
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 6/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 

เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 
------------------------------ 

 
รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง  กรรมการ   
3.  นายนรชัย  ศรีพิมล    กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กรรมการ 
5.   นายประฐมพงษ์  ทองรอด   กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ กรรมการ 
7.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กาวีระ  กรรมการ 
8.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ กรรมการ 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร  กรรมการและเลขานุการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ปานเทือก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวปาณิสรา  วงศ์ใหญ่   นักวิชาการเงินและบัญชี 

 2.  นางสาววรรณิสา  ไชยชมภู   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
เริ่มประชุม  

เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ ... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.1.1 เรื ่อง  รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ 
วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/3124 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง  
รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ในด้านต่าง ๆ 
เช่น การสร้างและเสริมศักยภาพคน การวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการ 
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และการบริหารงาน
ทันสมัยด้วยธรรมาภิบาลและเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน นั้น 

 
 มหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่

วันที ่ 26 มิถุนายน ถึงวันที ่ 21 กรกฎาคม 2564 เพื ่อใช้ในการพิจารณาถึงความสำเร็จและอุปสรรคต่าง ๆ  
ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าผลการดำเนิน งาน 
ในด้านต่าง ๆ นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเสนอรายงาน
ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2 เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมในคราวประชุม
ครั ้งที ่  4/2564 เมื ่อว ันศุกร ์ที ่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และในคราวประชุมครั ้งที ่  5/2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น 

 
บัดนี ้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 ... 
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ระเบียบวาระที่  1.2.2 เรื่อง  รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 
159 บัญชี 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/2951 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง  
ขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน มิถุนายน 2564 กองคลังได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร
และจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน นั้น  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน มิถุนายน 2564 
จำนวน 159 บัญชี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.2.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/3061 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง 
ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเง ินมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2563) ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
ได้มอบหมายให้กองคลังดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) เพื่อติดตาม 
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิเคราะห์  
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ รายได้ ค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2563 โดยนำผลการดำเนินงาน 
ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือทบทวน
เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

กองคลัง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  1.2.4 ... 
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ระเบียบวาระที่  1.2.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยพะเยา 
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  
วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/3062 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง 
ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับรอบระยะเวลา  
6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)  
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองคลังดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เพ่ือติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ด้านงบประมาณ รายได้ และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยนำผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง 
การดำเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงิน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและเป็นไป  
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

กองคลัง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยพะเยา 
สำหรับรอบระยะเวลา  6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2563  
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที ่25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง  
  

ตามท่ี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ ้นเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว  

โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
ข้อเสนอเพ่ือ ... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย        
เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป  

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ดังนี้ 
       1. ระเบ ียบวาระที ่  4.9 เร ื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง การให้ทุน 
การศึกษาสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  
(ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขดังนี ้
                 1.1 ให้แก้ไข ข้อ ๒ จากเดิม ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
                 1.2 ให้เปลี่ยนข้อความใน ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ ของประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
            “ ข้อ ๙ การดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ให้ดำเนินการจนกว่าจะเสร็จสิ้น และบรรดาการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนหรือในระหว่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ และกรณีที่ไม่ได้กำหนด
อัตราการเบิกจ่ายเงินทุนสำหรับนิสิตไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต  
ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๕ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม และประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จ  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ตามประกาศนี้ได้โดยอนุโลม”     
                 1.3 ให้แก้ไข ข้อ 4 เดิมเปลี่ยนเป็น ข้อ 5  
 
       2. ระเบียบวาระที ่ 4.10 เร ื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง การให้ทุน 
การศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจัก รกัมพูชา 
(ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขดังนี ้

2.1 ให้แก้ไข … 
 



- 6 - 
 

                 2.1 ให้แก้ไข ข้อ ๒ จากเดิม ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
                 2.2 ให้เปลี่ยนข้อความใน ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทเฉพาะกาล ข้อ ๗ ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔  

“บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๗ การดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ก่อนหรือในระหว่างประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ  
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามประกาศนี้ได้ เท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งโดยอนุโลม” 
                2.3 ให้แก้ไข ข้อ 4 เดิมเปลี่ยนเป็น ข้อ 5  
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
                                - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระเงิน
ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง  
  
   ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว 7336/3345 ลงวันที่  
19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระเงินค่าบำรุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
พ.ศ. 2564 ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวการประชุม
ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที ่ ๔.๒ เรื ่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า การขอคืนสภาพ 
การเป็นนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยมอบโรงเรียนสาธิตฯ ประสานให้กองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ  
ความถูกต้องก่อนประสานกองคลัง เพื่อนำเรื่องเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป   

 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 ขอเสนอเพ่ือ … 
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
พะเยา พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระเงิน  

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ 
และ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง หลักเกณฑ์การชำระเงิน 
ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง หลักเกณฑ์การชำระเงินค่าบำรุง

การศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ  ๔  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
“ผู ้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู ้อนุบาล ผู ้รับบุตรบุญธรรม และผู ้ปกครอง  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี ้ยงแม่เล ี ้ยง ผ ู ้ปกครอง สวัสดิภาพนายจ้าง  
ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 

“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ค่าบำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินที่โรงเรียนสาธิตเรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษาเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงห้องวิทยาศาสตร์ ค่าบำรุงห้องพยาบาล  ค่าบำรุงพลศึกษาและ
หัตถกรรม ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา หรือค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

“ค่าธรรมเนียม” … 
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“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมของระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งต้องชำระเป็นรายภาคการศึกษา 

“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุการณ์ใด ๆ ที ่เกิดขึ ้นโดยฉับพลันหรือใกล้จะเกิดขึ้น  
ในขณะนั้น โดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไป
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือใกล้จะเกิดขึ้นนั้นได้  

ข้อ  ๕  ให้ผู้ปกครองดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ในช่วงเวลาที่
กำหนดตามปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 

ข้อ  ๖  ผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า ต้องดำเนินการ ดังนี้  
(๑) ยื่นคำร้องการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า   
(๒) ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
(๓) ชำระค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า  ดังนี้  
    (๓.๑) ชำระภายใน ๗ วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ต้องชำระค่าปรับจำนวน  ๒๕๐ บาท 
    (๓.๒) ชำระภายใน ๘ - ๑๔ วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ต้องชำระค่าปรับจำนวน ๕๐๐ บาท  
   กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ในการชำระเงินตาม (๒) และ (๓) ให้อธิการบดี หรือ ผู้ที่อธิการบดี

มอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติลดหรือยกเว้นการดำเนินการตามข้อ (๓)  
ข้อ  ๗  การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้  
(๑) ผู้ปกครองไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมและไม่ยื่นคำร้องขออนุมัติการ

ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า ในช่วงเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสาธิต  
(๒) ผ ู ้ปกครองได้ร ับการอนุม ัต ิชำระเง ินค่าบำร ุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล ่าช้า  

แต่ไม่สามารถชำระได้ ในช่วงเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 
หากผู้ปกครองไม่ได้ดำเนินการตาม (๑) และ (๒) โรงเรียนสาธิตดำเนินการประกาศให้พ้น

สภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต   
ข้อ  ๘  การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน  ให้โรงเรียนสาธิตพิจารณาอนุมัติการคืนสภาพ 

การเป็นนักเรียน ตามปฏิทินการศึกษาโรงเรียนสาธิต โดยผู้ปกครองต้องดำเนินการ ดังนี้  
(๑) ยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน 
(๒) ชำระค่าขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน จำนวน  ๕๐๐ บาท  
(๓) ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม  ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
(๔) ชำระค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมล่าช้า ตามข้อ  ๖(๓) 
ข้อ  ๙  กรณีที่ผู ้ปกครองค้างค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียม ค่าปรับการชำระค่าบำรุง

การศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนหรืออย่างหนึ่งอย่างใด โรงเรียนสาธิตจะไม่
ออกเอกสารทางการศึกษาใด ๆ ให้แก่นักเรียน จนกว่าจะดำเนินการตามข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จเท่านั้น  เว้นแต่
ผู้ปกครองยินยอมรับสภาพหนี้เรียบร้อยแล้วโรงเรียนสาธิตจึงจะออกเอกสารทางการศึกษาได้ 

ข้อ  ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดี
ให้ถือเป็นที่สุด 

 
 

ประกาศ  ณ ... 
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ประกาศ  ณ  วันที่ …  
 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์)  
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
     1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง หลักเกณฑ์การชำระเงินค่าบำรุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
พ.ศ. 2564 
         2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับ และประสาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ 
ผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 
   
   ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว 7336/3370 ลงวันที่  
20 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ 
ผู ้ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดตั ้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2564 ด้วยมติที ่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ 
3.3 เรื ่อง ขอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดค่าตอบแทนพิเศษผู้ประสานงาน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ 
วมว.) พ.ศ. ... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยมอบโรงเรียนสาธิตฯ 
ประสานกองคลัง เพ่ือนำเรื่องเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป   

 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
กำหนดค่าตอบแทนพิเศษผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

การพิจารณา … 
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื ่อง กำหนด
ค่าตอบแทนพิเศษผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
โดยที่เป็นการสมควร ให้มีการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนการ

จัดตั ้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2563  
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  
การตรวจสอบและการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง “กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ              
ผู ้ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดตั ้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2564” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ... เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
“โครงการ วมว.” หมายความว่า โครงการสนับสนุนการจัดตั ้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์               

ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยของโรงเรียนสาธิต 
“ผู้ประสานงานโครงการ” หมายความว่า ผู้ประสานงานโครงการ วมว. ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
“ค่าตอบแทนพิเศษ” หมายความว่า เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับจาก

มหาวิทยาลัย  
ข้อ ๔ กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ ไม่เกิน ๓ เท่าของเง ินเดือน ตามสัญญาจ้าง  

ผู้ประสานงานโครงการ โดยเบิกจ่ายเพียง 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ  
ข้อ ๕ ผู้ประสานงานโครงการ ที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามข้อ ๔ จะต้องผ่านเกณฑ์ภาระ

งาน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ ๖ ให้อธ ิการบดีร ักษาการตามประกาศนี ้  กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้  

หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ ... 

 
 
 
 






