
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันศุกร์ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8  

เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  อาคารเวฟเพลส  กรุงเทพมหานคร  

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

 
รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   อภิเมธีธํารง  กรรมการ   
3.  นายนรชัย  ศรีพิมล     กรรมการ 
4.  ดร.สําราญ   ทองแพง     กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 
6.  นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    กรรมการ 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี   ทองเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์  กรรมการ 
2.  นายอานนท์นัฏฐ์  จีนเอียด    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี  

(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง) 
2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.1 เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา  ครั้งที่ 5/2558 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
5/2558  วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น 
 

บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน 141 บัญชี  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/2371 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 เรื่อง ขอรายงาน
สรุปจํานวนเงินฝากธนาคารประจําเดือน สิงหาคม 2558 กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุกเดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและ
จํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ดําเนินการสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 141 บัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2558  
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 
   

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
5/2558 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 
5/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติส าหรับคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ ศธ 0590.๐๗/๒๘๑๑ ลง
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสําหรับ
คณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ อ้างถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๙๓ (๑๐/2558) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสําหรับ
คณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไขก่อนนําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้นํา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสําหรับคณะ/
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสําหรับคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติหรือนานาชาติส าหรับคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

--------------------------- 
 ตามท่ีคณะ/วิทยาลัย มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่เกียรติคุณของคณะ/วิทยาลัย โดยการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ นั้น  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสําหรับคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
  บุคลากร หมายถึง พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายบริการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานประจําในสังกัดคณะ/วิทยาลัย โดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในภาคเรียนที่ขอรับทุนสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ  
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คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอ 
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งเพ่ือรับผิดชอบการให้ทุน
สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ข้อ ๔ ผลงานวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
  ๔.๑ เป็นผลงานวิจัยของบุคลากรที่ขอรับทุนสนับสนุนซึ่งอาจเป็นหัวหน้าโครงการ หรือผู้วิจัย
รว่มก็ได้ 
  ๔.๒ เป็นผลงานวิจัยที่ดําเนินการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์หรือดําเนินการแล้วเสร็จในส่วนที่จะ
นําเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนั้น และผลงานวิจัยจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
  ๔.๓ ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและหรือนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติใด ๆ มาก่อน 
  ๔.๔ ผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ต้องอยู่ในเกณฑ์
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
 ข้อ ๕ บุคลากรจะขอรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยได้ปีงบประมาณละ ๑ เรื่องเท่านั้น 
 ข้อ ๖ เอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยประกอบด้วย 
  ๖.๑ ใบสมัครขอรับทุน 
  ๖.๒ โครงการประชุมวิชาการ 
  ๖.๓ บทคัดย่อของผลงานวิจัยที่จะนําไปเสนอ โดยจัดพิมพ์ตามแบบท่ีผู้จัดการประชุมวิชาการ
เป็นผู้กําหนด 
  ๖.๔ นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ฉบับสมบูรณ์ 
  ๖.๕ ใบตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัยจากผู้จัดการประชุมวิชาการ 
  ทั้งนี้ เอกสารฯ ดังกล่าว จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ก่อนที่จะ
เดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย 
 ข้อ ๗ การให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย คณะกรรมการจะพิจารณาจากความครบถ้วน
สมบูรณ์ของเอกสาร ความถูกต้องตามคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนฯ และคุณลักษณะของผลงานวิจัย 
และงบประมาณของคณะ/วิทยาลัย นั้นๆ ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนฯ แล้วผู้ขอรับทุนจะได้รับทุน
สนับสนุนฯ ตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง ดังนี้ 
  ๗.๑ การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่จัด
ภายในประเทศไทย ผู้ขอรับทุนจะได้รับทุนสนับสนุนฯ ตามค่าใช้จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) ต่อครั้ง    

๗.๒ การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่จัดใน
ต่างประเทศ ผู้ขอรับทุนจะได้รับทุนสนับสนุนฯ ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท
ถ้วน) ต่อครั้ง 
 ข้อ ๘  ให้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนรางวัลในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้คณะ/วิทยาลัย  
 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ ๙ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ จะต้องส่งหลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายต่อไปนี้ ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หลังจากวันที่นําเสนอผลงานวิจัย 
  9.๑ แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
  9.๒ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
  9.๓ ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง 
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  9.๔ ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเพื่อการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ (ฉบับ
จริง) 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ
ทุนสนับสนุนฯ จากคณะ/วิทยาลัยแล้ว ผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งส่ง
เอกสารการให้ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนนั้น เพ่ือคณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนการให้ทุนสนับสนุนฯ ตาม
ความเหมาะสมต่อไป 
 ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติ
นอกเหนือจากนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
   

ประกาศ ณ วันที่........เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตดิังนี้ 
  1. ให้แก้ไขคําว่า คณะ/วิทยาลัย ทุกคําในประกาศ เป็นส่วนงาน 

 2. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสําหรับส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  3. ให้แก้ไขคําจํากัดความ ข้อ ๓ ในประกาศนี้ คําว่า บุคลากร จากเดิม หมายถึง พนักงานสายวิชาการ
และพนักงานสายบริการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจําในสังกัดคณะ/วิทยาลัย โดยปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลาในภาคเรียนที่ขอรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย แก้ไขเป็น พนักงาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา 
  4. ให้เพ่ิมคําจํากัดความ ข้อ 3 ในประกาศนี้ คําว่า ส่วนงาน หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

5. ให้แก้ไข ข้อ ๘  จากเดิม ให้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนรางวัลในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ จากเงิน
รายได้คณะ/วิทยาลัย  แก้ไขเป็น  ให้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้
ส่วนงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการ
ส่งเสริมนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.๒๐/๐๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 2558 
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๕ (๑๒/2558) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 
2558 มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการ
ส่งเสริมนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และมอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอ่ไป นั้น 
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   กองกลาง จึงได้นํา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลใน
การส่งเสริมนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล
ในการส่งเสริมนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ดังต่อไปนี้ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตดีเด่น  

ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
----------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการ
ส่งเสริมนิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาเงิน
รางวัลในการส่งเสริมนิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ วิทยาลัย
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“วิทยาลัย”  หมายความว่า  วิทยาลัยการศึกษา 
“คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีวิทยาลัยการศึกษา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาลัยการศึกษา 
“สโมสรนิสิต”  หมายความว่า  สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา 
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“นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตวิทยาลัยการศึกษา 
“กิจกรรมเสริมหลักสูตร”  หมายความว่า  กิจกรรมหรือโครงการนอกชั้นเรียนที่ไม่เป็นส่วน

หนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์  ทักษะ 
ความรู ้ความสามารถ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ และข้อกําหนดคุณธรรม จริยธรรม  ของ
มหาวิทยาลัยหรือตามข้อกําหนดของวิทยาลัย 

“กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง”  หมายความว่า  กิจกรรมหรือโครงการของนิสิตที่ได้รับรางวัลหรือ
ได้รับการยกย่องเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์สาขานั้น ๆ  

“เงินรางวัล”  หมายความว่า  เงินค่าตอบแทนพิเศษที่วิทยาลัยมอบให้สําหรับนิสิตที่
ช่วยเหลือกิจการของวิทยาลัยจนเป็นที่ประจักษ์ หรือนิสิตที่มีผลงานกิจกรรมของนิสิตที่ได้รับรางวัลหรือได้รับ
การยกย่องจากส่วนงาน หน่วยงาน หรือได้รับการยกย่องเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์สาขานั้น ๆ 

ข้อ ๔  คุณสมบัติของนิสิตที่จะได้รับเงินรางวัล มีดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย 
 ๔.๒  เป็นนิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติการกระทําผิดวินัยนิสิต โดย

มีอาจารย์ประจําวิทยาลัยรับรองความประพฤติ 
 ๔.๓  เป็นนิสิตที่ไม่เคยได้รับเงินรางวัลหรือทุนนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นของ

มหาวิทยาลัยพะเยาในปีการศึกษาเดียวกัน กรณีเคยได้รับเงินรางวัลหรือทุนอ่ืนและประสงค์จะขอรับเงินรางวัล
ตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการให้เงินรางวัล 

ข้อ ๕  เงินรางวัลอาจได้มาจาก 
 ๕.๑ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 ๕.๒ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากวิทยาลัย 
 ๕.๓ เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต 
 ๕.๔ เงินบริจาค 
 ๕.๕ จากการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ ๕.๔ 
ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและกําหนดเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินรางวัลนิสิตที่

ช่วยเหลือกิจการของวิทยาลัยจนเป็นที่ประจักษ์ หรือนิสิตที่มีกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย  รางวัลละ 
๓,๐๐๐ บาท และให้ได้ไม่เกิน ๓๐ รางวัลต่อปีการศึกษา 

ข้อ ๗  ให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเสนอชื่อนิสิตเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการที่งานบริหารและกิจการนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ตามประกาศของวิทยาลัย 

ข้อ ๘ เงินรางวัลที่มอบให้แก่นิสิต ให้เบิกจ่ายจากเงินรางวัลตามข้อ ๕ 
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่        ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุม
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0590.03/4853 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 
2558 เรื่อง ขอนําร่างประกาศมหาวิทยาลัยจัดเข้าวาระการประชุม ด้วยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายกองการ
เจ้าหน้าที่ จัดทํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 และได้สั่งการให้นําร่างประกาศดังกล่าวจัด
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย นั้น 
 
   กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ดําเนินการยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  กําหนดอัตรา
เบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558  เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุม
คณะกรรมการอํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศกําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๘ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
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ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 
6/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558  จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  กําหนดอัตราเบี้ยประชุม
คณะกรรมการอํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้กําหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  
    ๑. ประธานกรรมการ   อัตราไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
    ๒. กรรมการ   อัตราไม่เกิน   ๘,๐๐๐ บาท 
    ๓. กรรมการและเลขานุการ อัตราไม่เกิน   ๘,๐๐๐ บาท 
    ๔. ผู้ช่วยเลขานุการ  อัตราไม่เกิน   ๒,๐๐๐ บาท 
    ๕. ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม อัตราไม่เกิน   ๒,๐๐๐ บาท 
  ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
    
  ประกาศ  ณ  วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
                   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตใิห้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.4  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 

   ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0590.03/4801 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 
2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นําเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ด้วยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดทําร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนจีน และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันต
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แพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
   ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน  

และสาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘  
------------------------ 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชา                    
ทันตแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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   “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๕ ให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตร หรือ
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

  ผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามวรรคแรก เมื่อรวมกับเงินเดือนและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแล้วต้องไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท กรณีรวมกับเงินเดือนแล้วเกิน 
๖๐,๐๐๐ บาท ให้ปรับลดค่าตอบแทนพิเศษลงตามส่วนให้เหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท และในกรณีที่อัตราเงินเดือนถึง
ขั้น ๖๐,๐๐๐ บาท ให้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้นั้น 

ยกเว้น กรณีท่ีไปศึกษาต่อและสําเร็จการศึกษาได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ จากสภาวิชาชีพ หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ อัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จะไม่ได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

  ข้อ ๖  ให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการแพทย์
แผนจีน ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามวรรคแรก เมื่อรวมกับเงินเดือนและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแล้วต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กรณีรวมกับเงินเดือนแล้วเกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท ให้ปรับลดค่าตอบแทนพิเศษลงตามส่วนให้เหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท และในกรณีที่อัตราเงินเดือนถึง
ขั้น ๕๐,๐๐๐ บาท ให้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้นั้น 

  ข้อ ๗ พนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และ
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามประกาศนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

   (๑) เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนจีนบัณฑิต หรือสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ตามแต่กรณี และ 

   (๒) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกโดยแพทยสภา หรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ออกโดยทันตแพทยสภา หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทย์แผนจีน จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ตามแต่กรณี หรือ 

   (๓) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพ จากสภาวิชาชีพ หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง และ 

(๔) เป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล หรือทําการสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 

(๕) ต้องผ่านเกณฑ์ภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ 

   (๖) ไม่อยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน                   
เกิน ๓ เดือน 
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  ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ                 
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ที่
ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
 2. ให้แก้ไขข้อ ๕ จากเดิม ให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตร หรือ
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แก้ไข
เป็น ให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 3. ให้แก้ไขข้อ ๗ (๒) จากเดิม เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกโดยแพทยสภา 
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ออกโดยทันตแพทยสภา หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  สาขา
การแพทย์แผนจีน จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ตามแต่กรณี หรือ  แก้ไขเป็น (๒) เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกโดยแพทยสภา หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ออก
โดยทันตแพทยสภา หรือใบอนุญาตสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ(สพรศ.) สาขาการแพทย์
แผนจีน จากสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ(สพรศ.) กระทรวงสาธารณสุข ตามแต่กรณี  

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.๒๐/๐๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 2558 
เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๕ (๑๒/2558) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 
2558 มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
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   กองกลาง จึงได้นํา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายของ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
........................................... 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราค่า ใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์  
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ิมเติม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
๒๕๕๓ และข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2558  จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่าย
ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔.๑.๖ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด

อัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
“๔.๑.๖  ค่าตรวจสอบเพ่ือรับรองการติดตั้งระบบก๊าซ  

- ระบบก๊าซ LPG  ๑,๒๐๐ บาท/คัน 
- ระบบก๊าซ NGV ๑,๗๐๐ บาท/คัน” 

ข้อ ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔.๒.๑.๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
อัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

“๔.๒.๑.๔  ค่าตรวจสอบและรับรองการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV  
- ช่างเทคนิคไฟฟ้า  ๒๐๐ บาท/คน/คัน 

    - ช่างเทคนิคยานยนต์  ๒๐๐ บาท/คน/คัน 
       (เบิกไม่เกิน ๒ คน) 
    - ช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้า ๒๐๐ บาท/คน/คัน” 
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ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 
 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่      ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับมอบหมายให้กองคลังดําเนินการยก (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่องรายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความ
ในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   
    กองคลัง จึงได้นํา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่องรายการและอัตราการเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่องรายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังต่อไปนี้ 

 
 



16 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๓  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๓(๑๗/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่องรายการและอัตราการเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘” (ฉบับที่ ๒)   

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๗  ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความในข้อ ๔  ข้อ ๕ 
และข้อ ๖ แห่งประกาศนี้แทน  

ข้อ ๔  ค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกสําหรับบุคคลที่มาเยี่ยมเยียน ชมกิจการ เจรจาหารือ
เกี่ยวกับงาน หรือทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว และสําหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการด้านการศึกษา อบรม ค้นคว้า หรือวิจัยของส่วนงาน ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาทต่อคน 

กรณีของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทําขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการจัดทําให้เบิกจ่ายได้ตามที่
จ่ายจริง  

ข้อ ๕   ค่ากระเช้าดอกไม้หรือพวงหรีดในโอกาสแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจต่อ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส สามี ภรรยา พ่อ แม่ หรือบุตรของบุคลากร ตลอดจนนิสิตของมหาวิทยาลัย 
ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อชิ้น 

ข้อ ๖  ค่าโล่ หรือ ของที่ระลึก สําหรับแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ให้
ส่วนงานเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

         ประกาศ  ณ วันที่       ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   
                                               (ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา              



17 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่องรายการและอัตราการเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘   
 2. ให้ตัดข้อความ ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๗  ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ ของประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความใน
ข้อ ๔  ข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งประกาศนี้แทน ออก 
 3. ให้แก้ไขข้อ ๔  จากเดิม ค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกสําหรับบุคคลที่มาเยี่ยมเยียน ชมกิจการ 
เจรจาหารือเกี่ยวกับงาน หรือทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว และสําหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการด้านการศึกษา อบรม ค้นคว้า หรือวิจัยของส่วนงาน ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาทต่อคน แก้ไขเป็น ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการ
และอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ค่าของขวัญ 
หรือของที่ระลึกสําหรับบุคคลที่มาเยี่ยมเยียน ชมกิจการ เจรจาหารือเกี่ยวกับงาน หรือทํางานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว และสําหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการด้านการศึกษา อบรม 
ค้นคว้า หรือวิจัยของส่วนงาน ให้เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน 

กรณีของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทําขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการจัดทําให้เบิกจ่ายได้ตามที่
จ่ายจริง” 
  4. ให้แก้ไขข้อ 5  จากเดิม ค่ากระเช้าดอกไม้หรือพวงหรีดในโอกาสแสดงความยินดีหรือแสดงความ
เสียใจต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส สามี ภรรยา พ่อ แม่ หรือบุตรของบุคลากร ตลอดจนนิสิตของ
มหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อชิ้น แก้ไขเป็น ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  
ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ค่ากระเช้าดอกไม้หรือพวงหรีดในโอกาสแสดงความยินดีหรือแสดงความ
เสียใจต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส สามี  ภรรยา  พ่อ  แม่  หรือบุตรของบุคลากร  ตลอดจนนิสิตของ
มหาวิทยาลัย  ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง    ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อชิ้น”  
  5. ให้แก้ไขข้อ 6  จากเดิม ค่าโล่ หรือ ของที่ระลึก สําหรับแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อ
มหาวิทยาลัย ให้ส่วนงานเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน แก้ไขเป็น ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน
ข้อ  ๑๐  ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ค่าโล่ หรือ ของที่ระลึก  สําหรับแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อ
มหาวิทยาลัย  ให้ส่วนงานเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง     ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน” 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7  เรื่อง  ขอหารือค่ารับช าระแทนในการซื้อตั๋วเครื่องบิน 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ ศธ 0590.36/0631 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2558 เรื่อง ขอหารือค่ารับชําระแทนในการซื้อต๋ัวเครื่องบิน  เนื่องด้วยนางสาวชลกร อาจวิชัย นิสิตคณะทันต
แพทยศาสตร์ซื้อตั๋วเครื่องบินของบริษัทไทยแอร์เอเชีย จํากัด และได้จ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเคาน์เตอร์
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เซอร์วิส โดยได้ขอใบเสร็จรับเงินกับทางบริษัท ปรากฏว่าในใบเสร็จมีค่ารับชําระแทนแสดงขึ้นมา แต่กองคลัง
แจ้งว่าไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้    
  
   คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอหารือค่ารับชําระแทนในการซื้อตั๋วเครื่องบิน เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอหารือค่ารับชําระแทนในการซื้อตั๋วเครื่องบิน เอกสารตามแนบใน
วาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
  1. อนุมัติให้นางสาวชลกร อาจวิชัย นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์  เบิกค่าชําระแทนในการซื้อตั๋ว
เครื่องบิน จํานวน 281.40 บาท(สองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เฉพาะรายนี้เท่านั้น 
  2.  ไม่อนุมัติค่ารับชําระแทน หรือค่าประกันชีวิตในการซื้อตั๋วเครื่องบิน ทุกกรณีหรือทุกรายที่เบิกจ่าย
จากเงินมหาวิทยาลัย 
  3. มอบกองคลังนําข้อหารือค่ารับชําระแทนในการซื้อตั๋วเครื่องบิน กําหนดในแนวปฏิบัติการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน กรณีการซื้อต๋ัวเครื่องบิน  
  
ระเบียบวาระท่ี  4.8 เรื่อง  ขอหารือการใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินแทนการน าส่งเงินสดของ
คณะแพทยศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๘(๐๑)/๙๒๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัตินําส่ง
ใบเสร็จและนําส่งเงินโครงการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๘ โดยสรุปดังนี้ 
   งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๑. งบประมาณของคณะที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๒. รายได้ค่าลงทะเบียน จํานวน ๖๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจากรายได้
ค่าลงทะเบียน จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ ได้ขอเบิก
ใบเสร็จรับเงินจากมหาวิทยาลัยไปเพ่ือใช้รับรายได้ค่าลงทะเบียนโครงการจัดประชุมวิชาการแพทย์ศึกษาแห่ง
ประเทศไทย จํานวน ๕ เล่ม และได้รับเงินค่าลงทะเบียนจํานวน ๖๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมฝากเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญชี  ๙๘๒-๗-๙๑๑๕๐-๓ ชื่อบัญชี “โครงการประชุม
วิชาการ แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕” ซึ่งอยู่ในภายใต้การควบคุมของคณะแพทยศาสตร์ 
และไม่ได้อยู่ระบบเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของการใช้ใบเสร็จรับเงิน ดังนี้ 
 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ (เลขที่) วันที่เบิกไปใช้ เลขที่ใบเสร็จที่ยกเลิก 
๓๘๙๕ (๑-๕๐) ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑-๑๔, ๓๒, ๓๕, ๔๗  
๓๙๑๐ (๑-๕๐) ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑, ๕, ๖-๑๐, ๔๔ 
๓๙๑๑ (๑-๕๐) ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๒, ๑๐-๑๒, ๑๙, ๒๙, ๓๖ 
๓๙๑๒ (๑-๕๐) ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๙ 
๓๘๓๒ (๑-๑๔) ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๓ 

    

   ๒. คณะแพทยศาสตร์ได้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการ จํานวน ๒๙๘,๙๗๑.๐๐ บาท  
   ๓. กองคลังได้ทําหนังสือแจ้งคณะแพทยศาสตร์ให้นําส่งเงินสดที่ได้รับจากโครงการจัดประชุม
วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงินโดยด่วน ตามบันทึก
ข้อความกองคลังที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นําส่ง
ใบเสร็จและนําส่งเงินโครงการการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕   
   ๔. บันทึกข้อความคณะแพทยศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๘(๐๑)/๙๒๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัตินําส่งใบเสร็จและนําส่งเงินโครงการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๑๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๔.๑ ขอนําส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน จํานวน ๒๙๘,๙๗๑.๐๐ แทนการนําส่งเงินสด 
เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ไดน้ําเงินรายได้ที่ได้รับจากค่าลงทะเบียนไปใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแล้ว 

๔.๒ ขอนําส่งสําเนาใบเสร็จรับเงิน จํานวน ๕ เล่ม ที่ได้ขอเบิกจากมหาวิทยาลัยไปใช้ใน
โครงการดังกล่าวตามข้อ ๑ (รับค่าลงทะเบียนจํานวน ๖๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท) พร้อมนําส่งเงินสดคงเหลือ จํานวน 
๓๑๗,๒๒๙.๑๔ บาท (เงินลงทะเบียนคงเหลือ ๓๑๖,๐๒๙.๐๐ บาท และดอกเบี้ยรับ ๑,๒๐๐.๑๔ บาท) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

เงินรายได้ค่าลงทะเบียน (ใบเสร็จรับเงิน) ๖๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
หัก ค่าใช้จ่ายตามหลักฐานการจ่ายเงิน ๒๙๘,๙๗๑.๐๐ บาท 
เงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย ๓๑๖,๐๒๙.๐๐ บาท 
บวก ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร ๑,๒๐๐.๑๔ บาท 
เงินคงเหลือสุทธิ ๓๑๗,๒๒๙.๑๔ บาท 
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การพิจารณา  
  ๑. คณะแพทยศาสตร์ สามารถใช้เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน จํานวน ๒๙๘,๙๗๑.๐๐ แทน
การนําส่งเงินสดได้หรือไม ่
   ๒. เงินคงเหลือ จํานวน ๓๑๗ ,๒๒๙.๑๔ บาท (เงินรายได้ค่าลงทะเบียนคงเหลือ 
๓๑๖,๐๒๙.๐๐ บาท และดอกเบี้ยรับ ๑,๒๐๐.๑๔ บาท) จะเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือรายได้ของคณะ
แพทยศาสตร์  
   ๓. มหาวิทยาลัยพะเยา สมควรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

 
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
  1. ให้กองคลังหักเงินโครงการการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕   
เข้าเป็นค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
บริการวิชาการจากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. 2554 จากเงินรายได้ค่าละทะเบียน (ใบเสร็จรับเงิน) จํานวน 
615,000 บาท คิดเป็นเงิน 61,500 บาท(หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ต้องนําเข้ามหาวิทยาลัยทั้งจํานวน 
คือ 1,200.14 บาท(หนึ่งพันสองร้อยบาทสิบสี่สตางค์) 
  3. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการจัดประชุม
วิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาฯ ของคณะแพทยาศาสตร์ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัย และนําผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพ่ือ
ทราบ 
 
ปิดประชุม  
 
 เวลา  12.00 น. 
 
 
                  สุคนธ์  ยากี                              ชาลี  ทองเรือง                    
          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                  

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


