สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 3/๒๕๕6
วันอังคารที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6
เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ตึกสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. ดร.สาราญ ทองแพง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
5. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
6. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
7. รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง
8. นางสาวสุคนธ์ ยากี
9. นายสิทธิธี จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
2. นางอุไร ร่มโพธิหยก

กรรมการ
กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 1.2.1 เรื่ อ ง ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2556
- ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ 2.1 เรื่อง พิ จารณารับ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการการเงิน และทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/๒๕๕6 เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2556
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ ที่ 2/2556
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัตงิ าน
การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัตงิ านการบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. 2556
2. ให้แก้ไขข้อ 3.8 จากเดิมในกรณีที่จาเป็นต้องเบิกจ่ายเงินเกินอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้
นาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็น คราวๆ ไป เป็น ในกรณีที่จาเป็นต้อง
เบิกจ่ายเงินเกินอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นาเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็น คราวๆ ไป
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัตงิ านการบริหารจัดการการศึกษา
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖
..........................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึ กษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ย พะเยา เรื่อ ง อัต ราค่ า ตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัตงิ านการบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อ ง อัต ราค่ า ตอบแทนผู้ด าเนิน งานและผู้ปฏิบัติง าน
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
๓.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ดาเนินงานและผู้ปฏิบัติงานระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๔.๑ ค่าตอบแทนกรรมการอานวยการ
อัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔.๒ ค่าตอบแทนกรรมการดาเนินงาน
อัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔.๓ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงาน
อัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔.๔ ค่าตอบแทนผู้สอนและคุมสอบรายวิชาบรรยายและปฏิบัติ
๔.๔.๑ ระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน ดังนี้
๔.๔.๑.๑ จานวนนิสิตไม่เกิน ๑๐๐ คน
อัตราชั่วโมงละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๔.๔.๑.๒ จานวนนิสิตตัง้ แต่ ๑๐๑ – ๑๖๐ คน
อัตราชั่วโมงละไม่เกิน ๗๕๐ บาท
๔.๔.๑.๓ จานวนนิสิตตัง้ แต่
๑๖๑ คนขึน้ ไป
อัตราชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔.๔.๒ ระดับปริญญาโท อัตราชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๔.๕ ค่าตอบแทนการเทียบโอนผลการเรียน
๔.๕.๑ การสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (CE)
อัตรารายวิชาละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท (ตลอดหลักสูตร)
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๔.๕.๒ การตรวจแฟ้มสะสมผลงาน (CP) อัตราไม่เกิน ๒๐ บาท / รายวิชา /
จานวนนิสิต ๑ คน (กรณีนิสิตจานวนต่ากว่า ๑๐ คน ให้เหมาจ่ายในอัตราไม่
เกิน ๒๐๐ บาท / รายวิชา)
๔.๖ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
๔.๖.๑ ระดับปริญญาตรี ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษา
อิสระ อัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / นิสิต ๑ คน
๔.๖.๒ ระดับปริญญาโท ค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนี้
๔.๖.๒.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
อัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท / นิสติ ๑ คน
๔.๖.๒.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อัตราคนละไม่เกิน ๕๐๐ บาท / ครั้ง
ทั้งนีใ้ ห้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครัง้
๔.๖.๒.๓ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราคนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท / วัน
๔.๖.๒.๔ ค่าตอบแทนการประชุมให้คาปรึกษา
อัตราคนละไม่เกิน ๗๕๐ บาท ทั้งนีใ้ ห้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน
๓ ครัง้ / ภาคเรียน
๔.๖.๒.๕ ผู้ใดได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๓.๖.๒.๑ แล้ว จะรับเงิน
ตามข้อ ๓.๖.๒.๔ อีกมิได้
๔.๗ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ าน อัตราวันละไม่เกิน ๓๐๐ บาท
๔.๘ ในกรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยเงิ น เกิ น อั ต ราที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ น าเสนอ
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นคราวๆ ไป
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศ
นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตทีไ่ ด้รับทุน
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับ
นิสิตที่ได้รับทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้ทนุ การศึกษาสาหรับนิสิตทีไ่ ด้รบั ทุน
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการ
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพั ฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ได้รับทุน
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ทุนการศึกษา”
หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพัก ในแต่ละภาค
การศึกษา
ข้อ ๔ การให้ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
ได้รับทุนการศึกษาภาคปกติ ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน เว้นแต่ในหลักสูตร กาหนดให้เป็นรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๕ ให้อ ธิก ารบดี เป็ น ผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามประกาศนี้ กรณี มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบัติต าม
ประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบสาหรับ
หน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบสาหรับ
หน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2556
2. ให้แก้ไข ๒.๒.๑) จากเดิม แบบอัตนัย วิชาละ ๑๕ บาท/คน เป็น แบบอัตนัย วิชาละ ๑๕ บาท/ผู้เข้า
สอบ
3. ให้ แ ก้ ไ ข ๓. จากเดิม ค่ า ตอบแทนกรรมการคุ ม สอบ วิชาละ ๓๐๐ บาท/คน เป็ น ค่ า ตอบแทน
กรรมการคุมสอบ ๓๐๐ บาท/ผู้คุมสอบ/วิชา
4. ให้แก้ไข 4.1 จากเดิม ช่วงเวลากลางวันในวันหยุดราชการ ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน เป็น ช่วงเวลา
กลางวันในวันหยุดราชการ ไม่เกินคนละ ๑๐๐ บาท
5. ให้แก้ไข 4.2 จากเดิม ช่วงเวลากลางคืน ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน เป็น ช่วงเวลากลางคืน ไม่เกินคนละ
๑๐๐ บาท
6. ให้เพิ่มข้อ 5 เงินเหลือจ่ายในการดาเนินการให้ถอื เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบสาหรับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๖
……………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการจัดสอบ สาหรับหน่วยงาน
ภายนอก จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความตาม
ข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สนิ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้
ออกประกาศไว้ดังนี้
๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน (ต่อคน)
๑.๑ ที่ปรึกษา
๑,๕๐๐ บาท/วัน
๑.๒ ประธานกรรมการ
๑,๐๐๐ บาท/วัน
๑.๓ รองประธานกรรมการ
๘๐๐ บาท/วัน
๑.๔ กรรมการ
๖๐๐ บาท/วัน
๑.๕ เจ้าหน้าที่ตารวจ
๓๕๐ บาท/วัน
๑.๖ ยาม/นักการภารโรง/พนักงานขับรถ
๓๐๐ บาท/วัน
๒. ค่าตอบแทนการออกและตรวจข้อสอบ
๒.๑ ค่าออกข้อสอบ วิชาละ ๒,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าตรวจข้อสอบ
๒.๒.๑) แบบอัตนัย วิชาละ ๑๕ บาท/ผู้เข้าสอบ
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๒.๒.๒) แบบปรนัย ชนิดตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ แผ่นละ ๕ บาท
๒.๓ ค่ากระดาษจัดทาข้อสอบพร้อมถ่ายเอกสาร
๒.๓.๑) จัดทาหน้าเดียว แผ่นละ ๒ บาท
๒.๓.๒) จัดทาแบบหน้า/หลัง แผ่นละ ๓ บาท
๓. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ๓๐๐ บาท/ผู้คุมสอบ/วิชา
๔. ค่าอาหาร
ในการปฏิบัติงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วนติดต่อกันทั้งกลางวัน และกลางคืน ซึ่งต้องการความต่อเนื่อง
ให้จ่ายค่าอาหารแก่ กรรมการ เจ้าหน้าที่ตารวจ ยาม นักการภารโรง และพนักงานขับรถ ที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่เกิน
อัตราที่กาหนด ดังนี้
๔.๑ ช่วงเวลากลางวันในวันหยุดราชการ ไม่เกินคนละ
๑๐๐ บาท
๔.๒ ช่วงเวลากลางคืน
ไม่เกินคนละ
๑๐๐ บาท
๕. เงินเหลือจ่ายในการดาเนินการให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖
....................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
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ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ย พะเยา เรื่อ ง อั ต ราค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาและ
ค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
๓.๑ ค่าบารุงการศึกษา
๓.๑.๑ ระดับมัธยมการศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓.๑.๒ ระดับมัธยมการศึกษาปีที่ ๔-๖ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าซักรีด ภาคการศึก ษา
ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔ ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับการ
ลดหย่อนค่าบารุงการศึกษาในอัตราร้อยละ ๔๐ ของอัตราค่าบารุงการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และไม่สามารถนาใบเสร็จรับเงิน
ค่าบารุ งการศึก ษามาเบิ กเงิน สวั สดิ การการศึก ษาบุต รตามข้อ บัง คับ ว่าด้ วย สวัส ดิก ารการศึกษาของบุต รพนัก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
ข้อ ๕ ค่าบารุงการศึกษาที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนักเรียนชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้น การชาระซ้า การชาระเงินเกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๖ การจ่ายค่าบารุงการศึกษาแรกเข้าในปีใดให้จ่ายในอัตรานั้น จนจบการศึกษาของช่วงชั้นนั้น
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกค่าธรรมเนียมของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมมีมติให้นาไปพิจารณาพร้อมระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง ขอแก้ไข(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
การจัดสรรและการเบิกค่าธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
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ระเบีย บวาระที่ ๔.6 เรื่อ ง ขอแก้ไข(ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจั ดสรรและการเบิ ก
ค่าธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้แก้ไข(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกค่าธรรมเนียมของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 ในข้อที่ 3.1 ค่าหอพัก จากเดิม 6,750 บาทต่อภาคการศึกษา เป็น 8 ,000
บาทต่อภาคการศึกษา และในข้อที่ 3.5 ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา เดิม 5,000 บาทต่อภาคการศึกษา เป็น
3,750 บาทต่อภาคการศึกษา ตามเอกสารที่ได้แก้เพิ่มเติม
2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกค่าธรรมเนียมของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖
...................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิ นและทรัพ ย์สิน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย ในคราว ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อ วั น ที่ ๑๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมที่ได้จากการชาระเงิน ของนัก เรีย น
ดังนี้
๓.๑ ค่าหอพัก
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
๓.๒ ค่าอาหาร ๑๐๐ บาทต่อวัน
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
๓.๓ ค่าซักรีด ๕๐๐ บาทต่อเดือน
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
๓.๔ ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เป็นเงิน
๗๕๐ บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา
๓.๕ ค่าวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบการหอพัก เป็นผู้ขออนุมัติเบิกจ่ายรายการที่ ๓.๑ และรายการที่ ๓.๔ โดยตรงจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๕ ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย พะเยา รับผิด ชอบเบิก จ่า ยเงิน ที่ไ ด้รับจัด สรรรายการที่ ๓.๒
และรายการที่ ๓.๓ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา โอนเงินจัดสรร รายการที่ ๓.๕ ระบบงบประมาณของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๖
---------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง ชมรมผู้ ปกครองและครู โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้บริหาร”
หมายความว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อานวยการ”
หมายความว่า ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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“ชมรม”
หมายความว่า ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
“The Parent – Teacher Association of the University of Phayao Demonstration School”
“ครู ”
หมายความว่ า อาจารย์ โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
“ผู้ปกครอง”
หมายความว่า บิดา มารดา หรือ ผู้อุปการะนักเรียน
“นั ก เรี ย น”
หมายความว่า นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต หาวิทยาลั ย พะเยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

บททัว่ ไป
ข้อ ๔ สานักงานของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ข้อ ๕ ให้มีเครื่องหมายของชมรมซึ่งมีลักษณะตามภาพประกอบซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสัต ภัณฑ์สีขาว
บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบดอกบัวสีม่วง เหนือตัวอักษร "มพ" รูปอักษรฝักขามด้านล่างมีช่ือมหาวิทยาลัยพะเยาสี
ม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ "UNIVERSITY OF PHAYAO" ภายใต้ชายธงสีทอง ล้อมรอบด้วยวงกลมพื้นสีม่วงและแถบสีทองชื่อ
ว่า "ชมรมผู้ ปกครองและครู" ไว้ส่วนบนของวงโค้ง ส่วนวงโค้งด้านล่างเขียนเป็นชื่อโรงเรียนด้วยตัวอักษรภาษาไทยว่า
"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา" และวงโค้งด้านซ้ายกับด้านขวามีรูปลายไทยเส้นสีขาว

ข้อ ๖ ชมรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๖.๑ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจ ความสั ม พั น ธ์ ความร่ ว มมื อ และแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนเครือข่ายชมรม/สมาคม ทั่วประเทศ
๖.๒ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสาธิ ต ให้ มีค วามเป็ น เลิ ศ ได้
มาตรฐานสากล ปลูกฝังนักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้ นา รักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักเรียน
สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน
๖.๓ เพื่อ ให้ ผู้ ปกครองมีส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม กิ จ การของโรงเรี ย นสาธิ ต ในด้ า น
ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา การกีฬา โครงการ/กิจกรรม และประโยชน์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสาธิตและ
นักเรียน
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หมวดที่ ๑
สมาชิก
ข้อ ๗ สมาชิกชมรมมี ๒ ประเภทคือ
๗.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง บิดา มารดาของนักเรียน และครู
๗.๒ สมาชิกกิตติมศัก ดิ์ ได้แ ก่ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้มีอุปการคุณ ต่อ โรงเรีย นสาธิต และชมรม
ซึ่งชมรมได้มีมติเชิญเข้าเป็นสมาชิกของชมรม
ข้อ ๘ สมาชิกต้องประกอบด้วยคุณสมบัตดิ ังนี้
๘.๑ เป็นผู้บรรลุนติ ภิ าวะ
๘.๒ เป็นผู้มคี วามประพฤติเรียบร้อย
๘.๓ ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือที่สังคมรังเกียจ
๘.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีหนีส้ ินล้นพ้นตัว
๘.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรื อไร้ความสามารถ หรือต้องโทษ
จาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
ข้อ ๙ ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง
๙.๑ สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้า ๕๐ บาท และค่าบารุงชมรมรายปี ปีละ
๒๐๐บาท
๙.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์หรือสมาชิกสามัญที่เป็นผู้บริหารและครูไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนและ
ค่าบารุงชมรม
ข้อ ๑๐ การสมัครเป็นสมาชิกของชมรม สาหรับสมาชิกสามัญ ยกเว้นผู้บริหารและครู ให้ย่ืนใบสมัคร
ตามแบบของชมรมต่อนายทะเบียนชมรมพร้อมกับชาระค่าลงทะเบียน และค่าบารุงการเป็นสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่ม
นับตัง้ แต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบารุงชมรม และได้รับใบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับเชิญการเป็นสมาชิกไป
ถึงยังนายทะเบียนชมรม
ข้อ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกได้สนิ้ สุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ตาย
๑๒.๒ ลาออก และได้รับอนุมัตใิ ห้ลาออกจากกรรมการชมรม
๑๒.๓ ขาดคุณสมบัตขิ องสมาชิก
๑๒.๔ คณะกรรมการชมชม ได้ลงมติ ๒ ใน ๓ ของจานวนคณะกรรมการ ให้ ลบชื่อออก
จากทะเบียน
๑๒.๕ ค้างชาระค่าบารุงชมรมเป็นเวลา ๑ ปี
ข้อ ๑๓ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๓.๑ เสนอความคิด เห็น เกี่ย วกับ การดาเนิน งานของโรงเรีย นสาธิต และของชมรมต่อ
คณะกรรมการ
๑๓.๒ เข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรม
๑๓.๓ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมของ
ชมรม
๑๓.๔ ได้รับสวัสดิการที่ชมรมจัดขึน้
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๑๓.๕ ร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของชมรม
๑๓.๖ เข้ า ชื่อ ร่ วมกั น อย่า งน้อ ย ๑ ใน ๕ ของสมาชิก สามั ญ ทั้ งหมด ทาหนั ง สือ ร้ อ งขอต่อ
คณะกรรมการให้จัดประชุมวิสามัญของชมรมได้
๑๓.๗ ร่วมกิจกรรมที่ชมรมได้จัดให้มีขน้ึ
๑๓.๘ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการของโรงเรียนสาธิตและของชมรม
๑๓.๙ เผยแพร่และรักษาชื่อเสียงของชมรมให้แพร่หลาย
หมวดที่ ๒
การดาเนินกิจกรรม
ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรม ประกอบด้วยคณะกรรมการที่
เลือกในการประชุมใหญ่จากสมาชิกสามัญที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน โดยสมาชิกสามัญที่เป็นผู้ปกครองเลือกประธาน ๑ คน
และเลือกคณะกรรมการอีก ๑๘ คนจากผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น โดยมีจานวนกรรมการระดับชั้นเป็นสัดส่วนเท่า
ๆ กัน และจากสมาชิกสามัญที่ เ ป็น ครู จานวน ๑๑ คน ที่เ ลือ กโดยครูใ นโรงเรีย นสาธิต และผู้อานวยการเป็น รอง
ประธานโดยตาแหน่ง อีก ๑ คน รวมเป็น ๓๑ คน
ข้อ ๑๕ การดาเนินงานของชมรมจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบของ ศีลธรรมอันดี และเพื่อพรรค
การเมือง หรือศาสนาใด
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการ ได้แก่
ประธานของชมรม เป็นประธานในการประชุม และเป็นผู้ลงนามแทนชมรม
๑๖.๒ รองประธาน จานวน ๒ คน โดยผู้อานวยการเป็น รองประธานคนที่ ๑ มีหน้าที่
ช่วยเหลือประธาน และทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายในกรณีที่ประธานไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ และให้รองประธาน
ตามลาดับตาแหน่งปฏิบัตหิ น้าที่แทนประธาน
๑๖.๓ เลขานุการ ๑ คนมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรม ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานและรองประธาน ตลอดจนท าหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารในการประชุ ม ของชมรม และให้ มี
ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน
๑๖.๔ นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทาและรักษาทะเบียนสมาชิกและให้มีผู้ช่วยนายทะเบียน ๑ คน
๑๖.๕ เหรัญญิกมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรม จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายบัญชี
งบดุล ทรัพย์สินของชมรม และเก็บเอกสารหลักฐานของชมรมเพื่อรองรับการตรวจสอบ และให้มีผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ คน
๑๖.๖ ปฏิคมมีหน้าที่ตอ้ นรับสมาชิกและผู้มาเยือน การจัดเตรียมสถานที่ของชมรมเพื่อการ
ประชุมและการทากิจกรรมของชมรมและให้มีผู้ช่วยปฏิคม ๑ คน
๑๖.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ เผยแพร่กิจการ ชื่อเสียง และเกียรติคุณของชมรม ให้แก่
สมาชิกและบุคคลทั่วไปเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้มีผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ๑ คน
๑๖.๘ กรรมการการศึกษา มีหน้าที่การจัดกิจกรรมด้านการศึกษา รวบรวมความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
๑๖.๙ กรรมการสวัสดิการ มีหน้าที่ในการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
๑๖.๑๐ กรรมการจัด หารายได้ มีหน้า ที่ใ นการจั ดหารายได้ เพื่อประโยชน์ใ นกิจ การของ
โรงเรียนสาธิตและชมรม
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๑๖.๑๑ กรรมการฝ่ายโรงเรียนสาธิต มีหน้าที่ในการรับผิดชอบข้อมูล การจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนสาธิตและประสานงานระหว่างชมรมกับโรงเรียนสาธิต
๑๖.๑๒ กรรมการกลาง มีหน้าที่ดาเนินกิจกรรมชมรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๖.๑๓ กรรมการตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบภายในชมรม เกี่ยวกับการเงิน และ
การปฏิบัตหิ น้าที่ของชมรม และรายงานให้คณะกรรมการทราบทุก ๖ เดือน เป็นอย่างน้อย
ข้อ ๑๗ การเลือกคณะกรรมการให้มีการเลือกภายในเดือนพฤษภาคม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิต และคณะกรรมการปฏิบัตหิ น้าที่เดือน มิถุนายน โดยมีวาระ ๑ ปี
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการอาจเชิญสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ตามเห็นสมควร
และคณะกรรมการที่ปรึกษาจะอยู่ในตาแหน่งจนหมดวาระของคณะกรรมการชุดนัน้
ข้อ ๑๙ โดยการอนุมัตขิ องคณะกรรมการ อาจมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากสมาชิก เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในกิจการหรือกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ตามสมควร
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการสามารถออกประกาศสาหรับการบริหารงานของชมรมได้ โดยไม่ ขัดต่อระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ ประกาศใดของมหาวิ ท ยาลั ย และไม่ ขั ด ต่ อ ประกาศของชมรม และต้ อ งผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตด้วย
ข้อ ๒๑ ถ้ ามีก รรมการว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจมีก ารเลือกตั วแทน หรืออาจเชิญ
สมาชิกสามัญที่ได้คะแนนเลือกตั้งที่ ผ่านมาที่มีคะแนนรองลงไปมาแทนกรรมการที่ว่าง
และจะอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
เวลาที่กรรมการคนเดิมที่มีเวลาเหลืออยู่ กรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนให้ถือว่าคณะกรรมการเท่าที่มีอยู่มีอานาจ
และปฏิบัตหิ น้าที่ตอ่ ไปได้
ข้อ ๒๒ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้ และมีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ปีละ ๑ ครัง้ ทุกต้นปีการศึกษา ในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ทั้งหมด การลงมติในคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงชีข้ าดได้อีก ๑ เสียง
ข้อ ๒๓ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๒๓.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๒๓.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของชมรม
๒๓.๓ เตรียมเลือกตัง้ / เลือกตัง้ กรรมการชุดใหม่ เมื่อถึงวาระ
๒๓.๔ ผลการตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบบัญชี
๒๓.๕ เรื่องอื่น ๆ
หมวดที่ ๓
การเงิน และทรัพย์สนิ
ข้อ ๒๔ รายได้ของชมรม มาจากต่อไปนี้
๒๔.๑ ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงชมรม
๒๔.๒ เงินหรือทรัพย์สนิ ที่มีผู้มอบให้
๒๔.๓ การจัดกิจกรรม หรือกิจการและทรัพย์สินของชมรม
๒๔.๔ รายได้ และหรือ ผลประโยชน์อ่นื ๆ
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ข้อ ๒๕ การสั่งจ่ายของชมรม ประธานมีอานาจสั่งจ่ายในกรณีจาเป็นและเร่งด่วนได้ไม่เกินคราวละ
๑๐,๐๐๐ บาท และต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อมา การจ่ายเงินคราวละเกินกว่าที่
กาหนดต้องจ่ายโดยมติของคณะกรรมการ
ข้อ ๒๖ ใ ห้ เ ห รั ญ ญิก มี อ า นา จ เก็ บ รั ก ษ า เ งิ นส ด ข อ ง ชม ร มไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ๑๐ , ๐ ๐ ๐ บ า ท
ถ้าเกินกว่าจานวนนี้ ต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของชมรมภายใน ๒ วันทาการทันที
ข้อ ๒๗ เหรัญญิก จะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนและเหรัญญิกทุกครัง้
ข้อ ๒๘ ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการในชมรม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้ อ ๒๙ ผู้ ส อบบั ญ ชีส ามารถเรี ย กเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการเงิ น ทรั พ ย์สิ น การจั ด กิ จ กรรม ฯลฯ
เกี่ยวกับการเงินของชมรม และสามารถเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของชมรมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชี การเงิน และ
ทรัพย์สนิ ได้
ข้อ ๓๐ คณะกรรมการ มีขอบเขตอนุมัติให้ใช้เงินดังต่อไปนี้
๓๐.๑ การจัดโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้า ใจ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนการสานสัมพันธ์ระหว่างชมรม/
สมาคมทั่วประเทศ
๓๐.๒ การจัดการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวัสดุครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา ตลอดจนสิ่งอื่นใดที่ส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและ
ทักษะทางสังคม
๓๐.๓ สวัสดิการของสมาชิก
หมวดที่ ๔
การเลิกชมรม
ข้อ ๓๑ การเลิกชมรม จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของชมรม ยกเว้นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติที่ประชุมใหญ่ให้ เลิกชมรมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทัง้ หมด
ข้อ ๓๒ เมื่อชมรมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของชมรมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชาระ
บัญชีเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของโรงเรียนสาธิตเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนสาธิต (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)
หมวดที่ ๕
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๓๓ ให้ ค ณะกรรมการที่ แ ต่ง ตั้งโดยมหาวิทยาลั ยซึ่ง ริเริ่มการจัด ตั้ง ชมรมเป็น คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้า ที่ชั่ว คราว ตามประกาศชมรมและดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๖
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหายสาหรับนิสิต
พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหายสาหรับ
นิสิต พ.ศ. 2556
2. ให้แก้ไขข้อ ๖ จากเดิม หากพ้น ก าหนดตามข้อ ๔ นิส ิต ไม่ม ารับ คืน เงิน ประกัน ของเสีย หาย
มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์ในการรับคืนและจะถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็น หากพ้นกาหนดตามข้อ ๔
นิสิตไม่มารับคืนเงินประกันของเสียหาย ให้ถือว่าสละสิทธิ์และถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหายสาหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหายสาหรับ
นิสิต จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ
๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การรั บคื นเงิ นประกันของเสี ยหาย
สาหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ นิสิต หมายถึง นิสติ ที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเท่านัน้
ข้อ ๔ กาหนดการรับคืนเงินประกันของเสียหาย เป็นดังนี้
นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๔๘ ให้มารับคืนได้ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๗
นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ให้มารับคืนได้ภายในภาคการศึกษาแรก
หลังจากไม่ได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ ๕ หลักฐานในการรับคืนเงินประกันของเสียหายให้ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่านัน้
ข้อ ๖ หากพ้นกาหนดตามข้อ ๔ นิสิตไม่มารับคืนเงินประกันของเสียหาย ให้ถือว่าสละสิทธิ์และถือ
เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.9 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
สาหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนสาหรับแหล่งฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพของนิสติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2556
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย แนวทางปฏิบัตใิ นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสาหรับแหล่งฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสาหรับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนสาหรับแหล่งฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพของนิสติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓
“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะแพทย์ ศ าสตร์ คณะทั น ตแพทย์ ศ าสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และส่ ว นงานอื่ น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้อยูใ่ นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
“แหล่งฝึก” หมายถึง สถานที่ที่คณะประกาศให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพสาหรับนิสิต

18
“อาจารย์แหล่งฝึก ” หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก และคณะประกาศให้เป็น
อาจารย์พิเศษหรืออาจารย์พี่เลีย้ งประจาแหล่งฝึก
“หน่วยงาน” หมายถึง หน่วยงานย่อยภายในแหล่งฝึกที่คณะกาหนดให้นสิ ิตไปฝึกปฏิบัตงิ าน
“ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน” หมายถึง ค่าตอบแทนแหล่งฝึก ค่าเบี้ยเลี้ยง
อาจารย์แหล่งฝึก ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน ค่าเดินทางของอาจารย์ที่ไปปฏิบัติงาน ค่าที่พักของนิสิตและ
อาจารย์ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คณะพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัตงิ าน
ข้อ ๔ อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสาหรับแหล่งฝึกของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ทาเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึก ตามข้อ ๔ อาจเป็นใบเสร็จรับเงินของแหล่ง
ฝึกหรือใบสาคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดอาจเป็นใบเสร็จรับเงินของแหล่งฝึก
หรือใบสาคัญรับเงินของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ กรณีใช้ใบสาคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้อาจารย์แหล่งฝึก
เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินพร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับเงิน
ข้อ ๗ การยืมเงินทดรองจ่ายสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิต อาจ
กระทาได้เป็นรายภาคการศึกษา หรือเป็นตามช่วงเวลาที่สอดคล้องกับแผนการฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพของนิสิต
ข้อ ๘ กรณีตามข้อ ๗ หากแหล่งฝึกใดมีการฝึกปฏิบัติงานในหลายหน่วยงานหรือมีอาจารย์แหล่งฝึก
มากกว่าหนึ่งคน อาจารย์แหล่งฝึกคนใดคนหนึ่งอาจเป็นผู้รับผิดชอบรับเงินแทนทุกหน่วยงานหรืออาจารย์แหล่งฝึกทุกคน
ได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นการฝึกปฏิบัตงิ านในช่วงเวลาเดียวกัน
ข้อ ๙ กรณีมคี ่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัตงิ านของแหล่งฝึกที่มีผลก่อนระเบียบนี้ให้อนุโลมตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บนี้ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.10 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
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1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
2. ให้ตัดข้อความในข้อ 5 จากเดิม ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมีอานาจ
ออกประกาศ คาสั่ง หรือ ข้อปฏิบัติอ่ืนใดซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบนี้ เป็น ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
3. ให้ตัดข้อความท้ายข้อ 5 ย่อหน้าแรก ความว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการ
ปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัย”
4. ให้แก้ไขหมวดที่ 4 การบริหารงานบุคคล ข้อ 23 จากเดิม การบริหารงานบุคคลของศูนย์ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ เป็น การบริหารงานบุคคลของศูนย์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด
5. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๖
___________________________________
โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และสภา
มหาวิทยาลั ย พะเยา ในคราวประชุม ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อ วั นที่ ๑๖ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึ ง ให้ ออกระเบี ย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การบริ หารงานศู นย์ บ่ มเพาะวิ สาหกิ จ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Business
Incubator: UPBI)
“คณะกรรมการบริหารศูนย์” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
พะเยา
“คณะกรรมการดาเนินงานศูน ย์ ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินงานศู นย์บ่มเพาะวิส าหกิ จ
มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อานวยการศูนย์” หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
“รองผู้อานวยการศูนย์” หมายความว่า รองผู้อานวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา

20
“ผู้จัดการศูนย์” หมายความว่า ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๖ ให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ่ ม เพาะมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา โดยมี ฐ านะเป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระในก ากั บ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสติ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพและมีความสนใจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่
(๒) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์
นวั ต กรรม เทคโนโลยี และทรั พ ยากรพื้ น ฐานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี อ ยู่ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถดาเนินการในเชิงพาณิชย์ได้
(๓) ให้คาปรึกษาและข้อมูลที่จาเป็นพร้อมทั้งประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
การอานวยความสะดวกเพื่อการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลแก่ผู้ประกอบการรายใหม่
(๔) ให้การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการมากขึ้น
(๕) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้ มีค ณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ประกอบด้ ว ย อธิ ก ารบดี ห รือ ผู้ ที่อ ธิ ก ารบดี ม อบหมายเป็ น
ประธาน รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ คณบดีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ผู้อานวยการกอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒไิ ม่นอ้ ยกว่า ๔ คน โดยให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งจากบุคลากร
ภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ ผู้อานวยการศูนย์เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการศูนย์อาจเสนอชื่อผู้ปฏิบัตงิ านของศูนย์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ได้ตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวี าระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิ าจพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
ในกรณีที่ คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ พ้น จากตาแหน่งก่อ นครบวาระ ให้ผู้ ที่ไ ด้รับการแต่ง ตั้งด ารง
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารศูนย์มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
วัตถุประสงค์ของศูนย์
(๒) ก าหนดแนวทางการควบคุ ม ดู แลการปฏิบัติง านของศู น ย์ให้ เป็น ไปตามนโยบายและ
แผนงานที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด
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(๓) เสนอข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารจัดการศูนย์ การดาเนินงานศูนย์ การ
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์ศูนย์
(๔) ออกประกาศของศูนย์ตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๕) พิจารณางบประมาณและงบการเงินประจาปีของศูนย์เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ หรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทา
การใด ๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์
(๗) ดาเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้อานวยการศูนย์
เป็นประธาน รองผู้อานวยการและกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกไม่เกินสิบห้าคน เป็นกรรมการและผู้จัดการศูนย์เป็น
เลขานุการ
ผู้ จั ด การศู น ย์ อ าจเสนอชื่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ เ พื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ท าหน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ได้ตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์อาจพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารศูนย์มมี ติเสนออธิการบดีให้พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่ งตั้งดารง
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการงานของศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และระเบียบ ข้อบังคับ ที่
คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด
(๒) จัดทาแผนงานประจาปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
(๓) รับผิดชอบการจัดทางบการเงินประจาปีของศูนย์
(๔) ดาเนินการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด
(๕) ส่งเสริมให้มีการนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และผลงานวิจั ยมาแปลงเป็นทรัพยากร
การผลิตในการสร้างนวัตกรรมสูว่ สิ าหกิจ
(๖) หน้าที่อ่นื ตามที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ มีผู้ อ านวยการศู น ย์ค นหนึ่ง เป็ น ผู้ รับผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของศู น ย์ต ามแนวทางและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด และอาจมีรองผู้อานวยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เห็นสมควรเพื่อช่วยบริหารงานของศูนย์ได้
ผู้อานวยการศูนย์มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้แทนของศูนย์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เว้น
แต่การดาเนินการเกี่ยวกับสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่มผี ลเป็นการผูกพันมหาวิทยาลัยหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จะ
มีผลเป็นการใช้อานาจหน้าที่ในนามของมหาวิทยาลัย ให้นาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ผู้อานวยการศูนย์มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
ผู้อานวยการศูนย์อาจพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารศูนย์มมี ติเสนอต่ออธิการบดีให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๒ ผู้จัดการศูนย์มีหน้าที่บริหารกิจการศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบายและตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
อานาจหน้าที่น้ใี ห้รวมถึง
(๑) ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่ นของศูนย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบของศูนย์
(๒) จัดทาแผนพัฒนาศูนย์ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ต่างๆ ของศูนย์
(๓) ปฏิบัตหิ น้าที่อ่นื ๆตามที่ผู้อานวยการศูนย์มอบหมาย
หมวดที่ ๒
เงินรายได้
ข้อ ๑๓ ศูนย์อาจมีรายได้ดังนี้
(๑) งบประมาณรายได้
(๒) งบประมาณแผ่นดิน
(๓) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริการต่าง ๆ ของศูนย์
(๕) ผลประโยชน์จากการดาเนินงานของศูนย์
(๖) เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคซึ่งมีให้แก่ศูนย์ รวมถึงทรัพย์ สินที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
มอบให้
(๗) รายได้และผลประโยชน์อย่างอื่นและเงินอื่นใดที่นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๖)
รายได้ของศูนย์เป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ตอ้ งนาส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยโดยจะต้องใช้
เพื่อประโยชน์ของศูนย์ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้มอบให้กาหนด หรือที่มีระบุในรายได้อ่นื ๆ
ข้อ ๑๔ รายได้ที่ได้รับจะหักไว้จ่ายไม่ได้ และต้องนาฝากสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เห็นชอบในวันที่ได้รับ เว้นแต่มีเหตุผลจาเป็นให้นาฝากในวันที่สถาบันการเงินเปิดทาการในวันถัดไป
ข้อ ๑๕ การนารายได้ของศูนย์ไปหาผลประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากการฝากกับสถาบันการเงินให้
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พจิ ารณาอนุมัตโิ ดยมติของคณะกรรมการบริหารศูนย์
ข้อ ๑๖ เมื่อศูนย์ถูกยกเลิก ให้นารายได้ทั้งหมดของศูนย์เข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ ๓
การงบประมาณ
ข้อ ๑๗ ปีงบประมาณของศูนย์ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๘ ให้ ผู้ อ านวยการศู น ย์ จั ด ท าร่ า งงบประมาณ รายรั บ -รายจ่ า ย ประจ าปี เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ทัง้ นี้ต้องให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ข้อ ๑๙ การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย งบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบ
รายจ่ายอื่น
ข้อ ๒๐ เงินคงเหลือในแต่ละปี ให้นาเข้าเงินทุนสะสมของศูนย์ หากมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถนาเงินทุนสะสมมาตั้งเป็นงบประมาณเพิ่มเติม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้อ ๒๑ ให้ศูนย์บริหารงบประมาณเป็นไปตามงบประมาณประจาปี หากมีเงินเหลือจ่าย อาจโอนเงินไป
ใช้เพื่อการอื่น หรือ อาจเปลี่ยนแปลงรายการ ให้ผู้อานวยการศูนย์เป็นผู้อนุมั ติ โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์
หมวดที่ ๔
การบริหารงานบุคคล
ข้อ ๒๒ พนักงานของศูนย์ ประกอบด้วย
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย
(๒) บุคลากรของศูนย์
ข้อ ๒๓ การบริหารงานบุคคลของศูนย์ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด
ข้อ ๒๔ อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของศูนย์หรือแก่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศูนย์ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด โดยจัดทาเป็นประกาศของศูนย์
ข้อ ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของศูนย์ อาจจัดให้มีระบบสวัสดิการ และเงินตอบแทนใน
ลักษณะต่างๆ ให้แก่บุคลากรของศูนย์หรือแก่ผู้ปฏิบัตงิ านให้ศูนย์ตามความเหมาะสมและความจาเป็น ทัง้ นี้หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และเงินตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด โดยจัดทา
เป็นประกาศของศูนย์
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หมวดที่ ๕
การบริหารการเงินและการพัสดุ
ข้ อ ๒๖ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การรั บ เงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการพั ส ดุ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารศูนย์กาหนดและให้จัดทาเป็นประกาศของศูนย์

หมวดที่ ๖
การรายงาน การเงิน และการตรวจสอบ
ข้อ ๒๗ ให้ศูนย์จัดทาบัญชีต่าง ๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ข้อ ๒๘ ให้ศูนย์จัดทางบการเงินประจาเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ทราบทุก หก
เดือน
ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่รับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอบบัญชีและรับรองงบการเงิน
ของศูนย์
ข้อ ๓๐ ให้ศูนย์จัดทารายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ กรณีมรี ายได้และค่าใช้จ่ายของศูนย์ก่อนระเบียบนี้ ให้อนุโลมตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.11 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลสาหรับตัวแทนบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลสาหรับตัวแทนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2556
2. ให้แก้ไข ข้อ 4 (2) กีฬาประเภททีม ข้อ (2.1)-(2.3) ดังนี้
(2.1) จากเดิม กรณีได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
จานวน 10,000 บาท เป็น กรณีได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 10,000
บาท/คน
(2.2) จากเดิ ม กรณี ไ ด้ รั บ เหรี ย ญเงิ น หรื อ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง จะได้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 5,000 บาท เป็น กรณีได้รับเหรียญเงิน หรือรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จะได้รับเงิ น
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 5,000 บาท/คน
(2.3) จากเดิม กรณีได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 3,000 บาท เป็น กรณีได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 3,000 บาท/คน
3. ให้เพิ่ม ข้อ (2.4) ผู้เล่นเป็นตัวสารองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาระดับประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง เงินรางวัลสาหรับตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลสาหรับตัวแทนบุคลากรของ
มหาวิท ยาลัย ที ่ส ร้า งชื ่อ เสีย งให้แ ก่ม หาวิท ยาลัย พะเยา ในการเข้า ร่ว ม การแข่ง ขัน กีฬ าบุค ลากรส านัก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา จึง อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความ
ในข้อ ๔ แห่ ง ระเบี ย บมหาวิทยาลั ย พะเยา ว่า ด้ ว ย การเงิ น และ
ทรั พ ย์สิ น ของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์สิน ของมหาวิทยาลัย พะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลสาหรับตัวแทนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมก ารการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2556”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับนับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
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“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นั ก กี ฬ าบุ ค ลากร” หมายความว่า พนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย พะเยาที่ ทาหน้ า ที่ เป็ น นั ก กี ฬ า
บุคลากรและได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
“ผู้จัดการทีม”
หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม
กีฬา
“ผู้ฝึกสอน”
หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็น ผู้ฝึกสอน
กีฬา
“ผู้ ช่วยผู้ ฝึก สอน” หมายความว่า บุ ค คลที่ มหาวิทยาลั ย แต่ง ตั้ง ให้ทาหน้า ที่เป็ น ผู้ช่ว ยผู้
ฝึกสอนกีฬา
“เงินรางวัล”
หมายความว่ า เงิ น ค่ า ตอบแทนพิเ ศษที่ ม หาวิ ทยาลั ย มอบให้ ส าหรั บ
บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ข้อ ๔ ให้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาบุคลากรที่สร้างชื่อเสี ยงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬา
บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
(๑) กีฬาประเภทบุคคล
(๑.๑) กรณีได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑.๒) กรณี ไ ด้ รั บ เหรี ย ญเงิ น หรื อ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง จะได้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน ๕,๐๐๐ บาท
(๑.๓) กรณีได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน ๓,๐๐๐ บาท
(๒) กีฬาประเภททีม
(๒.๑) กรณีได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท/คน
(๒.๒) กรณี ไ ด้ รั บ เหรี ย ญเงิ น หรื อ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง จะได้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน ๕,๐๐๐ บาท/คน
(๒.๓) กรณีได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน ๓,๐๐๐ บาท/คน
(๒.4) ผู้เล่นเป็นตัวสารองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาระดับประเทศ
ข้อ ๕ ให้มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่ วยผู้ฝึกสอนชนิดกีฬา ละไม่เกิน ๑ คน
และเป็นการแข่งขันกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กั บมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังนี้
(๑) ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ ให้
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จานวน ๕,๐๐๐ บาทต่อคน
(๒) ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเหรียญเงิน หรือรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จานวน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน
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(๓) ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสอง ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จานวน ๒,๕๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๖ กรณีนักกีฬาบุคลากรที่ทาการแข่งขันกีฬาหลายประเภท และได้รับเหรียญหรือรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬามากกว่าหนึ่งประเภทให้ได้รับเงินรางวัลจากทุกเหรียญหรือรางวัลที่ได้รับ
ข้อ ๗ กรณี ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทาหน้าที่ในกีฬาหลายชนิดกีฬาและได้รับ
เหรียญหรือรางวัลจากการแข่งขันกีฬามากกว่าหนึ่งชนิดกีฬา ให้ได้รับเงินรางวัลโดยพิจารณาเหรียญหรือรางวัลสูงสุด
เพียงหนึ่งรางวัล
ข้อ ๘ เงินรางวัลที่มอบให้นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ให้เบิกจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๙ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.12 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
มติ ที่ ประชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติ ให้ ความเห็ น ชอบ(ร่า ง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การตีพิม พ์ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2556
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ 59(10/2556) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556”
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ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้กับนิสติ รหัส 55 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ข้ อ ค ว า ม ใ น ข้ อ 3 แ ล ะ ข้ อ 4 ข อ ง ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า เ รื่ อ ง
“การตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 3 ในประกาศนี้
“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการอย่างสม่าเสมอ และมีการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ Peer Review (ผู้ประเมินผล
งานอิสระ)
“รายงานการประชุมวิชาการ” หมายถึ ง เอกสารรวมเล่ ม รายงานการประชุม วิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่นสิ ิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ และมี
การพิจารณาการตีพมิ พ์ผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review (ผู้ประเมินผลงานอิสระ)
ข้อ 4 คุณสมบัตขิ องวารสารทางวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการ
4.1 วารสารวิชาการ
เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index Centre: TCI) หรือในฐานข้อมูลสากลของ Institute for Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
4.2 รายงานการประชุมวิชาการ
เป็ น รายงานการประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ที่ มี ค ณะกรรมการภายนอกร่ ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.13 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556
------------------------------โดยที่เป็น การสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ ความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ 59(10/2556) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.
2556 คณะกรรมการการเงิ นและทรัพ ย์สิ นของมหาวิทยาลัย พะเยา ในคราวประชุมครั้ง ที่ 3/2556 เมื่อวั นที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสาหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ คุ ณ สมบั ติข องนิสิ ต ที่ จ ะได้ รั บ งบประมาณการสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการสาหรั บ นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
3.1 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก
3.1.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
3.1.2 ผลงานวิชาการที่ไปนาเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ ประกอบการยื่น
สาเร็จการศึกษา
3.1.3 ผลงานวิชาการที่เสนอเพื่อตีพิมพ์หรือนาเสนอต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
3.2 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
3.2.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
3.2.2 ผลงานวิชาการที่ไปนาเสนอต้องเป็นผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพื่อใช้ประกอบการยื่นสาเร็จการศึกษา
3.2.3 การของบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
คณะ
3.3 ปริญญาเอก
3.3.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์เ รียบร้อยแล้ว นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ
3.3.2 ผลงานวิชาการที่ไปนาเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการยื่นสาเร็จ
การศึกษา
ข้อ ๔ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดเกณฑ์ ก ารเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยการเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้
4.1 ค่าลงทะเบียนตามจ่ายจริงไม่เกิน 2,000 บาท
4.2 ค่าเดินทางและค่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท
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กรณีที่นาเสนอผลงาน ณ จังหวัดที่นิสติ ศึกษาอยู่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าที่
พักได้
4.3 นิสิตสามารถของบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนได้ ดังนี้
4.3.1 นิสิตระดับปริญญาโท จานวน 1 ครัง้ ตลอดหลักสูตร
4.3.2 นิสิตระดับปริญญาเอก จานวน 2 ครัง้ ตลอดหลักสูตร
4.4 เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะต้นสังกัดที่การจัดการเรียนการสอน
ข้อ ๕ ให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ รัก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ กรณี มีปัญ หาเกี่ ย วกั บการปฏิบัติ ต าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.14 เรื่อง ขออนุมัติเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนการแสดงดนตรี แจ๊ส ออเคสตร้าใน
โอกาส 3 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีพิเศษ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตเิ งินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนการแสดงดนตรี แจ๊ส ออเคสตร้าในโอกาส 3 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีพิเศษ จานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.15 เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีมารดาของนางสาวเสาวนี ย์
จอมสว่าง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัตเิ งินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีมารดาของนางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง
เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัตติ ามตามขั้นตอนการเบิกจ่ายตามที่สานักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้ากาหนดว่าต้องฟอกไตทางหน้า
ท้องก่อน หากแพทย์มีความเห็นว่า ไม่สามารถฟอกไตทางหน้าท้อง จึงจะทาการฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียม ซึ่ง กรณี
ดังกล่าวเป็นความต้องการของญาติผู้ป่วยที่ให้ทาการฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียม เพราะกลัวติดเชื้อ
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ระเบียบวาระที่ ๔.16 เรื่อง ขอหารือเรื่องเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินของพนักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา
มติ ที่ประชุมหารือ และให้ความเห็นดังนี้
1. ประธานสภาพนัก งาน มีสิทธิในการเบิ กจ่า ยค่าพาหนะเครื่องบิน ได้ เนื่องจากเทียบได้ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง
2. รองประธานสภาพนักงาน และเลขาธิการสภาพนักงาน ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะเครื่องบินได้
แต่หากประสงค์จะเบิกจ่ายค่าพาหนะเครื่องบินให้ทาเป็นเอกสารขออนุมัติเป็นครั้งคราว หรือเป็นรายกรณีไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
-ไม่มี –
ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ที่ประชุมมีข้อเสนอ ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นาตราสัญญาลักษณ์ “ชมรมผู้ปกครองและ
ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา” นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุมัติใช้ตรา
ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ปิดประชุม
เวลา 10.30 น.

สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

