)
๘.๘ ค่ากระเป๋าเอกสาร เสื้อ หรืออุปกรณ์อื่นที่จําเป็นสําหรับผู้เข้าร่วม
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๘.๙ ค่าสมนาคุณวิทยากร
๘.๑๐ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๘.๑๑ ค่าอาหาร
๘.๑๒ ค่าเช่าที่พัก
๘.๑๓ ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๘.๑ – ๘.๖ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัด
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๘.๗ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๘.๘ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินชิ้นละ ๓๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๘.๑๐ และข้อ ๘.๑๑ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงในอัตรา ดังนี้
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงในอัตรา
ดังนี้
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคนต่อมื้อ
- อาหารเช้า
ไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อคนต่อวัน
- อาหารกลางวัน
ไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อวัน
- อาหารเย็น
ไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคนต่อวัน
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย และสถานที่เอกชน
ให้เบิกจ่ายตามจ่ายจริงในอัตรา ดังนี้
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไม่เกิน ๗๕ บาทต่อคนต่อมื้อ
- อาหารเช้า
ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน
- อาหารกลางวัน
ไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคนต่อวัน
- อาหารเย็น
ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน
ค่า ใช้ จ่ า ยตามข้อ ๘.๑๒ และ ๘.๑๓ ให้ เบิ ก จ่า ยตามประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๙ การเดินทางไปจัดและเข้ารับการฝึกอบรม และการเดินทางไปดูงานในประเทศและ
หรือต่างประเทศตามที่กําหนดในหลักสูตร ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้พิจารณาอนุมัติ
เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยตามจํานวนที่เห็นสมควรและภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ
ข้อ ๑๐ ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับที่
1

เรื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่าย

ประกาศเดิม

ประกาศใหม่

ข้อ 7. ค่าใช้จ่ายตามข้อ
ข้อ 8. ค่าใช้จ่ายตามข้อ

ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

7.8 ค่ากระเป๋าเอกสาร หรือเสื้อสําหรับผู้เข้าร่วม
8.8 ค่ากระเป๋าเอกสาร เสื้อ หรืออุปกรณ์อื่นที่จําเป็นสําหรับผู้เข้าร่วม
7.9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
8.10 และข้อ 8.11 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง
ไม่เกินมื้อละ 30 บาทต่อคน

ในอัตราดังนี้

7.11 (ค่าอาหาร) ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงในอัตรา ดังนี้
อาหารเช้า

ไม่เกิน

50 บาทต่อคนต่อวัน

อาหารกลางวัน

ไม่เกิน

100 บาทต่อคนต่อวัน

อาหารเย็น

ไม่เกิน

100 บาทต่อคนต่อวัน

การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงในอัตราดังนี้
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน

50 บาทต่อคนต่อมื้อ

อาหารเช้า

ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน

อาหารกลางวัน

ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน

อาหารเย็น

ไม่เกิน 300 บาทต่อคนต่อวัน

การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัยและสถานที่เอกชน ให้เบิกจ่ายตาม
จ่ายจริงในอัตราดังนี้
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน
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75 บาทต่อคนต่อมื้อ

อาหารเช้า

ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

อาหารกลางวัน

ไม่เกิน 300 บาทต่อคนต่อวัน

อาหารเย็น

ไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อวัน

-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ( /๒๕๕๙) เมื่อวันที่
พ.ศ. ๒๕๕๙ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราช บัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน”
หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผู้มีอํานาจอนุมัต”ิ หมายความว่า อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
“ผู้ปฏิบัติงาน”
หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลั ย และให้หมายรวมถึงบุคคลที่ดํารงตําแหน่งตามบัญชี
หมายเลข ๑ ด้วย
“ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งของสํานักงาน
“ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือที่พัก
แรม
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“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความว่า
รถไฟ รถโดยสารประจําทางตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และเรือโดยสารประจําทาง ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ ในน่านน้ําไทย
และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจําโดยมีเส้นทางและอัตรา
ค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน
“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ ส่วน
บุคคลที่มิใช่ของส่วนงาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปปฏิบัติงานหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๕ ผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติงานจะต้องไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานปกติ และขออนุมัติ
เดินทางต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ เมื่อได้รับคําสั่งอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานแล้ว จึงจะมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตาม
ประกาศนี้
ข้อ ๖ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ออกเดินทางไปปฏิบัติงานจนถึงวันที่กลับถึงสํานักงานสถานที่อยู่ประจํา
ข้อ ๗ การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าผู้เดินทางไปปฏิบัติงานหยุดที่ใด โดยไม่มีเหตุอันควรหรือ
หยุดเพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ข้อ ๘ การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าผู้เดินทางไปปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นเต็มจํานวน ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย
กรณีผู้เดินทางไปปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นเพียงบางส่วน ก็ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
จากมหาวิทยาลัยอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับตามประกาศนี้
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน ได้แก่
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่ าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิ งสํ าหรับยานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเพื่อให้ ผู้
เดินทางไปปฏิบัติงานถึงจุดหมายหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกจ่ายได้ตามอัตรา ดังนี้
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เบิกจ่ายตามบัญชีหมายเลข ๑
ท้ายประกาศนี้
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เบิกจ่ายตามบัญชีหมายเลข ๒
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๑ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้
นับตั้งแต่ขณะเวลาที่ออกจากสถานที่อยู่ห รือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่ห รือสถานที่
ปฏิบัติงานตามปกติ แล้วแต่กรณี
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การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเพื่อคํานวณเบี้ ยเลี้ยงเดินทาง ให้
นับตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทยจนเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ข้อ ๑๒ การเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีที่มีการพักแรมให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้า
ไม่ถึงยี่ สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบ สี่ชั่วโมง ส่ว นที่ไม่ถึงหรือส่วนที่เกินยี่สิบสี่ชั่ว โมงนับได้เกินสิบสองชั่ว โมงให้
นับเป็นหนึ่งวัน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน กรณีที่มิได้พักแรมให้นับเวลาเดินทางยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็น
หนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่นับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่ถึงสิบสองชั่วโมงแต่เกิน
หกชั่วโมงให้นับเป็นครึ่งวัน
ข้อ ๑๓ การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องพักแรมให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่า
เช่าที่พักตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา ดังนี้
(๑) ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เบิกจ่ายตามบั ญชี
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี้
(๒) ค่า เช่ า ที่พั กในการเดิ นทางไปปฏิบั ติ งานต่ า งประเทศ เบิก จ่า ยตามบั ญ ชี
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศนี้
ข้ อ ๑๔ หากมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางพร้ อ มผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ประสานงาน สั่งการ ในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าที่พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิก
ค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตัวเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี สิ ท ธิ เ บิ ก ในกรณี ผู้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านมี ห ลายคน ให้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก เท่ า กั บ
ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกได้เพียงหนึ่งคน
ข้อ ๑๕ การเดินทางไปปฏิบัติงานโดยปกติ ให้ใช้พาหนะประจําทาง สําหรับการเดินทางโดย
รถไฟด่วนพิเศษให้เดินทางได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๖ การเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินให้ถือปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ บัญชีหมายเลข ๕
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๗ การเดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคลไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติก่อน จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามอัตราเงินชดเชยค่าพาหนะ ดังนี้
(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ ๕ บาท
(๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ ๔ บาท
กรณี เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านตามโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ
นอกที่ตั้งของสํานักงานกับส่วนงานภายนอก สามารถเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะได้
การคํ า นวณระยะทาง ให้ คํ า นวณตามระยะทางหลวงใ นทางสั้ น และตรง
ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะบุคคล ผู้เดินทางจะขอหารือ
เรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้นอกจากเงินชดเชยค่าพาหนะอีกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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ข้อ ๑๘ การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้าง (TAXI) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราเที่ยวละ ๕๐๐ บาท สําหรับการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑) การเดินทางพร้อมสัมภาระไปกลับระหว่างที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงาน
กับสถานียานพาหนะประจําทาง
(๒) การเดินทางไปปฏิบัติงานระหว่างกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
(๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ไม่มีรถประจําทาง
(๔ ) ก ร ณี ผู้ เ ดิ น ท า ง ไ ปป ฏิ บั ติ ง า น มี อุ ป ก ร ณ์ เ ครื่ อ ง ใ ช้ ที่ จํ าเ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้
ในการปฏิบัติงาน และไม่สะดวกเดินทางโดยรถประจําทาง
ข้อ ๑๙ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดิน ทางไปปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงโดย
ประหยัด ยกเว้นเดินทางไปปฏิบัติงานโดยใช้พาหนะส่วนบุคคล
ข้อ ๒๐ ให้ผู้ เดินทางไปปฏิบัติงานรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
ข้ อ ๒๑ แบบรายงานการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ขอเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๒ ๒ ห ลั กฐ า นป ร ะก อ บก า รเ บิ กจ่ า ยค่ า เช่ า ที่ พั ก ผู้ เ ดิ นท า งไ ป ปฏิ บั ติ ง า น
จะใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายและถ้าเป็น ที่พักแรม
อื่นให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดแสดงจํานวนเงิน พร้อมรายการแสดงรายชื่อผู้เข้าพัก วัน เวลา ที่เข้า
พัก วันที่ออก ลายเซ็นผู้รับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
การเบิกค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ ผู้เดินทางไปปฏิบัติ งานจะใช้ใบแจ้งรายการค่า
เช่าที่พักที่บันทึกด้วยเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงว่าได้รับชําระเงินจากผู้เดินทางไปปฏิบัติงานแล้ ว เป็น
หลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พัก โดยไม่ต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรม หรือที่พักแรมก็ได้
ทั้งนี้ให้ผู้เดินทางลงลายมือชื่อรับรองว่าได้ชําระค่าเช่าที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บ พร้อมทั้งให้มีคําแปลเป็น
ภาษาไทยตามรายการแนบประกอบด้วย
ข้อ ๒๓ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน จะใช้
สําเนาตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือกรณีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket)ก็ได้
โดยผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต้องแสดงเอกสารที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) ซึ่งระบุชื่อ
สายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน/ต้นทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่
เดินทาง จํานวนเงิน ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และจํานวนเงินรวมเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
กรณี ผู้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านซื้ อ บั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ผ่ า นตั ว แทนจํ า หน่ า ย
ให้แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินพร้อมสําเนาบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย หรือ
เอกสารที่ แ สดงรายละเอี ย ดการเดิน ทาง ซึ่ ง ระบุชื่ อ สายการบิ น วั น ที่อ อก ชื่ อ /สกุล ของผู้ เ ดิ นทางไป
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ปฏิบัติงาน/ต้นทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงิน ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
และจํานวนเงินรวมเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ข้อ ๒๔ ค่าธรรมเนียมหนังสือนําในการตรวจลงตรา (visa) และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ราชการ (e-passport) เบิกได้ตามที่จ่ายจริง
ข้ อ ๒๕ หากผู้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน รายงานการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านอั น เป็ น เท็ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาถือเป็นความผิดทางวินัย และหากมีการเบิกจ่ายเงินค่าเดิ นทางไปปฏิบัติงานโดยเจตนาทุจริตให้
ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยโดยเคร่งครัดต่อไป
ข้อ ๒๖ กรณีพนักงานขับรถของผู้ ให้ เช่าตามสัญญาเช่ารถยนต์ของมหาวิทยาลั ย ที่ได้
ปฏิบัติงานนอกท้องที่ตั้งสํานักงาน ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามอัตราที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

บัญชีหมายเลข ๑
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
อัตรา
(บาท:วัน:คน)

ลาดับ

ตาแหน่ง

๑

ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสภา
มหาวิท ยาลั ย อธิก ารบดี ที่ ปรึ ก ษาอธิ การบดี รองอธิ การบดี คณบดี
และผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า

๒

ผู้ ดํารงตํา แหน่ งผู้ ช่ ว ยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้ อํ านวยการวิทยาลั ย
ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าเลขานุการคณะ
หรือตําแหน่งเทียบเท่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่าง ๆ
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๓๖๐
๓๐๐

หมายเหตุ : ให้พนักงานขับรถที่ต้องไปปฎิบัติงานรับ – ส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีสิทธิเบิก ค่าเช่าที่
พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปปฎิบัติงานในโอกาส ดังนี้
๑. ไปร่วมงานศพบุคลากร คู่สมรส หรือ บุตร - ธิดา หรือบิดา - มารดาของบุคลากร ตลอดจน
นิสิตของมหาวิทยาลัย หรือผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย
๒. ไปเยี่ยมไข้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
๓. ไปปฎิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เช่น งานทอดกฐิน งานผ้าป่า ในนามของมหาวิทยาลัย
บัญชีหมายเลข ๒
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
ลาดับ

ประเทศ

อัตรา
(บาท:วัน:คน)

๑

สหภาพพม่า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจัก ร
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๒,๐๐๐

ประเทศนอกเหนือจากข้อ ๑

๓,๐๐๐

๒

บัญชีหมายเลข ๓
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
อัตรา
(บาท:วัน:คน)
เหมาจ่าย
ตามที่จ่ายจริง

ลาดับ

ตาแหน่ง

๑

ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ที่
ปรึ ก ษาอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี และ
ผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า
ผู้ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย อ ธิ ก า ร บ ดี ร อ ง ค ณ บ ดี
ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง
ผู้อํานวยการศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าสาขา
หัวหน้าเลขานุการคณะหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

๒
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๓,๐๐๐

๕๐๐

เบิกจ่ายตามจริง

- กรณีพักเดี่ยว
๒,๐๐๐
- กรณีพักคู่
๑,๒๐๐

๓

๔

ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยคณบดี หั ว หน้ า งาน รอง
ผู้อํานวยการศูนย์ พนักงานสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่ง
ชํานาญการและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พนักงานขับ
รถ (กรณีพัก เดี่ย ว ทั้งนี้ อ ยู่ ในดุล พินิจของหั ว หน้าส่ ว น
งาน)

๕๐๐

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่างๆ
๕๐๐

๕

อาจารย์พิเศษ วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ปฎิบัติ
ที่มาจากภายนอกมหาวิทยาลัย

-

- กรณีพักเดี่ยว
๑,๗๐๐
- กรณีพักคู่
๑,๐๐๐
- กรณีพักเดี่ยว
๑,๗๐๐
- กรณีพักคู่
๑,๐๐๐
เบิกจ่ายตามจริง

หมายเหตุ
๑. กรณีผู้ดํารงตําแหน่งลําดับ ๑ ๒ และ ๓ สมารถพักเดี่ยวได้ในอัตราค่าเช่าที่พักเดี่ยว
๒. กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยเบิกค่าเช่า
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม จะพัก รวมกันหรือ
มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักเดี่ยว หาก
มีความประสงค์จะพักเดี่ยวโดยไม่มีเหตุจําเป็นให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่
๓. กรณีเดินทางไปปฏิบัติเป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาเช่าพักเป็นรายเดือน เป็นลําดับแรกตามอัตราที่
เบิกจ่ายจริง
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บัญชีหมายเลข ๔
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
อัตรา
(บาท:วัน:คน)
ประเภท ก.
ประเภท ข.

ลาดับ

ตาแหน่ง

๑

ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการวิทยาลัย
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า
ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี รองคณบดี
รองผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ผู้ อํ า นวยการกอง
ผู้ อํานวยการศูน ย์ ประธานสภาพนักงาน หั ว หน้ า
สาขา หั ว หน้ า เลขานุ ก ารคณะหรื อ ตํ า แหน่ ง ที่
เทียบเท่า

๒

๓

๔

ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยคณบดี หั ว หน้ า งาน รอง
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ พนั ก งานสายวิ ช าการที่ ดํ า รง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่
ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานสายบริการ
ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ชํ า นาญการและเชี่ ย วชาญของ
มหาวิทยาลัย พนักงานขับรถ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่างๆ
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ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน
๓,๐๐๐

ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน
๗,๕๐๐

ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน
๓,๐๐๐

ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน
๗,๕๐๐

ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน
๓,๐๐๐

ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน
๗,๕๐๐

หมายเหตุ
๑. กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยเบิกค่าเช่า
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กําหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม จะพักรวมกันหรือมีเหตุ
จําเป็ นที่ไม่อาจพักรวมกับ ผู้อื่นได้ ให้ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กําหนด พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลความจําเป็นเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๒. กรณีเดินทางไปปฏิบัติเป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาเช่าพักเป็นรายเดือน เป็นลําดับแรก
ตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง
ประเภท ก. ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศที่นอกเหนือจากประเภท ก.
บัญชีหมายเลข ๕
ค่าพาหนะเดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษ และพาหนะเครื่องบินสาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
ลาดับ
๑

๒

๓

ตาแหน่ง

เครื่องบิน

ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ชั้นธุรกิจ
ที่ ป รึ ก ษาอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี และ
ผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า
ผู้ ดํ า รงตํ าแห น่ ง ผู้ ช่ ว ย อธิ ก ารบ ดี รอง คณบ ดี
รองผู้ อํ า นว ยการวิ ท ยาลั ย ผู้ อํ า นว ยการกอง
ชั้นประหยัด
ผู้อํานวยการศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าสาขา
หัวหน้าเลขานุการคณะหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยคณบดี หั ว หน้ า งาน รอง
ผู้อํานวยการศูนย์ พนักงานสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่ง ชัน้ ประหยัด
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่ง
ชํานาญการและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
80

รถไฟด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ

๔

๕

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่างๆ ให้อธิการบดีหรือ
ชั้นประหยัด
รองอธิการบดีที่ได้รั บมอบหมายหรือหัวหน้าส่วนงาน
ราคาต่ํา
แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความจําเป็นและ (Low cost)
เหมาะสมโดยประหยัด
อาจารย์ พิ เ ศษ วิ ท ยากรภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
ชั้นประหยัด
ผู้ปฎิบัติงานที่มาจากภายนอกมหาวิทยาลัย
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ด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ

ลาดับ

เรื่อง

2 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน

ประกาศเดิม

ประกาศใหม่

ข้อ 22
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน

ข้อ 22
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะใช้ใบเสร็จ

จะใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) หรือที่พักแรม

รับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายและถ้าเป็น

ที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชําระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยก็ได้

ที่พักแรมอื่นให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดแสดงจานวนเงิน พร้อมรายการ

การเบิกค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะใช้ใบ
แจ้งรายการค่าเช่าที่พักที่บันทึกด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงว่า
ได้รับชําระเงินจากผู้เดินทางไปปฏิบัติงานแล้ว เป็นหลักฐานในการขอ

แสดงรายชื่อผู้เข้าพัก วัน เวลา ที่เข้าพัก วันที่ออก ลายเซ็นต์ผู้รับเงินเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย
การเบิกค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะใช้ใบแจ้งรายการ

เบิกค่าเช่าที่พัก โดยไม่ต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรม

ค่าเช่าที่พักที่บันทึกด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงว่าได้รับชําระเงินจากผู้เดินทาง

หรือที่พักแรมก็ได้ ทั้งนี้ให้ผู้เดินทางลงลายมือชื่อรับรองว่าได้ชําระค่า

ไปปฏิบัติงานแล้ว เป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พัก โดยไม่ต้องมีลายมือชื่อ

เช่าที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บ พร้อมทั้งให้มีคําแปลเป็นภาษาไทย

เจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได้ ทั้งนี้ให้ผู้เดินทางลงลายมือชื่อ

ตามรายการแนบประกอบด้วย

รับรองว่าได้ชําระค่าเช่าที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บ พร้อมทั้งให้มีคําแปลเป็น
ภาษาไทยตามรายการแนบประกอบด้วย

ข้อ 23

ข้อ 23

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ผู้เดินทางไป
ปฏิบัติงานจะใช้สําเนาตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือกรณีซื้อบัตรโดยสาร
เครื่องบินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket) ก็ได้ โดยผู้เดินทาง
ไปปฏิบัติงานต้องแสดงเอกสารที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะ
ใช้สําเนาตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือกรณีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Ticket) ก็ได้ โดยผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต้องแสดงเอกสารที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง (Itnerary Receipt) ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล

(Itnerary Receipt) ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผู้

ของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน/ต้นทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง

เดินทางไปปฏิบัติงาน/ต้นทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดิน

จํานวนเงิน ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และจํานวนเงินรวมเป็นหลักฐานประกอบ

ทาง จํานวนเงิน ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และจํานวนเงินรวม

การเบิกจ่าย
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เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

กรณีผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านตัวแทนจําหน่ายให้แนบ

กรณีผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านตัวแทน

หลักฐานใบเสร็จรับเงินพร้อมสําเนาบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นหลักฐานประกอบ

จําหน่ายให้แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินพร้อมสําเนาบัตรโดยสารเครื่อง

การเบิกจ่าย หรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุชื่อสายการบิน

บินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายด้วย

วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน/ต้นทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน
วันเวลาที่เดินทาง จานวนเงิน ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียอื่นๆ และจานวนเงินรวม
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
บัญชีหมายเลข 1

บัญชีหมายเลข 1
หมายเหตุ:

-

หมายเหตุ: ให้พนักงานขับรถที่ต้องไปปฏิบัติงานรับ-ส่งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการเดินทางไปปกิบัติงานในโอกาส ดังนี้
1. ไปร่วมงานศพบุคลากร คู่สมรส สามี ภรรยา บุคร ธิดา หรือบิดา
มารดาของบุคลากรตลอดจนนิสิตของมหาวิทยาลัย หรือผู้มีอุปการคุณ
ต่อมหาวิทยาลัย
2. ไปเยี่ยมไข้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล
3. ไปปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เช่น งานทอดกฐิน งานผ้าป่า
ในนามของมหาวิทยาลัย

บัญชีหมายเลข 3

บัญชีหมายเลข 3

ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านภายในประเทศ

ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านภายในประเทศ

ลาดับที่ 1 ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ลาดับที่ 1 ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี

ผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า

คณบดี และผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า

อัตรา (บาท:วัน:คน)

อัตรา (บาท:วัน:คน)

เหมาจ่าย

เหมาจ่าย

3,000

เบิกตามที่จ่ายจริง

3,000

เบิกตามที่จ่ายจริง

ลาดับที่ 2 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี

ลาดับที่ 2 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อํานวยการวิทยาลัย

รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการกอง

ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าสาขา

ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าเลขานุการคณะ

หัวหน้าเลขานุการคณะหรือตําแหน่งเทียบเท่า

หรือตําแหน่งเทียบเท่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่างๆ
อัตรา (บาท:วัน:คน)

อัตรา (บาท:วัน:คน)

เหมาจ่าย

เหมาจ่าย

500

500

กรณีพักเดี่ยว 1,500

กรณีพักเดี่ยว 2,000

กรณีพักคู่

กรณีพักคู่

850

1,200

ลาดับที่ 3 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน รองผู้อํานวยการศูนย์
พนักงานสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการ
ที่ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่งชํานาญการ
และเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พนักงานขับรถ (กรณีพักเดี่ยว ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนงาน)
อัตรา (บาท:วัน:คน)
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เหมาจ่าย

500

กรณีพักเดี่ยว 1,700
กรณีพักคู่

1,000

ลาดับที่ 4 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่าง ๆ
อัตรา (บาท:วัน:คน)
เหมาจ่าย

500

กรณีพักเดี่ยว 1,700
กรณีพักคู่

1,000

ลาดับที่ 5 อาจารย์พิเศา วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานที่มาจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย
อัตรา (บาท:วัน:คน)
เบิกจ่ายตามจริง
หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน

1. กรณีผู้ดํารงตําแหน่งลําดับ 1 และ 2 และ 3 สามารถพักเดี่ยวได้ในอัตราค่า

ต่อหนึ่งห้อง โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่า

เช่าที่พักเดี่ยว

ห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็น

2. กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน

ที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่า

ต่อหนึ่งห้อง โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่า

ห้องพักเดี่ยว หากมีความประสงค์จะพักเดี่ยวโดยไม่มีเหตุจําเป็น

ห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็น

ให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่

ที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่า

2. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาเช่าพัก

ห้องพักเดี่ยว หากมีความประสงค์จะพักเดี่ยวโดยไม่มีเหตุจําเป็น
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เป็นรายเดือน เป็นลําดับแรกตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง

ให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่
3. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาเช่าพัก
เป็นรายเดือน เป็นลําดับแรกตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง

บัญชีหมายเลข 4

บัญชีหมายเลข 4

ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ

ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ

ลาดับที่ 1 ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ลาดับที่ 1 ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสภา

รองอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงาน

มหาวิทยาลัย อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี

ที่เทียบเท่า

และผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า
อัตรา (บาท:วัน:คน)

อัตรา (บาท:วัน:คน)

ประเภท ก

ตามที่จ่ายจริง

ประเภท ก

ตามที่จ่ายจริง

ประเภท ข

ตามที่จ่ายจริง

ประเภท ข

ตามที่จ่ายจริง
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ลาดับที่ 2 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี

ลาดับที่ 2 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อํานวยการวิทยาลัย

รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการศูนย์

ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าสาขา

หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าเลขานุการหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

หัวหน้าเลขานุการคณะหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่างๆ
อัตรา (บาท:วัน:คน)

อัตรา (บาท:วัน:คน)

ประเภท ก

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000

ประเภท ก

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000

ประเภท ข

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,500

ประเภท ข

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,500

ลาดับที่ 3 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน รองผู้อํานวยการศูนย์
พนักงานสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการ
ที่ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่งชํานาญการ
และเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พนักงานขับรถ
อัตรา (บาท:วัน:คน)
ประเภท ก

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000

ประเภท ข

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,500

ลาดับที่ 4 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่าง ๆ
อัตรา (บาท:วัน:คน)
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ประเภท ก

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000

ประเภท ข

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,500

หมายเหตุ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

1. กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน

1. กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน

ต่อหนึ่งห้อง โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่า

ต่อหนึ่งห้อง โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่า

ห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็น

ห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็น

ที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่า

ที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่า

ห้องพักเดี่ยว หากมีความประสงค์จะพักเดี่ยวโดยไม่มีเหตุจําเป็น

ห้องพักเดี่ยว หากมีความประสงค์จะพักเดี่ยวโดยไม่มีเหตุจําเป็น

ให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่

ให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่

2. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาเช่าพัก

2. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาเช่าพัก

เป็นรายเดือน เป็นลําดับแรกตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง

เป็นรายเดือน เป็นลําดับแรกตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง

ประเภท ก ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเภท ก ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสัมคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสัมคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประเภท ข ได้แก่ ประเทศที่นอกเหนือจากประเภท ก

ประเภท ข ได้แก่ ประเทศที่นอกเหนือจากประเภท ก

บัญชีหมายเลข 5
ค่าพาหนะเดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษ และพาหนะเครื่องบิน
สาหรับผูด้ ารงตาแหน่งดังนี้
ลาดับที่ 1 ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ลาดับที่ 1 ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสภา

รองอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต หรือ

มหาวิทยาลัย อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
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หัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า พนักงานสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่ง

และผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า

ระดับศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยว
ชาญพิเศษขึ้นไป
เครื่องบิน
รถไฟด่วนพิเศษ

ชั้นธุรกิจ

เครื่องบิน

ด่วนพิเศษ

รถไฟด่วนพิเศษ

ชั้นธุรกิจ
ด่วนพิเศษ

บัญชีหมายเลข 5 ต่อ
ลาดับที่ 2 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อํานวย

ลาดับที่ 2 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อํานวยการวิทยาลัย

การโรงเรียนสาธิต ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการศูนย์ ประธานสภา

ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าสาขา หัวหน้า

พนักงาน ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าสาขาวิชา

เลขานุการคณะหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสํานักงานคณะ หัวหน้างานหรือ

เครื่องบิน

ชั้นประหยัด

ตําแหน่งที่เทียบเท่า พนักงานสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งระดับ

รถไฟด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่ดํารง
ตําแหน่งชํานาญการพิเศษขึ้นไป
เครื่องบิน

ชั้นประหยัด

รถไฟด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ
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ลาดับที3่ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนตําแหน่ง

ลาดับที3่ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน รองผู้อํานวยการศูนย์

นอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ2 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ

พนักงานสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่

มอบหมายหรือหัวหน้าส่วนงานแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตาม

ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่งขํานาญการ

ความจําเป็นและเหมาะสมโดยประหยัด

และเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

เครื่องบิน

ชั้นประหยัดราคาต่ํา (Low Cost)

เครื่องบิน

ชั้นประหยัด

รถไฟด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ

รถไฟด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ

ลาดับที่ 4 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่าง ๆ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการที่ได้
รับมอบหมายหรือหัวหน้าส่วนงานแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความ
จําเป็นและเหมาะสมโดยประหยัด
เครื่องบิน

ชั้นประหยัดราคาต่ํา (Low Cost)

รถไฟด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ

ลาดับที่ 5 อาจารย์พิเศษ วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานที่มาจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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เครื่องบิน

ชั้นประหยัด

รถไฟด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
- (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2559
1) ให้แก้ไข ข้อ 8.8 จากเดิม ค่ากระเป๋าเอกสาร เสื้อ หรืออุปกรณ์อื่นที่จําเป็นสําหรับผู้เข้าร่วม เป็น
สิ่งของที่แจกในการประชุมสัมมนา
และแก้ไขข้อความ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 8.8 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินชิ้นละ 300 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 8.8 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท
2) แก้ไขข้อความ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงในอัตรา
ดังนี้ เป็น การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในที่ตั้งมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงในอัตรา ดังนี้
และ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย และสถานที่เอกชน ให้เบิกจ่ายตามจ่ายจริงใน
อัตรา ดังนี้ เป็น การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายตามจ่ายจริงในอัตรา ดังนี้
3) ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
พ.ศ. 2559
- (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
1) ให้ เ พิ่มเติม ข้อ 22 จากเดิม “หลั กฐานประกอบการเบิก จ่ายค่า เช่าที่พั กผู้ เดินทางไปปฏิบัติงาน
จะใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายและถ้าเป็น ที่พักแรมอื่น
ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดแสดงจํานวนเงิน พร้อมรายการแสดงรายชื่อผู้เข้ าพัก วัน เวลา ที่เข้าพัก
วันที่ออก ลายเซ็นผู้รับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย” เป็น “ข้อ 22 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่า
เช่าที่พักผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน จะใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) หรือรายละเอียด
การเข้าที่พัก โดยโรงแรมเป็นผู้จัดทํา หรือสําเนาการลงทะเบียนเข้าพักโรงแรม ให้ทางโรงแรมลงลายมือชื่อหรื อ
ประทับตราโรงแรม เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายและถ้าเป็น ที่พักแรมอื่นให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดแสดง
จํานวนเงิน พร้อมรายการแสดงรายชื่อผู้เข้าพัก วัน เวลา ที่เข้าพัก วันที่ออก หรือใบแจ้งรายการอื่นที่กองคลัง
เป็นผู้กําหนด พร้อมลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของที่พักแรมเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
2) ให้เพิ่มเติม การให้พนักงานขับรถของมหาวิทยาลัย หรือของบริษัทเอกชนที่มหาวิทยาลัยทําสัญญาเช่า
มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมงานศพของบุคลากร หรือคู่สมรส หรือบุตรธิดา หรือบิดามารดาของ
บุคลากร หรือนิสิต หรือผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยได้
3) ให้เพิ่มเติม การให้สิทธิบุคลากรและพนักงานขับรถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมนิสิตหรือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เจ็บป่วยได้
ระเบียบวาระที่ 4.20 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0590.34/1790 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง
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กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบให้มีการอนุมัติ
เพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
พ.ศ. 2558 และมอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิ ทยาลัยพะเยาต่อไป และมีการดําเนินการไปแล้วแต่ไม่มีในรายการบัญชีแนบ
ท้ายให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้นํา เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลั ย พะเยา เรื่ อง กําหนดอัตราค่า ใช้จ่ายสํ าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้ องเรีย น
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ ได้เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลั ย
พะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับที่
รายการ (เพิ่มเติม)
๑๘ ค่ า ต ร ว จ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก า ร ส อ บ
วัดความรู้ทางวิชาการ โครงการ วมว.
๑๙ ค่ าตอบแทนในการออกข้ อสอบเข้ าเรี ยน
โครงการ วมว.
๒๐ ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น ก า ร จั ด ทํ า ข้ อ ส อ บ
เข้าเรียน โครงการ วมว.
๒๑ ค่ า ตอบแทนในการตรวจข้ อ สอบและ
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อัตราค่าใช้จ่าย
ให้เบิกจ่ายตามจริง
ให้เบิกจ่าย ๒,๐๐๐ บาท ต่อวิชาหรือสาขาวิชา ตาม
คําสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ
๕๐๐ บาท ต่ อ คน / ต่ อ วั น ตามคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
กรรมการจัดทําข้อสอบ
๒,๐๐๐ บาท ต่อวิชาหรือสาขาวิชา ตามคําสั่งแต่งตั้ง

๒๒

ประมวลผล การสอบเข้ าเรี ยน โครงการ กรรมการตรวจและประมวลผลข้อสอบ
วมว.
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด เลี้ ย งรั บ รองและ ให้เบิกจ่ายตามจริง
จั ดทั ศนศึ กษาในกิ จ กรรมที่ เชิ ญวิ ทยากร
ภายนอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกําหนด
อัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 4.21 เรื่อง ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล
ในการส่ ง เสริ ม นิ สิ ต ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ด้ า นกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร และกิ จ กรรมที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 และขออนุมัติเบิกเงินรางวัลตามประกาศ โดยอนุโลม
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0460 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ ง วาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
107(7/2559) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดส่งนัก กีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 8 ชนิดกีฬา โดยผลการแข่งขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญ
เงิน 4 เหรียญ เหรียญทองแดง 7 เหรียญ จึงขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริ มหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิ ทยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2557 ข้ อ 4.2 นิ สิ ตที่ ได้ รับ รางวัล จากการประกวดและ หรื อการแข่ง ขัน ใน
ระดับชาติหรือระดับประเทศ โดยอนุโลม และขออนุมัติเบิกเงินรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยรางวัล
ที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล
1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า และค่าพาหนะของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ปีงบประมาณ 2559 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงิน
รางวัล ในการส่ งเสริมนิ สิตที่มีผ ลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลั กสูตร และกิจกรรมที่ส ร้างชื่อเสียงให้ แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 และขออนุมัติเบิกเงินรางวัลตามประกาศ โดยอนุโลม เอกสารตามแนบใน
วาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) อนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงาน
ดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 ข้อ 4.2
นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและหรือการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับประเทศ โดยอนุโลม
2) อนุมัติเบิกเงินรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการศึกษา หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า และค่าพาหนะของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยพะเยา ปีงบประมาณ
2559
ระเบียบวาระที่ 4.22 เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการปรับการส่งทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือ)ช้าเกินกาหนด
ของห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ ที่ ศธ
0590.25/0708 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการปรับการส่งทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือ)ช้าเกินกําหนดของห้องสมุดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เก็บเงินค่าปรับส่งคืนหนังสือช้า โดย
คิดค่าปรับจํานวน 5 บาทต่อเล่มต่อวันและขออนุมัติให้ค่าปรับเป็นรายได้ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ โดย
จะนําส่งในวันทําการถัดไป ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 หมวด 2 รายได้ ข้อ 8 เงินรายได้ทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนนําส่งไม่ได้ เว้นแต่มี
ระเบียบกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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ดังนั้นค่าปรับดังกล่าว จึงถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์จะขออนุมัติดําเนินการปรับการส่งทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือ)ช้าเกินกําหนดของห้องสมุด
คณะเป็นรายได้ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ จึงได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ สิน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติดําเนินการปรับการส่งทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือ)ช้าเกิน
กําหนดของห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมให้ถอน
ระเบียบวาระที่ 4.23 เรื่อง ขออนุมัตินารายได้สะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามบัน ทึกข้อความของกองแผนงาน ที่ ศธ 0590.08/0683 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม
2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เนื่องด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในงบประมาณ พ.ศ.
2558 จํานวน 3,667,557.65 บาท(สามล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)
มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1,536,100 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสาม
หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
กองแผนงาน ขออนุมัตินํารายจ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1,536,100 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
บาทถ้ว น) ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
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การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ ได้เสนอขออนุมัตินํารายจ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เอกสารตาม
แนบในวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) อนุมัติให้นํารายได้สะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํ า นวน 1,536,100 บาท(หนึ่ งล้ า นห้ าแสนสามหมื่น หกพัน หนึ่ งร้ อยบาทถ้ ว น) ของคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2) มอบฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.24 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินค่าปรับของศูนย์บรรณสารฯ ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ ศธ 0590.11/0250 ลงวันที่
17 พฤษภาคม 2559 เรื่ อ ง ขออนุ มั ตินํ า เงิ น ค่ า ปรับ ของศู น ย์ บรรณสารฯ ตั้ง เป็ น งบประมาณรายจ่ า ย
ปีงบประมาณ 2559
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้นําฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 981-7-200825 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา – ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยจะนําเงินงบประมาณดังกล่าวมาใช้ใน
การจัดซื้อระบบ RFID เป็นระบบการนําคลื่นวิทยุเป็นคลื่นพาหนะเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
สองชนิดที่เรียกว่าแท็ก(TAG) และตัวอ่านข้อมูล(Reader หรือ Interrogator) เป็นการสื่อสารแบบไร้สาย
(Wireless) โดยการนําข้อมูลที่ต้องการส่งมาทําการมอดูเลต(Modulation) กับคลื่นวิทยุแล้วส่งออกผ่านทาง
สายอากาศที่อยู่ในตัวรับข้อมูล เพื่อใช้ในการดําเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ จึงขออนุมัตินําเงินค่าปรับของศูนย์บรรณสารฯ ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
2559 เป็นจํานวนเงิน 475,000 บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
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การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ ได้เสนอขออนุมัตินําเงินค่าปรับของศูนย์บรรณสารฯ ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เอกสารตามแนบในวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) อนุมัตินําเงินค่าปรับของศูนย์บรรณสารฯ ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ใช้ในการ
จัดซื้อระบบ RFID เป็นจํานวนเงิน 475,000 บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2) มอบฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
3) มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานเพื่อปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องของศูนย์บรรณสารให้สอดคล้องกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 4.25 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินนอกงบประมาณตั้งเป็นเงินรายจ่ายของคณะแพทยศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของคณะแพทยศาสตร์ ที่ ศธ 0590.18(02)/415 ลงวั น ที่ 29
มิถุนายน 2559 เรื่อง ขออนุมัตินําเงินนอกงบประมาณตั้งเป็นเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัตินําเงินนอกงบประมาณเงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว
ชนบทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2558 ตั้งเป็นเงิน
รายได้ปีงบประมาณ 2559 ของคณะแพทยศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(ค่าฐานข้อมูล UP to Date) เพื่อใช้ในการต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล UP to Date เป็นจํานวนเงิน
601,374.72 บาท(หกแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอขออนุ มั ติ นํ า เงิ น นอกงบประมาณตั้ ง เป็ น เงิ น รายจ่ า ยของคณะ
แพทยศาสตร์ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) อนุมัตินําเงินนอกงบประมาณเงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2558 ตั้งเป็นเงินรายได้ปีงบประมาณ 2559 ของ
คณะแพทยศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่ าฐานข้อมูล UP to Date) เพื่อ
ใช้ในการต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล UP to Date เป็นจํานวนเงิน 601,374.72 บาท(หกแสนหนึ่งพันสามร้อย
เจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
2) มอบฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.26 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบในกิจกรรมทดสอบ
ความถนัดทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0590.34/1791 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบในกิจกรรมทดสอบความถนัด
ทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์จัดสอบความถนัดทางวิชาการ(Scholastic Aptitude Test, SAT) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มีประกาศรองรับ และได้นําเรื่อง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วัน ที่ 8 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บวาระที่ 4.3 เรื่อ ง ขออนุมัติเพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558 มีมติดังนี้
1. เห็นชอบให้มีการอนุมัติเพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ
2. มอบโรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลั ยพะเยาประสานเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป และมีการดําเนินการไปแล้วแต่ไม่มีในรายการบัญชีแนบ
ท้ายให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขออนุมัติเบิกค่าตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบใน
กิจกรรมทดสอบความถนัดทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ จํานวนเงิน 2,400 บาท(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)โดย
เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
กํากับ ดูแลของมหาวิทยาลั ย (เงิน รั บ ฝาก – โครงการ วมว.) นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

98

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติเบิกค่าตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบในกิจกรรม
ทดสอบความถนัดทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเบิกค่าตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบในกิจกรรมทดสอบความถนัดทาง
วิชาการเป็นกรณีพิเศษ จํานวนเงิน 2,400 บาท(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย(เงินรับ
ฝาก – โครงการ วมว.)
ระเบียบวาระที่ 4.27 เรื่อง ขอหารือเรื่องจัดทาประกันอุบัติเหตุให้นิสิตฝึกงาน โดยใช้งบประมาณจาก
คณะ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึกข้ อความของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0590.23(2)/229 ลงวั นที่ 25
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอหารือเรื่องจัดทําประกันอุบัติเหตุให้นิสิตฝึกงาน โดยใช้งบประมาณจากคณะ เนื่อง
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2559 โครงการเตรียม
ความพร้อมและสวัสดิการนิสิตฝึกงาน ซึ่งได้รับงบประมาณ จํานวน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็น ควร กรณีนิ สิ ตประสบอุบัติเหตุต่างจังหวัดในระหว่างที่ ฝึ กงาน การขอรับความ
ช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบเหตุ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัย
พะเยา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ต้องอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการ จึงไม่อาจช่วยเหลือนิสิตได้ทันท่วงที
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทําประกันอุบัติเหตุสํา หรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 233 คน เป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 76,890 บาท(เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) แต่เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าว
ไม่มีประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ นั้น
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จึ ง ขอหารื อ เรื่ อ งจั ด ทํ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก งาน โดยใช้
งบประมาณจากคณะ และขออนุมัติค่าประกันอุบัติเหตุให้นิสิตฝึกงาน โดยใช้งบประมาณจากคณะ เป็นจํานวน
เงินทั้งสิ้น 76,890 บาท(เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ
6 (1) กําหนดนโยบายการเงิน การงบประมาณ การจัดหาผลประโยชน์การลงทุนและการบริห ารจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภาอนุมัติ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอขอหารื อ เรื่ อ งจั ด ทํ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก งาน โดยใช้
งบประมาณจากคณะ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าประกันอุบัติเหตุให้นิสิตฝึกงาน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 76,890 บาท(เจ็ดหมื่น
หกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากคณะ โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ
2559 โครงการเตรียมความพร้อมและสวัสดิการนิสิตฝึกงาน
ระเบียบวาระที่ 4.28 เรื่อง ขออนุมัติใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
แบบเหมาจ่าย สาหรับปี ๒๕๕๑ ของ ดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความคณะนิติศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๖(๑)/๓๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอจัดส่งและขออนุมัติใช้ใบสําคัญรับเงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาปี ๒๕๕๑ ของ
ดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร ซึ่งเป็น ผู้ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตามสัญญารับอุดหนุน
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สัญญาเลขที่ พย ๓๖/
๒๕๕๐
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นปีที่ ๒ ของการรับทุนการศึกษาของดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร
นั้น ได้ยื มเงิน จากมหาวิทยาลั ย นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตามใบยืมเลขที่ ๑๕๙/๕๑ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จํานวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และ
จากการตรวจสอบแล้ว พบว่า ในปีนี้ดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร ได้รับเงินทุน จํานวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(แปดแสนบาทถ้วน) เพียงจํานวนเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น แต่ไม่พบหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิ น
เพื่อชดใช้คืนเงินยืมดังกล่าว
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ความในข้อ ๗.๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการรับทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการรับทุนตามสัญญา
ทุนของ ดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร นั้น ได้กําหนดรายละเอีย ดในการเบิกจ่ายว่า กรณีศึกษาต่อ ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส ให้ได้รับทุนการศึกษาแบบเหมาจ่าย ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต่อปี
ปัจจุบัน ดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมาย
มหาชน (Droit prive et science criminelles) จากมหาวิทยาลัย L’universite d’Aix Marseille และได้
รายงานตั ว เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน ณ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ตั้ ง แต่ วั นที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖
เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี ๒๕๕๑ จํานวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(แปดแสนบาทถ้วน) ของดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร เป็นไปด้วยความถูกต้ องตามระเบียบและประกาศที่มีผล
บังคับ ใช้กับ การรั บทุนดังกล่าว และเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย ดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร จึงขออนุมัติใช้
ใบสําคัญรับเงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับปี ๒๕๕๑ นําเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติใช้ใบสํ าคัญรับเงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับปี ๒๕๕๑ ของ ดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร เอกสารตามแนบในวาระการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติใช้ใบสําคัญรับเงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาแบบเหมา
จ่าย สําหรับปี ๒๕๕๑ จํานวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ของดร.ภัทรวรรณ รัตนเกษตร
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ระเบียบวาระที่ 4.29 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ของคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๐(๕)/๕๙๓
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าดําเนินโครงการ ซึ่งงานกิจการนิสิต คณะวิทยาการ
จั ด การและสารสนเทศศาสตร์ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ดํ า เนิ น โครงการแบกกระเป๋ า ตะลุ ย อาเซี ย น รุ่ น ที่ ๑ ณ
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องเอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ภาษา และ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจํานวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งานกิจการนิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ จํานวน ๗,๖๐๐.๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ
ราชอาณาจั กรกัมพูช า สํ าหรั บ บุ คลากรจํานวน ๓ คน และนิสิ ตจํานวน ๔ คน รวม ๗ คน เป็นเงินทั้งสิ้ น
๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากร (บาท)
นิสิต (บาท)
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง
๓,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
(๒) ค่าเช่าที่พัก
๗,๐๐๐.๐๐
๗,๐๐๐.๐๐
(๓) ค่าพาหนะ
๘,๔๐๐.๐๐
รวม
๑๘,๔๐๐.๐๐
๙,๐๐๐.๐๐
งานกิจการนิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน ๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวสําหรับนิสิต จํานวน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ไม่มีระเบียบหรือ
ประกาศรองรั บ จึงเสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้
เบิกจ่ายได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลับ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
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การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) อนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน ๙,๐๐๐ บาท
(เก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวสําหรับนิสิต ไม่มีระเบียบหรือประกาศรองรับ
2) ให้มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือแต่ละคณะให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว
แล้วดําเนินการจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4.30 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ผ่อนปรนเงินค้าประกันสัญญา
สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสํานักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ที่ ตผ 00051.4 ผ.บ./010
ลง 28 มีนาคม 2559 เรื่องการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยาสํ านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดพะเยาได้ขอยุติการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี 2555 ถึงปี 2558 สภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงมอบ
ให้มหาวิทยาลัยศึกษาแนวทางการจ้างบริษัทเอกชนในการตรวจสอบงบการเงิน
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการดังกล่าวและได้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยาสําหรับงบประมาณการเงิน ปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
สํ า นั ก งานตรวจสอบเงิ น แผ่ น ดิ น จั ง หวั ด พะเยาได้ มี ห นั ง สื อ ที่ ตผ 0051.4 ผ.บ.113
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2559 เห็น ชอบการแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยาตามคําสั่ งแต่งตั้งผู้ส อบบัญชี
เอกชนเป็นผู้สอบบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 368/2559 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2559 มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้
ดําเนินการแจ้งให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งนําเงินค้ําประกันสัญญา
เป็ น หลั ก ค้ํ า ประกั น สั ญ ญา ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ มี ห นั ง สื อ ขอผ่ อ นปรนเงิ น ค้ํ า ประกั น สั ญ ญาอั น เนื่ อ งจากเป็ น
กรณีการตรวจสอบงบการเงินซึ่งไม่เข้าข่ายจะทําให้มีการชํารุดบกพร่องของพัสดุที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยาให้พิจารณาในการผ่อนปรนเงินค้ําประกันสัญญา
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การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบให้ผ่อนปรนเงินค้ําประกันสัญญา เอกสารตามแนบ
ในวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยผ่อนปรนเงินค้ําประกันสัญญาสําหรับการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักประกันตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้นใช้ในกรณีที่การทํา สัญญาว่าจ้างงานที่อาจก่อให้เกิด
ความชํารุ ดหรื อบกพร่ องของทรั พย์ สิ น หรือพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แต่การจ้างในกรณีงานสอบบัญชีนี้ไม่
เกี่ยวกับการชํารุดบกพร่องของทรัพย์สินหรือพัสดุแต่อย่างใด ประกอบกับบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ได้มี
หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่ สามตามกฎกระทรวงกําหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีเป็นเงินจํานวน ๓,๕๔๔,๓๘๒.๙๙ บาท (สาม
ล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่กันสามร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญา
เอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย “Actuarial Science” ระดับ Associate และระดับ Fellow
ภายใต้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติ (International Association of Actuaries) พ.ศ.
2559
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของกองการเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ศธ 0590.03(02)/415 ลงวั น ที่ 25
กรกฎาคม 2559 เรื่ อง ความอนุเคราะห์ นําร่างประกาศเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
พิเศษสํ า หรั บ พนั กงานมหาวิทยาลั ย ที่สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท หรือระดับ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย “Actuarial Science” ระดับ Associate และระดับ Fellow
ภายใต้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติ (International Association of Actuaries) พ.ศ. 2559
เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
พิเศษสํ าหรั บ พนั กงานมหาวิทยาลั ย ที่สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท หรือระดับ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย “Actuarial Science” ระดับ Associate และระดับ Fellow
ภายใต้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติ (International Association of Actuaries) พ.ศ. 2559
ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย “Actuarial Science”
ระดับ Associate และระดับ Fellow ภายใต้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติ
(International Association of Actuaries) พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------------------โดยเป็ น การสมควรออกประกาศกําหนดค่าตอบแทนพิเศษสํ าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
“Actuarial Science”ระดับ Associate และระดับ Fellow ภายใต้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
นานาชาติ (International Association of Actuaries) ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่.............เมื่อวันที่................................ จึงให้กําหนดค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประกันภัย “Actuarial Science”ระดับ Associate และระดับ Fellow ภายใต้สมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติ (International Association of Actuaries) และได้รับการทดสอบผ่านใน
ระดับ Associate และระดับ Fellow ดังนี้
๑. ระดับ Associate
๒. ระดับ Fellow
ประกาศ ณ วันที่

ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่ม เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่ม เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) ให้ปรับชื่อ จากเดิม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย “Actuarial Science” ระดับ Associate และระดับ Fellow ภายใต้สมาคม
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นักคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติ (International Association of Actuaries) พ.ศ. 2559 เป็น (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประกันภัย “Actuarial Science” พ.ศ. 2559
2) ให้ความเห็น ชอบ(ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย “Actuarial Science” พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/1867 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ความอนุเคราะห์นําร่างประกาศเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ข้อ 9 เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ในกรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ณ สถานที่ที่กําหนด ไว้ในสัญญา เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา 350 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งอัตราการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
จากเดิมเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา 350 บาทต่อคนต่อวัน เป็นเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา 350 บาทต่อคนเพียงครั้ง
เดียวต่อโครงการก่อสร้าง
กองคลัง จึงขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

106

-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๗
--------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงิน และทรัพย์สิ นของมหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการตรวจการจ้าง” หมายความว่า บุคคลภายนอกและพนักงานที่ได้รับ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๖๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า บุคคลภายนอกและพนักงานที่ได้รับแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๗๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“งานก่อสร้ าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง สิ่ งก่อสร้างของมหาวิทยาลั ยซึ่งเป็น
ทรัพย์สินติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น อาคาร บ้านพัก รั้ว ถนน
สนามกีฬา สะพานเป็นต้น และให้หมายความรวมถึงงานเคลื่อนย้าย งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอนและ
งานซ่อมแซมดังกล่าวด้วย
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคคลภายนอกและพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่เป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง
ซึ่งมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานที่ตน
สังกัด โดยพิจารณา ดังนี้
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(๑) กรณีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดไว้โดยชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้าง
และหรื อควบคุมงานก่อสร้ าง หากได้รับ แต่งตั้งให้ ปฏิบัติห น้าที่ ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตาม
ประกาศนี้
(๒) กรณีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมิได้กําหนดไว้ชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจําในการตรวจการจ้างและหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างจึงถือเป็นงานปกติประจําที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานผู้นั้น เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ทํา
หน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้ างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของ
ตําแหน่ง เช่น ตําแหน่งวิศวกรโยธา ก.พ. กําหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิศวกรโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทดสอบ หาข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวิจัยงานวิศวกรรมโยธาการวางโครงการก่อสร้างในสาขา
วิศวกรรมโยธา โดยมิได้กําหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างหรือควบคุมงานก่อสร้างไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
แต่อย่างใด แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็น
ปกติประจําในหน่วยงานที่ตนสังกัด จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้
(๓) กรณีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมิได้กําหนดชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้า งและ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง และมิได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นปกติ
ประจําในหน่วยงาน เช่น วิศวกรด้านสํารวจและออกแบบ มาตรฐานกําหนดตําแหน่งมิได้กําหนดให้มีหน้าที่
ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง และหน้าที่หลักปกติประจําในหน่วยงานคือการสํารวจและออกแบบ
หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตาม
ประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้ มหาวิทยาลั ยจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้ กับบุคคลภายนอกและ
พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.๑ ให้เบิกจ่ายเฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจากเงินงบประมาณรายได้ ของ
มหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้าง เฉพาะวันที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว
5.๒ กรณีมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงาน
ก่ อ สร้ า งให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทั้ ง คณะกรรมการจ้ า งและผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งหรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างมากกว่าหนึ่งโครงการหากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวได้
ปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกัน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สําหรับวันนั้นในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว
5.๓ หากในวันเดียวกันกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกับค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เช่น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น จะมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศนี้ได้ต่อเมื่องดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น
5.4 กรณีมีการหยุดงานก่อสร้างในวันใด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้
ควบคุมงานก่อสร้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และไม่ทราบล่วงหน้าว่าได้มีการหยุดงาน หรือทราบล่วงหน้าว่ามี
การหยุดงานแต่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดตามหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้
ให้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น
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ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่กระทบถึงสิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการชั่วคราวตามระเบียบดังกล่าว
ข้ อ ๗ วิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ มิ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก เกณฑ์ นี้ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๘ การปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่ยังมิได้
เบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลให้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายอัตราค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกและพนักงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตรา ดังต่อไปนี้
9.๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
(ก) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่
ที่กําหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ๓๕๐ บาทต่อคนต่อวัน
(ข) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้ า งเพื่ อพิ จ ารณารู ปแบบหรือรายละเอียดของงานก่อ สร้ าง ให้ ไ ด้รั บเบี้ ยประชุ ม
กรรมการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
9.๒ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อัตรา ๓๕๐ บาทต่อวันต่องาน
(ข) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) อัตรา ๓๐๐ บาทต่อวันต่องาน
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง ข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2557 ข้อ 9.๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จากเดิม
(ก) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ใน
สัญญา เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ๓๕๐ บาทต่อคนต่อวัน เป็น (ก) กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ๓๕๐ บาทต่อคนต่อวันต่อโครงการ
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ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณสาหรับโครงการ/กิจกรรมของงาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกิจการนิสิต ที่ ศธ 0590.04(4)/0417 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม
2559 เรื่ อง ขออนุ มัติ การหลั กเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณสํ าหรับโครงการ/กิจกรรมของงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 ขึ้นในปี
2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ครอบราชย์
ครบ 70 ปี ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงิน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น
กองกิจการนิสิต จึงขอขออนุมัติหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณสําหรับโครงการ/กิจกรรม
ของงานดนตรีไทยอุดมศึกษา นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ
6 (1) กําหนดนโยบายการเงิน การงบประมาณ การจัดหาผลประโยชน์การลงทุนและการบริห ารจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภาอนุมัติ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณสําหรับโครงการ/กิจกรรม
ของงานดนตรีไทยอุดมศึกษา เอกสารตามแนบในวาระการประชุม โดยมีข้อความสําคัญที่ต้องพิจารณาดังนี้
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บัญชีแสดงรายละเอียดกาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาดังนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
(บาท/ครั้ง)

กรรมการภายนอก
(บาท/ครั้ง)

กรรมการภายใน
(บาท/ครั้ง)

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการที่อธิการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดําเนินงาน
จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา และกําหนดให้เบิกค่าเบี้ยประชุมได้

ไม่เกิน 2,000 บาท/คน

ไม่เกิน 2,000 บาท/คน

ไม่เกิน 500 บาท/
คน

ไม่เกิน 500 บาท/คน

หมายเหตุ ให้ผู้ที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการชุดต่างๆไปชี้แจงต่อคณะกรรมการชุดนั้นๆได้รับค่าเบีย้ ประชุมตามอัตราเท่ากับกรรมการภายในของคณะกรรมการชุดนั้นๆ
แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครัง้
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
รายการและอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น
รายได้ของมหาวิทยาลัย
1.ค่าตอบแทนครูอาวุโส
- ครูอาวุโสที่มาร่วมบรรเลงหรือขับร้อง
-ครูอาวุโสที่ควบคุมการฝึกซ้อมหรือควบคุม
การบรรเลงหรือปรับวง

อัตราการจ่ายเงินที่มหาวิทยาลัยกาหนด

อัตราการจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องงานดนตรีไทยอุดมศึกษา

-

-เหมาจ่ายไม่เกินวันละ 3,500 บาท/คน
-เหมาจ่ายไม่เกินวันละ 10,000 บาท/คน
โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินคราวละ 2 วัน

2.ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการดาเนิ น
โครงการ/กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
-ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น ป ร ะ ก ว ด ที่ เ ป็ น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
-กรรมการตัดสินประกวดที่เป็นบุคคล
-จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,000 บาท/ คน/วัน
ภายในมหาวิทยาลัย
-จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท/ คน/วัน

-เหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน
-เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท/คน/วัน
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อ้างอิงตามประกาศหมายเลข

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

อัตราการจ่ายเงินที่มหาวิทยาลัยกาหนด

3.ค่าเงินรางวัลและค่าของรางวัลที่จัดให้มี
การประกวดแข่งขันการดาเนินโครงการ/
กิ จ กรรมและโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา
3.1 เงิ น รางวัล ประกวดแข่ ง ขั น ประเภท
เดี่ยว
-รางวัลที่ 1
-รางวัลที่ 2
- รางวัลที่ 3
- ชมเชย
3.2 เงินรางวัลประกวดแข่งขันประเภทวง
- รางวัลที่ 1
- รางวัลที่ 2
- รางวัลที่ 3
- ชมเชย

-

อัตราการจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องงานดนตรีไทยอุดมศึกษา

-เงิ น รางวั ล และหรื อ ของรางวั ล ไม่ เ กิ น
10,000 บาท
-เงินรางวัลและหรือของรางวัลไม่เกิน
8,000 บาท
-เงินรางวัลและหรือของรางวัลไม่เกิน 5,000
บาท
-เงิ น รางวั ล และหรื อ ของรางวั ล ไม่ เ กิ น
2,000 บาท
-เงิ น รางวั ล และหรื อ ของรางวั ล ไม่ เ กิ น
20,000 บาท/วง
-เงิ น รางวั ล และหรื อ ของรางวั ล ไม่ เ กิ น
15,000 บาท/วง
-เงิ น รางวั ล และหรื อ ของรางวั ล ไม่ เ กิ น
10,000 บาท/วง
-เงินรางวัลและหรือของรางวัลไม่เกิน 5,000
บาท/วง
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

อัตราการจ่ายเงินที่มหาวิทยาลัยกาหนด

อัตราการจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องงานดนตรีไทยอุดมศึกษา

4.จ่ า ยเงิ น ค่ า สนั บ สนุ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการ
ประกวดแข่งขันประเภทวง/ประเภทเดี่ยว
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมและโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
-ประเภทเดี่ยว
-ประเภทวง

-

-ค่าสนับสนุนผู้ เข้า ร่ว มประกวดการแข่ งขั น
เหมาจ่ า ยไม่ เ กิ น 3,000 บาท/คน/เครื่ อ ง
ดนตรี
-ค่าสนับสนุนผู้ เข้า ร่ว มประกวดการแข่ งขั น
เหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท/วง
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มติ ที่ประชุมพิจารณา มีมติดังนี้
1) อนุมัตหิ ลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณสําหรับโครงการ/กิจกรรมของงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
2) มอบกองกิจการนิสิตดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีลงนาม และประกาศใช้
ได้โดยไม่ต้องนํามาเข้าที่ประชุมอีก
ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของกองบริ ก ารการศึ ก ษา ที่ ศธ 0590.06/3047 ลงวั น ที่ 28
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ได้ อ้ า งถึ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
110(11/2559) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่ วย
พยาบาล พ.ศ. 2559 โดยมอบกองบริการการศึกษา ประสาทคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อหารือการใช้คําจํากัด
ความของคําว่า “กลุ่ม” และ “เวร” ใน(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
กองบริการการศึกษา จึงขอนํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัตงิ านการบริหารจัดการการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559
------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตอบแทนกรรมการ
และผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 จึงอาศัยอํานาจ
ตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่……...เมื่อวันที่……..……..คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่……
เมื่อวันที่……..……..จึงให้ออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“กรรมการอํานวยการ”
หมายถึง กรรมการอํานวยการ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล
“กรรมการดําเนินงาน”
หมายถึง กรรมการดําเนินงาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล
“เวร”
หมายถึง ช่ ว ง เ ว ล า ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล
ใน 24 ชั่วโมง/วัน โดย 1 วัน แบ่งออกเป็น 3
เวร ในแต่ ละเวรปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
8 ชั่วโมง
“กลุ่ม”
หมายถึง การจั ด จํ า นวนผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมออกเป็ น
กลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก /
หอผู้ ป่ วย มี จํ านวนกลุ่ มละประมาณ
6-10 คน
ข้อ 4 ให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 ค่าตอบแทนกรรมการอํานวยการ
อัตราวันละไม่เกิน 1,000 บาท
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินงาน
อัตราวันละไม่เกิน 1,000 บาท
4.3 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงาน
อัตราวันละไม่เกิน 1,000 บาท
ทั้ ง นี้ ค่ า ตอบแทนกรรมการดํ า เนิ น งานและอาจารย์ ผู้ ป ระสานงานให้ เ บิ ก จ่ า ยได้
วันละไม่เกิน 2 คน
4.4 ค่าตอบแทนการสอน
4.4.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี
ชั่วโมงละไม่เกิน
500 บาท
4.4.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติ
ชั่วโมงละไม่เกิน
300 บาท
4.5 ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศและการสอนในคลินิกของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
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4.5.1 ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศของ
ฝ่ายการพยาบาล
ชั่วโมงละไม่เกิน 500 บาท/กลุ่ม
4.5.2 ค่าตอบแทนการสอนในคลินิก/หอผู้ป่วย ชั่วโมงละไม่เกิน 300 บาท/กลุ่ม
4.5.3 ค่าตอบแทนพยาบาลพี่เลี้ยง
เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท/เวร
4.6 ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ/หอผู้ป่วย อัตราไม่เกิน 100 บาท/ผู้อบรม 1 คน/เดือน
4.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ
ชั่วโมงละไม่เกิน
300 บาท
4.8 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อัตราวันละไม่เกิน
300 บาท
ข้ อ 5 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0508 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมห าวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 110
(11/2559) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom
พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. 2559 เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอ(ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ.
2559 ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙
--------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา
บทเรี ย นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รายวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom จึ ง อาศัย อํ า นาจตามความ
ในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑๐(๑๑/๒๕๕๙) เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการการเงิ น
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ .......................... จึงให้ออกประกาศไว้
ดังนี้
(๑) ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙”
(๒) ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
(๓) ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“กรรมการ”
หมายถึง
กรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom
ที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
(๔) อัตราค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
4.1 กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
รายวิชาละ 1,500 บาท
4.2 กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
รายวิชาละ 3,000 บาท
4.3 ผู้ช่วยเลขานุการ
รายวิชาละ ๕๐๐ บาท
ข้ อ ๕ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดและ
ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ.
2559
ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราตอบแทนผู้อานวยการ
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0508 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 110
(11/2559) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
อัตราตอบแทนผู้อํานวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึ ง ได้ นํ า (ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราตอบแทน
ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ ายเลขานุ การ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราตอบแทน
ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อานวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อํานวยการ
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ในอัตราเดือนละ
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้จากการบริการของ ศูนย์ภาษา
คณะศิลปศาสตร์
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราตอบแทน
ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อานวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0508 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 110
(11/2559) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
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กองกลาง จึงได้นํา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอ(ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต ราเบี้ ย ประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอานวยการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559
------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่……...เมื่อวันที่……..……..
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่….........…เมื่อวันที่……..……..จึงให้
ออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ดังนี้
3.1 ประธานกรรมการ
1,500 บาท/ครั้ง
3.2 กรรมการ
1,000 บาท/ครั้ง
3.3 ผู้ช่วยเลขานุการ
500 บาท/ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราเบี้ยประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ในระบบ iCassroom พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0508 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่งได้รั บ
มอบหมายจั ด ส่ งวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 110
(11/2559) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ในระบบ iCassroom พ.ศ. 2559 และนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
กองกลาง จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วย
สอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ในระบบ iCassroom พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์
ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ในระบบ iCassroom พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom
พ.ศ. ๒๕๕๙
--------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
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การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๑๐(๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ .......................... จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์
ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต” หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom
“อาจารย์ผู้ช่วยสอน” หมายถึง อาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้ช่วยสอนและตรวจแบบฝึกหัด รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom
“รายวิชาศึกษาทั่วไป
ออนไลน์”
หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom
จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้
1.
การใช้ภาษาไทย (Usage of Thai Language)
2.
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (Ready English)
3.
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English)
4.
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล (Communication in Digital Society)
5.
ศิลปะในการดําเนินชีวิต (Arts of Living)
ข้อ ๔ อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน
มหาวิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ผู้ช่วยสอนสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ เมื่อมีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ เกินจํานวน 1000 คน ขึ้นไป ดังนี้
4.1 รายวิชาใดที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ คน
ให้อาจารย์ผู้ช่วยสอนสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ๓,๐๐๐ บาท ต่อ 1 รายวิชา
4.2 รายวิชาใดที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ คน
ให้อาจารย์ผู้ช่วยสอนสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ 4,๐๐๐ บาท ต่อ 1 รายวิชา
4.3 รายวิชาใดที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ ๓,๐๐๑– ๕,๐๐๐ คน
ให้อาจารย์ผู้ช่วยสอนสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ 1 รายวิชา
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ
ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราเบี้ยประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 5.9 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iCassroom พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของกองบริ ก ารการศึ ก ษา ที่ ศธ 0590.06/3111 ลงวั น ที่ 28
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแก้ไขและจัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 110 (11/2559) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป
ออนไลน์ ในระบบ iCassroom พ.ศ. 2559 โดยมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขการกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
กองบริการการศึกษา จึงได้นํา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iCassroom พ.ศ. 2559
เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอ(ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iCassroom พ.ศ. 2559
ดังต่อไปนี้
-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom
พ.ศ. 2559
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โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศกําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค รายวิชา
ศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๐(๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ .........
เมื่อวันที่ .......................... จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบั บ นี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตอบแทนกรรมการ
ดําเนินการสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. 2559”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต” หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom
“อาจารย์ผู้ช่วยสอน” หมายถึง อาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้ช่วยสอนและตรวจแบบฝึกหัด รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์
ในระบบ iClassroom
“รายวิชาศึกษาทั่วไป
ออนไลน์”
หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom
จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้
1.
การใช้ภาษาไทย (Usage of Thai Language)
2.
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (Ready English)
3.
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English)
4.
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล (Communication in Digital Society)
5.
ศิลปะในการดําเนินชีวิต (Arts of Living)
ข้อ ๔ อัตราค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์
ในระบบ iClassroom ดังนี้
4.1 กรรมการคุมสอบ กรณีคุมสอบ ๑ รายวิชา/วัน
วันละ ๓๐๐ บาท
4.2 กรรมการคุมสอบ กรณีคุมสอบ ๒ รายวิชา/วัน
วันละ ๔๐๐ บาท
4.3 กรรมการดําเนินงาน
วันละ ๓๐๐ บาท
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ
ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) ให้แก้ไข ข้อ 4 จากเดิม กําหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค รายวิชาศึกษา
ทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom ไว้ดังนี้
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4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ กรณีคุมสอบ ๑ รายวิชา/วัน วันละ ๓๐๐ บาท
4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ กรณีคุมสอบ ๒ รายวิชา/วัน วันละ ๔๐๐ บาท
4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงาน วันละ 300 บาท
เป็น ข้อ 4 กําหนดอัต ราค่าตอบแทนคณะกรรมการดํ าเนิน การสอบปลายภาค รายวิ ชาศึกษาทั่ วไป
ออนไลน์ ในระบบ iClassroom ไว้ดังนี้
4.1 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ กรณีคุมสอบ ๑ รายวิชา/วัน วันละ ๓๐๐ บาท/คน
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ กรณีคุมสอบ ๒ รายวิชา/วัน วันละ ๔๐๐ บาท/คน
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินงาน วันละ 300 บาท/คน

2) ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
สอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iCassroom พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 5.10 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง
แปล ตรวจและขัดเกลา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของกองบริ ก ารการศึ ก ษา ที่ ศธ 0590.06/3044 ลงวั น ที่ 27
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง
แปล ตรวจและขัดเกลา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 ซึ่งดําเนินการตามที่การประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 108 (9/2559) เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน
2559 มีมติมอบกองบริ การการศึกษา ดํ าเนินการปรั บแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลา พ.ศ. 2557 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 1) พ.ศ. 2559 และนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
กองบริการการศึกษา จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการ
เรี ย บเรี ย ง แปล ตรวจและขัด เกลา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบ
เรียง แปล ตรวจและขัดเกลา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบ
เรียง แปลตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๘
(๙/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ ...................... เมื่อวันที่ ............................ ๒๕๕๙ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล
ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ประกาศนี้ ใ ช้ สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การให้ เ ปล่ า โดยเบิ ก จ่ า ยจากงบประมาณรายได้
คณะที่ดําเนินการ
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
การเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“คณะกรรมการแปล เรียบเรีย ง ตรวจและขัดเกลาภาษา หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
บริหารจัดการและดําเนินการด้านการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ และ
ภาษาถิ่น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพะเยา”
ข้ อ ๕ ให้ เ พิ่ ม ความในข้ อ ๕ ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต รา ค่ า ตอบแทน
การเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
๕.๓ ค่าตอบแทนการเรียบเรียงภาษาต่างประเทศอื่นๆ และภาษาถิ่น
๕.๓.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๕.๓.๒ ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๒๐๐ บาท
ข้ อ ๖ ให้ เ พิ่ ม ความในข้ อ ๖ ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต ร าค่ า ตอบแทน
การเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
๖.๓ ค่ า ตอบแทนการแปลต้ น ฉบั บ ภาษา ต่ า งประเทศอื่ น ๆ และภาษาถิ่ น
เป็นภาษาไทย
๖.๓.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษรThai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๖.๓.๒ ค่าตอบแทนหน้าละ ๕๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท
๖.๓.๓ กรณีการแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง
ค่าตอบแทนหน้าละ ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท
๖.๓.๔ กรณีการแปลเอกสารหลักฐานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส
หนังสือรับรอง ค่าตอบแทน หน้าละ ๕๐๐ – ๘๐๐ บาท
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๖.๔ ค่าตอบแทนการแปลต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ และภาษา
ถิ่น
๖.๔.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๖.๔.๒ ค่าตอบแทนหน้าละ ๕๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท
๖.๔.๓ กรณีการแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง
ค่าตอบแทนหน้าละ ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท
๖.๔.๔ กรณีการแปลเอกสารหลักฐานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส
หนังสือรับรอง ค่าตอบแทน หน้าละ ๕๐๐ – ๘๐๐ บาท
ข้ อ ๗ ให้ เ พิ่ ม ความในข้ อ ๗ ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตอบแทน
การเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
๗.๓ ค่าตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอื่นๆ และภาษาถิ่น
๗.๓.๑ ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4
แบบอักษรThai Niramit AS ขนาด ๑๖ หรือเทียบเท่า
๗.๓.๒ ค่าตอบแทนไม่เกินหน้าละ ๒๐๐ บาท
กรณีความยาวของต้นฉบับไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ ให้พิจารณาตามสัดส่วน หรือให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ และภาษาถิ่น ที่ได้รับ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบ
เรียง แปล ตรวจและขัดเกลา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 5.11 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินงบประมาณรายจ่ายสะสม คณะทันตแพทยศาสตร์ มาตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ที่ ศธ 0590.36(079) ลงวั น ที่ 28
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัตินําเงินงบประมาณรายจ่ายสะสม คณะทันตแพทยศาสตร์ มาตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 คณะมีค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษเพิ่มสูงขึ้น ทําให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอและไม่สามารถ
รองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ จึงขออนุมัตินําเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
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สะสม คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มาตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน
368,000 บาท(สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัตินําเงินงบประมาณรายจ่ายสะสม คณะทันตแพทยศาสตร์
มาตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 368,000 บาท(สามแสนหกหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัตินําเงินงบประมาณรายจ่ายสะสม คณะทันตแพทยศาสตร์ มา
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 368,000 บาท(สามแสนหกหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) อนุมัตินําเงินงบประมาณรายจ่ายสะสม คณะทันตแพทยศาสตร์ มาตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 368,000 บาท(สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
2) มอบฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ปิดประชุม
เวลา 12.30 น.
สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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