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สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ 3/๒๕๕5 

วันเสาร ์ ที่  3  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕5 

เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ  
 

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

 

รายนามกรรมการท่ีมาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่โรจน์   กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์   กรรมการ 

6.  ผูช่้วยศาสตราจารย์สุระพล  ภานุไพศาล   กรรมการและเลขานุการ 

7.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผูช่้วยเลขานุการ 

8.  นางณชิาภา  ยอดเมอืงชัย     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีติดภาระกิจ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภเิมธีธ ารง   กรรมการ   

2.  นางอุไร  รม่โพธิหยก     กรรมการ 

3.  ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์     กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัพะเยา คร้ังท่ี 2/2555 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 2/๒๕๕5 เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2555 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แล้วมีมติรับรอง

รายงานการประชุม  โดยไม่มกีารแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเน่ือง 

   -  ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

วิธีการและอัตราการจ่ายเงนิช่วยเหลือนสิิตผู้ประสบภัยจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงนิช่วยเหลือนสิิตผู้ประสบภัย 

จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

……………………………..…………. 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

วิธีการและอัตราการจา่ยเงนิช่วยเหลือนิสติผูป้ระสบภัยจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2555 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓ และความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

  ข้อ ๑  ประกาศนี ้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง หลักเกณฑ์ 

เงื ่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศกึษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “อธิการบดี”     หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   “กองทุน”   หมายถึง  กองทุนสวัสดิภาพนิสติ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

   “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ

นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “นิสติ”    หมายถึง  นิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๔  เงินช่วยเหลือนิสิตผู ้ประสบภัยจะจ่ายให้ผู ้มีส ิทธิแต่ละครั ้งที ่ประสบ

อุบัติเหตุ ในอัตราตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕  สิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องเป็นความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกของร่างกาย หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยโดยนิสิตมิได้มี

เจตนา หรือมุ่งหวัง หรือเล็งเห็นผล หรืออาจเล็งเห็นผล ท าให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและชีวิต
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ของตนเอง หรือการเสียชีวิตจากความเจ็บป่วยต่างๆ ยกเว้นภัยที่นิสิตหรือผู้ที่นิสิตมีส่วนใช้ จ้างวาน 

หรือก่อให้เกิดเหตุขึ้น ภัยที่เกิดจากการจลาจลหรือการเข้าร่วมชุลมุนในการชุมนุมหรือต่อสู้ใดๆ หรือ

ภัยอันเกิดจากการท าร้ายร่างกายตนเองหรือโดยผู้อื่นจนท าให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือการ

กระท าผดิตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงการฆา่ตัวตาย 

ข้อ ๖  ในกรณีที่นิสิตเสียชีวิต หรือทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร เงินช่วยเหลือ

นิสิตให้จ่ายแก่บุคคลที่ระบุไว้ในแบบแสดงเจตนาระบุผู้รับเงิน ตามล าดับ หากผู้ที่ระบุไว้ในแบบ

เสียชีวิต หรือสาบสูญ หรือไม่มีบุคคลตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงเจตนาระบุผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยจะ

จา่ยเงนิช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองนิสิตที่เสียชีวิตตามที่เห็นสมควรและให้ผู้มีสิทธิข้างต้นเป็นผู้ด าเนินการ

ยื่นค ารอ้งขอรับสิทธิ 

  ในกรณีที่นสิิตได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพบางส่วน ให้นิสิตเป็นผู้ด าเนินการยื่นค าร้อง

ขอ รับสิทธิดว้ยตนเอง 

  ข้อ ๗  สิทธิที่นิสิตจะได้รับจากกองทุน ให้จ ากัดวงเงินเป็นรายปีการศึกษา โดย

สิทธิในแต่ละปีเริ ่มนับแต่ว ันเปิดภาคการศึกษาของปีการศึกษานั ้น จนถึงวันก่อนเปิดภาค

การศึกษาของปีการศึกษาถัดไป ยกเว้นนิสิตช้ันปีที่ ๑ ที่ช าระหรือถือได้ว่าได้ช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยแล้ว ให้เริ่มนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียนนิสิต จนถึงวันก่อนเปิดภาค

การศกึษาของปีการศกึษาถัดไป 

การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ให้นิสิตหรือบุคคลดังกล่าวในข้อ ๖  ขอรับเงิน

ช่วยเหลือจากกองทุน ได้ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันนับแต่วันที่นิสิตได้รับอุบัติเหตุ โดยยื่นค าขอตาม

แบบขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือให้เป็นอันระงับไป 

  ข้อ ๘  มหาวิทยาลัยอาจเพิกถอน ระงับ หรือเรียกเงินค่าช่วยเหลือคืน  หากพบว่า

นิสิตมิได้ช าระหรือถือได้ว่ามิได้ช าระค่าลงทะเบียน หรือแสดงหรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอัน

เป็นเท็จเพื่อรับเงินช่วยเหลือตามประกาศนี้ 

  ในกรณีที่พบว่านิสติแสดงหรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อขอรับเงิน

ช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและจะต้องถูกด าเนินการตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ข้อ ๙  การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน ในกรณีประสบภัย

จากอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้

พิจารณาดังนี้ 
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๙.๑ ในกรณีที่นิสิตประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 

หรือรถยนต์ ให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน หากเบิก

ค่ารักษา พยาบาลจากสิทธิดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว คงเหลือเท่าใดมีสิทธิขอเบิกได้จากกองทุนสวัสดิ

ภาพนิสิตได้แต่ไม่เกินอัตราตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ โดยใช้หลักฐานส าเนาในการเบิกจ่ายตาม

วรรคต่อไปนีไ้ด้ แตต่้องรับรองจ านวนเงินที่เบิกไปแล้ว และระบุจ านวนเงินที่จะขอเบิกเพิ่ม 

๙.๒ ในกรณีที่นิสิตน ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ของตนหรือของผู้อื่นไป

ขับขี่แล้วประสบอุบัติเหตุ หากรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ขับขี่ ไม่ได้ท าประกันตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือนิสิตผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง  

สิทธิที่นิสิตผู้ข ับขี ่จะได้ร ับตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้นเป็นอันระงับไป 

  การขอเบิกเงินในกรณีประสบภัยจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะตามวรรคแรก และ

กรณีนิสิตประสบภัยจากอุบัติเหตุกรณีอื่นๆ ให้นิสิตผู้ประสบภัยหรือบุคคลที่มีสิทธิ หรือบุคคลอื่นที่

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ กรอกแบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และยื่นที่ฝ่ายเลขานุการกองทุน 

พร้อมหลักฐานประกอบด้วย 

   (๑) ใบเสร็จรับเงนิ ฉบับจรงิ 

   (๒) ใบสรุปงบการรักษาพยาบาลฉบับจรงิ 

   (๓) ใบรับรองแพทย์ฉบับจรงิ 

   (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต  

   (๕) ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบขอรับเงิน

ช่วยเหลือ ฝ่ายเลขานุการกองทุนจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและเสนอความเห็นให้ประธาน

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาต่อไป 

  ข้อ ๑๐  ในกรณีที่นิสิตเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิตาม ข้อ ๖ วรรคแรก ยื่นแบบการขอรับ

เงินช่วยเหลือตามข้อ ๗ โดยใช้หลักฐาน ดังตอ่ไปนี้ 

๑๐.๑ ส าเนาใบมรณบัตร 

๑๐.๒ ส าเนาใบชันสูตรพลิกศพหรอืใบบันทึกประจ าวันของเจา้หนา้ที่ต ารวจ 

๑๐.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสติ 

๑๐.๔ ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบขอรับเงิน

ช่วยเหลือ 

ให้น าวิธีการด าเนินการตามข้อ ๙ วรรคท้าย มาใช้โดยอนุโลม 
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  ข้อ ๑๑  ในกรณีที่นิสิตสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ ให้นิสิตหรือผู้มีสิทธิตามข้อ ๖ 

เป็นผู้มสีิทธิยื่นแบบการขอรับเงินช่วยเหลือ โดยใช้หลักฐานประกอบดังตอ่ไปนี ้ 

๑๑.๑ ใบรับรองแพทย์ 

๑๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสติ 

 ๑๑.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแบบ

ขอรับเงินช่วยเหลือ 

  ให้น าวิธีการด าเนินการตามข้อ ๙ วรรคท้าย มาใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๒  การด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ ฝ่ายเลขานุการของกองทุนจะเป็นผู้

จา่ยเงนิช่วยเหลือให้กับนิสิตผู้ประสบภัยหรือผู้มีสิทธิตามข้อ ๖ ที่ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการ

ขอรับเงินช่วยเหลือ 

  ข้อ ๑๓  ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุน มีอ านาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือได้ตาม

สิทธิที่นสิิตผู้ประสบภัยจะได้รับทุกกรณี  

  ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้ กรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                     มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราเงนิช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 
 

รายการความช่วยเหลือ 
จ านวนเงนิช่วยเหลือ 

(บาท) 

๑. สูญเสียชวีิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒. สูญเสียชวีิตโดยเหตุอื่นตามข้อ ๕ แหง่ประกาศนี้ ๕๐,๐๐๐ 

๓. สูญเสียมอื ๒ ข้าง หรอืเท้า ๒ ข้าง หรอืตา ๒ ข้าง หรอืมอืและเท้า  

    ๑ ข้าง หรอืมอืและตา ๑ ข้าง หรอืเท้าและตา ๑ ข้าง 
๑๐๐,๐๐๐ 

๔. สูญเสียตา ๑ ข้าง หรือมือ ๑ ข้าง หรอืเท้า ๑ ข้าง ๕๐,๐๐๐ 

๕. สูญเสียความสามารถในการสบืพันธุ์ตามธรรมชาติอันเกิดจากอุบัติเหตุ ๕๐,๐๐๐ 

๖. สูญเสียการรับฟังเสียง หรอืการพูดออกเสียง ๕๐,๐๐๐ 

๗. สูญเสียนิว้หัวแมม่อื และ/หรือนิว้ชี้ ๒๐,๐๐๐ 

๘. สูญเสียนิว้มอือื่นๆ นิว้ละ (บาท/๑นิว้) ๑๐,๐๐๐ 

๙. สูญเสียนิว้เท้านิว้ละ (บาท/๑นิว้) ๕,๐๐๐ 

๑๐. ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๑. ทุพพลภาพบางสว่นอย่างถาวร ๕๐,๐๐๐ 

๑๒. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีคนไข้ในหรอืคนไข้นอก  

      จ่ายตามที่จา่ยจรงิแต่ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ 

๑๓. ค่ากระเช้าเยี่ยมเยียน หรอืค่าพวงหรีดแสดงความเสียใจแก่นิสติ  

      ผูป้ระสบภัย 
รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐  

๑๔. การให้เงนิช่วยเหลือในกรณีอื่นๆ นอกเหนอืจากรายการข้างต้น 

      ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาก าหนดเงินช่วยเหลือ 

      ตามความเหมาะสม เป็นรายๆ ไป 

ตามจ านวนเงินที่คณะ 

กรรมการกองทุนเห็นชอบ  

แตไ่ม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
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ระเบียบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ย

ประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมบัญชีแสดงรายละเอียดเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  โดยให้น าบัญชีแสดงรายละเอียดเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงาน

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่จัดหารายได้หรือจัดหาผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน พ.ศ. 

2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง  การก าหนดอัตราบัญชีเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่  5.1 เรื่อง รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าไตรมาสที่ 1 

เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2554 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษา ของวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา  

ของวิทยาลัยการจัดการ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

โดยที่เป็นการสมควรใหอ้อกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการ  

จัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑติศกึษา ของวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2555 เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน

การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๗.๓  ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ

บริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้

ดังนี้  

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดอัตรา  

ค่าตอบแทน การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษาของวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๕”   

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอนระดับบัณฑติศกึษา 

  ๓.๑ ค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรภาษาไทย ให้ก าหนดอัตราค่าสอนดังนี้ 

   ๓.๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  

    ๓.๑.๑.๑ ช่ัวโมงบรรยาย ไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๘๐๐ บาท 

    ๓.๑.๑.๒ ช่ัวโมงปฏิบัติ ไม่เกินช่ัวโมงละ    ๙๐๐ บาท 

   ๓.๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

    ๓.๑.๒.๑ ช่ัวโมงบรรยาย ไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๘๐๐ บาท 

    ๓.๑.๒.๒ ช่ัวโมงปฏิบัติ ไม่เกินช่ัวโมงละ    ๙๐๐ บาท 

   ๓.๑.๓ หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

    ๓.๑.๓.๑ ช่ัวโมงบรรยาย ไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๕๐๐ บาท 

    ๓.๑.๓.๒ ช่ัวโมงปฏิบัติ ไม่เกินช่ัวโมงละ    ๗๕๐ บาท 

   ๓.๑.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    ๓.๑.๓.๑ ช่ัวโมงบรรยาย ไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๕๐๐ บาท 

    ๓.๑.๓.๒ ช่ัวโมงปฏิบัติ ไม่เกินช่ัวโมงละ    ๗๕๐ บาท 
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  ๓.๒ ค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้ก าหนดอัตราค่าสอนดังนี้ 

   ๓.๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  

    ๓.๒.๑.๑ ช่ัวโมงบรรยาย ไม่เกินช่ัวโมงละ ๒,๐๐๐ บาท 

    ๓.๒.๑.๒ ช่ัวโมงปฏิบัติ ไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๐๐๐ บาท 

   ๓.๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

    ๓.๒.๒.๑ ช่ัวโมงบรรยาย ไม่เกินช่ัวโมงละ ๒,๐๐๐ บาท 

    ๓.๒.๒.๒ ช่ัวโมงปฏิบัติ ไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๐๐๐ บาท 

   ๓.๒.๓ หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    ๓.๒.๓.๑ ช่ัวโมงบรรยาย ไม่เกินช่ัวโมงละ ๒,๐๐๐ บาท 

    ๓.๒.๓.๒ ช่ัวโมงปฏิบัติ ไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๐๐๐ บาท 

  ๓.๓ อัตราค่าตอบแทนการสอนวิชาปรับพืน้ฐาน ช่ัวโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๔ อัตราค่าตอบแทนผูส้อนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามข้อตกลงความรว่มมอืทาง 

วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศของแต่ละโครงการ 

 ข้อ ๕ ค่าตอบแทนการคุมสอบอาจารย์บัณฑิตศกึษา 

ระดับปริญญาโท แผน ข  

ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 

 ข้อ ๖ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  ๖.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา   

   ๖.๑.๑ ค่าตอบแทนให้ค าปรึกษาต่อ ๑ เรื่อง ๔,๐๐๐ บาท 

   เบิกเมื่อผลงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์ 

   ๖.๑.๒ ค่าตอบแทนเข้าร่วมกิจกรรม ต่อครัง้ ครั้งละ    ๕๐๐ บาท 

  ๖.๒ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ   

   ๖.๒.๑ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน    เรื่องละ    ๕๐๐ บาท 

   ๖.๒.๒ ค่าตอบแทนเข้าร่วมกิจกรรม ต่อครัง้ ครั้งละ    ๕๐๐ บาท 

 ข้อ ๗ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิวทิยานพินธ์ระดับปริญญาโท 

  ๗.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา   

   ๗.๑.๑ ค่าตอบแทนประธานที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๕,๐๐๐ บาท 

   ๗.๑.๒ ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๓,๐๐๐ บาท 

  ๗.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

   ๗.๒.๑ ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง    ๕๐๐ บาท 
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   ๗.๒.๒ ค่าตอบแทนกรรมการ ๑ คนตอ่ ๑ เรื่อง    ๕๐๐ บาท 

  ๗.๓ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

   ๗.๓.๑ ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๑,๐๐๐ บาท 

   ๗.๓.๒ ค่าตอบแทนกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๑,๐๐๐ บาท 

   ๗.๓.๓ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๑,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๘ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิวทิยานพินธ์ระดับปริญญาเอก 

  ๘.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา  

   แบบ ๑.๑  

   ๘.๑.๑ ค่าตอบแทนประธานที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๓๐,๐๐๐ บาท 

   ๘.๑.๒ ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๑๖,๐๐๐ บาท 

   แบบ ๑.๒  

   ๘.๑.๓ ค่าตอบแทนประธานที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๑๕,๐๐๐ บาท 

   ๘.๑.๔ ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง   ๘,๐๐๐ บาท 

  ๘.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

   ๘.๒.๑ ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๒,๐๐๐ บาท 

   ๘.๒.๒ ค่าตอบแทนกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๒,๐๐๐ บาท 

   ๘.๒.๓ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง ๒,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๙ อัตราค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  

ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข 

 ข้อ ๑๐ อัตราค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสติ 

ระดับปริญญาเอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑป์ระกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

ผูป้ฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ 

นี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยและให้ถอืเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 20 เดอืน มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                             มณฑล  สงวนเสริมศรี 

   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
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ระเบียบวาระที่   5.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555   

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของวทิยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 
 

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

 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษาวิทยาลัย 

การจัดการ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที3่ 

มีนาคม พ.ศ. 2555 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของวิทยาลัยการจัดการ  พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ประกาศนี้   

         “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยการ

จัดการในแตล่ะภาคการศกึษา 

        “ค่าธรรมเนียมอื่นๆ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่นอกเหนอืจากค่าธรรมเนียมการศกึษา 

ข้อ ๔  ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศกึษาให้เหมาจ่ายดังรายชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชาดังนี้ 
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การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาโท แผน ก แบบ ก(๒) 

หลักสูตร/สาขา เหมาจ่ายรวม 

ชั้นปีท่ี ๑ ชั้นปีท่ี ๒ 
กรณไีม่ส าเร็จ

การศึกษาและมี

รายวชิาท่ีต้อง 

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาคต้น ภาคปลาย 

 

ภาคต้น ภาคปลาย 

 

๑. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

๑.๑ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ 

       การท่องเที่ยว 

 

 

๒๑๐,๐๐๐ 

 

 

๕๒,๕๐๐ 

 

 

๕๒,๕๐๐ 

 

 

๕๒,๕๐๐ 

 

 

๕๒,๕๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ๒๑๐,๐๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๓. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

๓.๑ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาโท แผน ข 

หลักสูตร/สาขา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี ๑ ชั้นปีท่ี ๒ 
กรณไีม่ส าเร็จ

การศึกษาและมี

รายวชิาท่ีต้อง 

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาคเรียน 

ที่ ๑ 

ภาคเรียน 

ที่ ๒ 

ภาคเรียน 

ที่ ๓ 

ภาคเรียน 

ที่ ๑ 

ภาคเรียน 

ที่ ๒ 

ภาคเรียน 

ที่ ๓ 

๑. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

๑.๑ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ 

       การท่องเที่ยว 

 

 

๒๑๐,๐๐๐ 

 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ๒๑๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๓. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

๓.๑ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

     ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่วา่กรณี

ใดๆทั้งสิน้ ยกเว้นการช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑข์อง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                             ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                           มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  5.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก

จ่ายเงนิอุดหนุนโครงการวิจัย  

มติ  ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

อุดหนุนโครงการวิจัย โดยมีการแก้ไขรายละเอียดของประกาศและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ที่ได้แก้ไขแล้ว

ตาม(ร่าง)ประกาศดังนี ้
 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก

จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 

2555  จงึให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก

จา่ยเงนิอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕  

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

ข้อ ๓  บรรดาค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือที่

ขัดหรอืแย้งกับประกาศนี้ ให้ใชป้ระกาศนี้แทน  

ข้อ ๔  ในประกาศนี้  

          “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”      หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

“รองอธิการบดี”     หมายความวา่    รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“กอง”   หมายความว่า  กองบริหารงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

“กองคลัง” หมายความว่า   กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผูว้ิจัย” หมายความว่า   ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 

ข้อ ๕  ให้ผู้วจิัยท าสัญญารับเงนิอุดหนุนที่กอง 

ข้อ ๖  การเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนการวิจัย แบ่งเป็น ๓ งวด  
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โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินและจ่ายเงินให้แก่ผู้วิจัยตาม

ระยะเวลา ดังตอ่ไปนี ้     

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อ

ผู้วิจัยยื่นค ารับรองว่าจะด าเนินงานตามภารกิจให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  

และค ายินยอมให้หักเงนิเดือนชดใช้คนืในกรณีด าเนนิงานไม่แลว้เสร็จตามก าหนดเวลา      

  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนร้อยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อ

ผูว้ิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวจิัยที่ได้ท าไปแล้วในงวดที่ ๑ และสอดคล้องกับเงื่อนไข

อื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

  งวดที่ ๓ เป็นจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อ

ผู้วิจัยน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑๐ ฉบับ และส าเนาต้นฉบับ (reprint) ผลงานที่ได้รับการ

ตีพมิพ์/เผยแพร่ หรือการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม หรือเอกสารการตอบรับการ

ตีพมิพ์ที่กอง  

 โครงการวิจัยที่ไม่สามารถน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และส าเนาต้นฉบับ

(reprint) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่

เหมาะสมได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาการเบิกจ่ายเงนิในงวดที่ ๓ จนกว่าจะสามารถด าเนินการในส่วน

ดังกล่าวใหแ้ล้วเสร็จ ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน หลังจากสิน้สุดระยะเวลาด าเนินงาน 

 ข้อ ๗  การเบิกเงินแต่ละงวดให้กองจัดท าใบขอเบิกเงินตามระบบงบประมาณ

การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ส่งให้กองคลังพร้อมหนังสืออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และใบส าคัญรับเงินของผู้วิจัย โดยให้กองคลังเบิกจ่ายให้แล้ว เสร็จ

ภายใน ๗ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบขอเบิกเงินพรอ้มหนังสืออนุมัติและใบส าคัญรับเงนิ 

ข้อ ๘  ในกรณีที่ผู้วจิัยไม่สามารถด าเนินงานแลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาส าหรับงาน

ในงวดใด ต้องขออนุญาตขยายเวลาตอ่มหาวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลา และให้

รองอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาตามที่เห็นสมควร  การขยายให้ขอขยายเวลาได้ไม่เกิน

สองครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรืออันมิใช่เป็นความผิดของผู้วิจัยจะต้องได้รับ

อนุมัตจิากอธิการบดี  

ในกรณีที่ผู้วิจัยด าเนินงานไม่แล้วเสร็จและไม่ได้รับการขยายเวลา หรือได้รับ

การขยายเวลาแล้วยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อครบก าหนดเวลาในแต่ละงวดงานให้ยุติงานวิจัยดังกล่าว และ

ให้ผู้วจิัยชดใชเ้งินคนืตามจ านวนที่เบิกไปโดยไม่คดิดอกเบีย้  

ข้อ ๙  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุน การระบุรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายในค าขอรับการอุดหนุนมไีว้เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาค านวณวงเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
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เมื่อได้รับอนุมัติตามค าขอแล้วให้ถอืว่าใบส าคัญรับเงินของผู้วิจัยเป็นหลักฐานการรับและจ่ายเงิน โดย

ผู้วิจัยไม่ต้องจัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายเงินอีก แต่ในกรณีที่เป็นชุดโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย

บุคคลหลายคน หัวหนา้คณะผู้วจิัยต้องจา่ยเงินให้แก่ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละชุดโครงการตามจ านวน อัตรา

และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในค าขอรับเงินอุดหนุน โดยหัวหน้าคณะผู้วิจัยต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัย  

ให้หัวหน้าคณะผู้วจิัยส่งใบส าคัญรับเงนิของผู้ร่วมวิจัยในแต่ละชุดโครงการให้

กองพร้อมกับการขอเบิกเงินในงวดต่อไป  

ข้อ ๑๐ เอกสาร หรือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็น

ผูร้ับผิดชอบในการเก็บหลักฐานดังกล่าว และพร้อมส าหรับการเรียกตรวจสอบ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ

เอกสารเบิกจ่ายใหห้ัวหนา้โครงการวิจัยเป็นผู้รับผดิชอบ 

อัตราการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงนิโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 11  กองมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของผู้วิจัยและมีหนังสือติดตามงานเมื่อ

ใกล้ถึงระยะเวลาของงานในแต่ละงวด 

ข้อ ๑๒  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ ณ วันที ่        เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

                                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนโครงการวิจัย 

……………………………………………… 
 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก

จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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พะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 

2555  จงึให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก

จา่ยเงนิอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕  

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

ข้อ ๓  บรรดาค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือที่

ขัดหรอืแย้งกับประกาศนี้ ให้ใชป้ระกาศนี้แทน  

ข้อ ๔  ในประกาศนี้  

          “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”      หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

“รองอธิการบดี”     หมายความวา่    รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“กอง”   หมายความว่า  กองบริหารงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

“กองคลัง” หมายความว่า   กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผูว้ิจัย” หมายความว่า   ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 

ข้อ ๕  ให้ผู้วจิัยท าสัญญารับเงนิอุดหนุนที่กอง 

ข้อ ๖  การเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนการวิจัย แบ่งเป็น ๓ งวด  

โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินและจ่ายเงินให้แก่ผู้วิจัยตามระยะเวลา 

ดังตอ่ไปนี ้ 

      งวดที่ ๑ เป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ ของเงนิอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อผูว้ิจัย

ยื่นค ารับรองว่าจะด าเนินงานตามภารกิจใหแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และค า

ยินยอมใหห้ักเงินเดือนชดใช้คืนในกรณีด าเนนิงานไม่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา
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      งวดที่ ๒ เป็นจ านวนร้อยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อผู้วิจัยส่ง

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัยที่ได้ท าไปแล้วในงวดที่ ๑ และสอดคล้องกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่

ก าหนดไว้ในสัญญา  

      งวดที่ ๓ เป็นจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อผู้วิจัยน าส่ง

รายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑๐ ฉบับ และส าเนาต้นฉบับ (reprint) ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ 

หรอืการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม หรอืเอกสารการตอบรับการตพีิมพ์ที่กอง  

โครงการวิจัยที่ ไม่สามารถน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และส าเนาต้นฉบับ (reprint) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์/เผยแพร ่หรอืการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมได้ จะไม่ได้รับ

การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๓ จนกว่าจะสามารถด าเนินการในส่วนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน

หนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน หลังจากสิน้สุดระยะเวลาด าเนินงาน  

 ข้อ ๗  การเบิกเงินแต่ละงวดให้กองจัดท าใบขอเบิกเงินตามระบบงบประมาณการเงินและ

บัญชีของมหาวิทยาลัย ส่งให้กองคลังพร้อมหนังสืออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร และใบส าคัญรับเงินของผู้วิจัย โดยให้กองคลังเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันท าการ นับ

แตว่ันที่ได้รับใบขอเบิกเงินพรอ้มหนังสืออนุมัติและใบส าคัญรับเงนิ 

ข้อ ๘  ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินงานแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาส าหรับงานใน

งวดใด ต้องขออนุญาตขยายเวลาต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลา และให้รอง

อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาตามที่เห็นสมควร  การขยายให้ขอขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง 

เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรืออันมิใช่เป็นความผิดของผู้วิจัยจะต้องได้รับอนุมัติจาก

อธิการบดี  

ในกรณีที่ผู้วจิัยด าเนินงานไม่แลว้เสร็จและไม่ได้รับการขยายเวลา หรือได้รับการขยายเวลา

แล้วยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อครบก าหนดเวลาในแต่ละงวดงานให้ยุติงานวิจัยดังกล่าว และให้ผู้วิจัยชดใช้เงินคืน

ตามจ านวนที่เบิกไปโดยไม่คดิดอกเบีย้  

ข้อ ๙  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุน การระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในค าขอรับการอุดหนุนมีไว้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาค านวณวงเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เมื่อได้รับ

อนุมัติตามค าขอแล้วให้ถือว่าใบส าคัญรับเงินของผู้วิจัยเป็นหลักฐานการรับและจ่ายเงิน โดยผู้วิจัยไม่ต้อง

จัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายเงินอีก แต่ในกรณีที่เป็นชุดโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายคน 

หัวหนา้คณะผู้วจิัยต้องจา่ยเงนิให้แก่ผู้รว่มวิจัยในแต่ละชุดโครงการตามจ านวน อัตราและเงื่อนไขตามที่ระบุ

ไว้ในค าขอรับเงินอุดหนุน โดยหัวหน้าคณะผู้วจิัยต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัย  

ให้หัวหน้าคณะผู้วจิัยส่งใบส าคัญรับเงนิของผู้ร่วมวจิัยในแตล่ะชุดโครงการให้กองพร้อมกับ

การขอเบิกเงินในงวดต่อไป  
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ข้อ ๑๐ เอกสาร หรือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการเก็บหลักฐานดังกล่าว และพร้อมส าหรับการเรียกตรวจสอบ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารเบิกจ่าย

ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผดิชอบ 

อัตราการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

การเบิกจ่ายเงนิโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๑๑ กองมีหน้าที่ตดิตามความก้าวหน้าของผู้วิจัยและมีหนังสอืติดตามงานเมื่อใกล้ถึง

ระยะเวลาของงานในแตล่ะงวด 

ข้อ ๑๒  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด  
 

   ประกาศ ณ วันที ่ 26  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

                             มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

ปิดประชุม  
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