สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 2/๒๕๕7
วันศุกร์ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕7
เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ
--------------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. ดร.สาราญ ทองแพง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
4. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวทิ ย์ อุดมพาณิชย์
6. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
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. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

ผู้ช่วยอธิการบดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 1.2.2 เรื่ อ ง ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2557
- ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ 2.1 เรื่อง พิ จารณารับ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการการเงิน และทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557
มติ ที่ ประชุ ม ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ครั้ ง ที่
1/2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขระเบียบวาระที่
5.9 เรื่อง ขออนุมัตคิ ่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน การตรวจรับรองสถาบันการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนจีน โดยคณะอนุกรรมการฯกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17
มกราคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. (ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) แก้ไขข้อความในวงเล็บ
เป็น(ค่าอาหารกลางวันรวมกับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓.1 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าปรับการชาระเงินค่า
บารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
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เรื่อง อัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
…………………………………............
โดยที่ เป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ปรั บ การชาระเงิ น ค่ า บารุ ง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อ ง อั ตราค่ าปรับการชาระเงิน ค่า บารุ ง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมให้เป็นตามปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
หากนั ก เรี ยนไม่ชาระเงิ น ค่า บารุ งการศึกษาและค่ า ธรรมเนีย มภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน อนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักเรียนใหม่
ได้ ซึ่งจะต้องดาเนินการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ ๔
ข้อ ๔ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน
นักเรียนยื่นคาร้องขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนซึ่งจะต้องชาระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักเรียน
จานวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งค่าปรับรายสัปดาห์
โดยนับตัง้ แต่วันสิน้ สุดกาหนดการชาระเงิน ดังนี้
สัปดาห์ที่ ๑
จานวนเงิน
๕๐๐ บาท
สัปดาห์ที่ ๒
จานวนเงิน
๑,๐๐๐ บาท
สัปดาห์ที่ ๓
จานวนเงิน
๑,๕๐๐ บาท
สัปดาห์ที่ ๔
จานวนเงิน
๒,๐๐๐ บาท
สัปดาห์ที่ ๕
จานวนเงิน
๒,๕๐๐ บาท
ข้อ ๕ การผ่อนผันการชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัตใิ ห้นักเรียนผ่อนผันการชาระค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมได้
โดยกาหนดให้นักเรียนที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการชาระค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ยื่นคาร้องต่อโรงเรียนสาธิต
ภายในวันสุดท้ายของการชาระเงิน ซึ่งนักเรียนจะต้องชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมและค่าปรับการชาระ
ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม กรณีได้รับอนุมัตใิ ห้ผ่อนผัน ดังนี้
๕.๑ ชาระภายใน ๑ สั ปดาห์ หลัง จากสิ้นสุ ดระยะเวลาที่ม หาวิทยาลัย กาหนด ต้อ งชาระ
ค่าปรับ จานวน ๕๐๐ บาท
๕.๒ ชาระภายใน ๔ สัปดาห์ หลัง จากสิ้นสุ ดระยะเวลาที่มหาวิทยาลั ยก าหนด ต้อ งชาระ
ค่าปรับ จานวน ๗๕๐ บาท
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๕.๓ ชาระภายใน ๖ สัปดาห์ หลั งจากสิ้น สุ ดระยะเวลาที่ มหาวิทยาลั ยก าหนด ต้องชาระ
ค่าปรับ จานวน ๑,๐๐๐ บาท
กรณีที่นั กเรียนได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันแต่นักเรียนไม่ได้ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมภายในกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคาร้องการผ่อนผันและประกาศให้
พ้นสภาพการเป็นนักเรียน
ข้อ ๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ ๔ และ ข้อ ๕ หากนักเรียนมีความประสงค์ขอคืนสภาพการเป็น
นักเรียน ต้องยื่นคาร้องขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนโดยหากมหาวิทยาลัยอนุมัติ นั กเรียนต้องชาระค่าคืนสภาพ จานวน
๒,๐๐๐ บาท ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งค่าปรับในอัตราเหมาจ่าย จานวน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้
ดาเนินการยื่นคาร้องขอคืนสภาพก่อนการสอบวัดผลกลางภาค
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล จานวน 20 ชุด ใช้งบประมาณ
ทั้งสิน้ 856,800 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง ขออนุมัติเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล จานวน 20 ชุด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
856,800 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็น
ขออนุมัติผูกพันงบประมาณเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล จานวน 20 ชุด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 856,800
บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2. อนุมัตใิ ห้ผูกพันงบประมาณเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล จานวน 20 ชุด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
856,800 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.
2554 (เพิ่มเติม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัตงิ าน พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)
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เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิ าน พ.ศ. ๒๕๕4 (เพิ่มเติม)
..........................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๕4 ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาจึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.
๒๕๕4 (เพิ่มเติม)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๕ ในวรรคที่ 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัตงิ าน พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความในข้อ 4 แห่งประกาศนี้แทน
ข้ อ ๔ กรณี เ ดิ น ทางไปปฏิ บัติ ง านตามโครงการที่ ไ ด้ รับ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ น อกที่ ตั้ ง ของ
สานักงานสามารถเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะได้
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อดาเนินการบริหารจัดการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๓๓ และตามความในข้อ ๔ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้ง ที่
.../......... เมื่อวันที่........................................... จึงให้ออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีสถานะ
เป็นนิสติ ในภาคการศึกษานัน้ ๆ
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
พะเยา
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของนิสิตทีป่ ระสบปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับการขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือการดารงชีวิต
ข้อ ๕ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
(๑)

เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

(๒) เงินและทรัพย์สนิ ที่มีผู้มอบเข้ากองทุน
(๓) ดอกผลของกองทุน
(๔) รายได้อ่นื ๆ
ข้อ ๖ ให้นิสิต สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุน ได้ โดยได้รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีหนึ่งคน เป็นรองประธาน ผู้อานวยการกองกิจการนิสติ ผู้แทนคณะกรรมการกิจการนิสติ หนึ่งคน หัวหน้า
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งานธุรการ เป็นกรรมการ หัวหน้างานทุนการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน ตามข้อ ๗ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใิ นการขอยืมเงิน คืนเงิน และการติดตามเงินยืมกองทุน
เงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
(๒) พิจารณาและคัดเลือกนิสิตที่ขอกู้ยมื เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
หลักเกณฑ์ของกองทุน
(๓) จัดทารายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเป็นประจาทุกเดือนและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนทุก ๓ เดือน
ข้อ ๙ ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน เป็นผู้
พิจารณาสั่งจ่ายเงินกองทุน
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใิ นการขอยืมเงิน คืนเงิน
และการติดตามเงินยืมกองทุน โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเบิกจ่าย การรับเงิน การเก็บรักษาและการนาส่งเงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๑๒ เงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนตามข้อ ๕ ให้นาฝากกับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ โดย
เปิดเป็นบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ในชื่อบัญชี “กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา”
ข้อ ๑๓ ให้กองกิจการนิสิตจัดทาบัญชีรับ-จ่าย และรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเสนอ
มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิน้ ปีงบประมาณ
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีทีม่ ปี ัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ .................................................................
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

8
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเงินรางวัล สาหรับนิสิตสหกิจ
ศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเงินรางวัล สาหรับ
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราเงินรางวัล สาหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศกาหนดอัตราเงินรางวัลสาหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น จึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเงินรางวัลสาหรับนิสิตสหกิจ
ศึกษาดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง ส่ ว น ง า น ต า ม ม า ต ร า ๗ ( ๓ ) แ ล ะ ส่ ว น ง า น อื่ น ที่ มี ก า ร จั ด
การเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายถึง นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ที่ ล งทะเบี ย น
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ข้อ ๔ อัตราเงินรางวัลสาหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
รางวัลที่ ๑
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒
เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓
เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ รางวัลชมเชย คัดเลือกจากจานวนนิสิตสหกิจศึกษาของแต่ละคณะ ดังนี้
นิสิตสหกิจศึกษา ไม่เกิน ๑๐๐ คน คณะละ 1 รางวัล
นิสิตสหกิจศึกษา ๑๐๑ คนขึน้ ไป
คณะละ 2 รางวัล
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ มี ปั ญหา เกี่ ยว กั บกา รปฏิ บั ติ ตา มประ กาศนี้ หรื อที่ มิ ไ ด้ ระ บุ ไว้ ใ นประ กาศนี้
ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.5 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงแบบ
เหมาจ่ายสาหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงแบบเหมา
จ่ายสาหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557
2. ให้หน่วยงานขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษในการขอใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเสนออธิการบดี
เป็นผู้พจิ ารณาอนุมัติ ต่อไป
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสาหรับ
บุคลากรหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
แบบเหมาจ่ายสาหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา
๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
แบบเหมาจ่ายสาหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ อัตราค่าน้ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสาหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวเป็นดังนี้
๓.๑ ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสาร งานช่าง และงานหอพัก
ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
๓.๒ ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นครั้งคราว ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานซักรีด งานครัว ให้เบิกในอัตรา
เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ ๕๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.6 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการทดสอบและผลิตงาน
มาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการทดสอบและผลิตงาน
มาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2557
2. ให้เพิ่มข้อความข้อ ๔ ขึน้ ใหม่ ข้อ 4 การจ่ายค่าดาเนินการโครงการและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อ ๕ ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงิน
รายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
3. แก้ไขข้อ 4 เดิม เป็น ข้อ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๗
-----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๘ แห่ง ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๔.๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง กาหนดอัต ราค่าบริการการทดสอบและผลิต
งานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงิน รายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อ ง กาหนดอัต ราค่าบริการการ
ทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมของหน่วยบริการทดสอบ
และผลิ ต งานมาตรฐานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ส าหรั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งส่ ง
วิทยุกระจายเสียง ดังนี้
อัตราค่าบริการต่อหน่วย
ลาดับที่
รายการ
หน่วย
(บาท)
๑
การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
เครื่อง
๕,๐๐๐
วิทยุกระจายเสียงสาหรับการทดลองประกอบกิจการ
กรณีผู้รับบริการการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสาหรับ การทดลอง
ประกอบกิจ การนาเครื่อ งมาทดสอบแล้ว ผลปรากฏว่า เครื่อ งส่ง วิท ยุก ระจายเสีย งไม่ผ่า น การทดสอบในครั้งแรก
ผู้รับบริการสามารถนาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงกลับไปแก้ไขและนามาทาการตรวจซ้าได้ เป็นครั้งที่สองโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
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ข้อ ๔ การจ่ายค่าดาเนินการโครงการและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๕ ให้อ ธิก ารบดีรัก ษาการให้เ ป็น ไปตามประกาศนี้ ในกรณีม ีปัญ หาเกี่ย วกับ การ ปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบ
ประมวลความรู้และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับ
การสมัครสอบประมวลความรู้และการสมัครสอบวัดคุณสมบัตลิ ่าช้า พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่องแนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้
และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕7
------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัคร
สอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการ
สมัครสอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕7”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใ ห้ มี ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ แนวปฏิบัตใิ นการสมัครสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
๓.๑ มห า วิ ทยา ลั ยก า ห นด วั น ส มั ค รส อบ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ แ ล ะ วั น ส มั ค ร ส อ บ
วัดคุณสมบัติ ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ทุกปีการศึกษา
๓.๒ หากนิสิตไม่ได้สมัครสอบประมวลความรู้หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และ/หรือไม่ชาระเงินในระยะเวลาที่กาหนด นิสิตจะไม่สามารถเข้าสอบประมวลความรู้หรือสอบวัด
คุณสมบัติ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิต สมัค รสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวั ด
คุณสมบัตลิ ่าช้าได้ ซึ่งนิสิตต้องดาเนินการตามข้อ 4
ข้อ ๔ การสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ล่าช้า
ภายหลังจากหมดระยะเวลาการรับสมัครสอบแต่ละครัง้ ตามปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ นิสิตต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอสมัคร
สอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ก่อนวันสอบประมวลความรู้ หรือก่อนวันสอบวัดคุณสมบัติ 3 วัน
ทาการ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องชาระเงินค่าปรับ การสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการ
สมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือ
สมัครสอบวัดคุณสมบัติ ตามปฏิทินการศึกษา
ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ชาระเงินค่าสมัครสอบ และค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสอบ
วัดคุณสมบัตลิ ่าช้า ภายใน 2 วันทาการ หลังจากที่คาร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคาร้องดังกล่าว
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕7
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.8 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความชอบเห็น(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557
................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕5๓ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕5๓ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตัง้ แต่ ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 และใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
4.1 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา อัตราไม่เกิน 2,000 บาท ต่อนิสิต 1 คน
4.2 ค่าตอบแทนการประชุมให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา อัตราคนละไม่เกิน 750 บาท ต่อ
ครัง้ ทัง้ นี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 ครัง้
4.3 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน อัตราคนละไม่เกิน 500 บาท/
ครัง้ ทัง้ นี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 ครัง้
4.4 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก อัตราคนละไม่เกิน 3,000 บาท/วัน
ทั้งนี้ กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อ 4.1 แล้ว จะได้รับเงิน ค่าตอบแทนตามข้อ
4.2 อีกไม่ได้
ข้อ 5 ในกรณีที่จาเป็นต้องเบิกจ่ายเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พิจารณาเป็นกรณีไป
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีทีม่ ปี ัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามประกาศ
นี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้นาเสนออธิการบดีพจิ ารณาเป็นกรณีๆไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.9 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอน
ในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น พ.ศ. 2557
2. ให้เพิ่มคาจากัดความ ข้อ 4 ในประกาศนี้ คาว่า “คณะเจ้าของรายวิชา” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ
ส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่รายวิชานัน้ สังกัดอยู่
3. ให้แก้ไขประโยค ข้อ 6 จากเดิ ม กรณี รายวิชาที่เปิด สอนมีนิสิตหลัก สูตรระดับปริญ ญาตรีเรียนร่ว มกับนิสิ ต
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา หรือนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ควบปริญญาโท ให้ผู้สอนเลือกการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยใช้อัตราข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้อใดข้อหนึ่ง แก้ไขเป็น กรณีรายวิชาที่เปิดสอนมีนิสิตหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีเรียนร่ วมกับนิสิตหลักสูต รระดั บปริญ ญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา หรือนิสิต หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรีควบ
ปริญญาโท ให้คณะเจ้าของรายวิชาเลือกการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ในอัตราข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้อใดข้อหนึ่ง
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผสู้ อนในการจัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557
…………………………………..……….…
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ป ร ะ ก า ศ ฉ บั บ นี้ เ รี ย ก ว่ า “ ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า เ รื่ อ ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูรอ้ น พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตัง้ แต่ ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน
แก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ประกาศนี้
แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้สอน”
หมายถึง
ผู้ที่ทาการสอนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน
ข้อ 5 ใ “คณะเจ้าของรายวิชา”
หมายถึง
ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มี
ห้ จ่ า ยเงิ น แก่ ผู้ ส อนใน
การจัดการเรียนการสอน ที่รายวิชานัน้ สังกัดอยู่
อัตรา ดังนี้
5.1 ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 50 บาท ต่อ
นิสิตหนึ่งคนต่อหนึ่ง ภาคฤดูรอ้ น
5.2 ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท ตามแผนการศึกษา ภาคฤดูรอ้ น
5.2.1 ภาคบรรยาย
(1) นิสิตไม่เกิน 60 คน
ชั่วโมงละ 400 บาท
(2) นิสิต 61 – 100 คน
ชั่วโมงละ 550 บาท
(3) นิสิต 101 – 160 คน
ชั่วโมงละ 750 บาท
(4) นิสิต 161 คนขึน้ ไป
ชั่วโมงละ 1,000 บาท
5.2.2 ภาคปฏิบัติ
ให้ได้รับครึ่งหนึ่งของอัตราในข้อ 5.2.1
ข้อ 6 กรณี ร ายวิ ชาที่ เปิ ด สอนมีนิสิ ต หลั ก สู ต รระดั บปริ ญ ญาตรี เรี ย นร่ ว มกั บ นิสิ ต หลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา หรือนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ให้คณะเจ้าของรายวิชาเลือกการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน ในอัตราตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
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ข้อ 7 การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอนดั ง กล่ า วรวมแล้ ว จะต้อ งไม่เกิ น จ านวนเงิ น ค่ า ธรรมเนีย ม
การศึกษาของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.10 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการ
ทาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดเกณฑ์การพิจารณา
ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
……………………………………….………..……….
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทา
วิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงให้
ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๕ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการ
ทาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ”
ข้อ ๖ ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ ๗ ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และส่วนงานอื่นที่มี
การจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๘ กาหนดทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละ 10,000 บาท
ข้อ ๙ คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
5.1 เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5.2 เป็นผู้มคี วามประพฤติเรียบร้อย
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5.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้
กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
ข้อ ๑๐ เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของผู้มสี ิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
6.1 โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ หรื อ
กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา หรือกรอบการวิจัยอื่นๆ โดยหน่วยงานระดับชาติ
6.2 โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การวิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย
ก่อนวันสมัครขอรับทุน
ข้อ ๑๑ ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
7.1 นิสิตยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พร้อม
หลักฐานที่คณะต้นสังกัดของนิสิต ตามกาหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
7.2 คณะต้นสังกัดของนิสิต รวบรวมใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า เ ส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ตั ด สิ น ผ ล ก า ร ใ ห้ ทุ น อุ ด ห นุ น
การทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามกาหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการตัดสินผลของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ถือเป็นที่สุด
7.3 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
7.4 คณะต้นสังกัดของนิสติ ดาเนินการขออนุมัตทิ ุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต
ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งระบุ ข้ อ ความการได้ รั บ ทุ น ไว้ ใ น
กิตติกรรมประกาศของเล่มวิทยานิพนธ์ดว้ ย
ข้อ ๑๒ การยกเลิกการให้ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
กรณี นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามก าหนดระยะเวลา
การศึ ก ษา ตามข้ 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 นิ สิ ต จะต้ อ ง
คืนทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ให้กับมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันทาการ
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้นาเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)
..................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่ อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิ นและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ดังนี้
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชา
นโยบายสาธารณะ

อัตราค่าตอบแทน
ประธานที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ (คนละ)
10,000
5,000

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อัตราค่าตอบแทน
ประธานที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ (คนละ)
30,000
15,000
30,000

15,000
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ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อัตราค่าตอบแทน
ประธานที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ (คนละ)
20,000
10,000
20,000

10,000

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบี ย บวาระที่ 5.1 เรื่อ ง (ร่ า ง)ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่อ ง รางวั ล เผยแพร่ ผ ลงานวิ จัย หรือ งาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
๒๕๕๕ และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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“กอง” หมายถึง กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
“งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ” หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕
“งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ” หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงาน หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุ ฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕
“งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ” หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.) หรือวารสารนเรศวรพะเยา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“งานวิจัย ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ” หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SClmago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
“งานสร้ า งสรรค์ ” หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ประเภทต่ า งๆ ที่ มี ค วามเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ได้แก่ (Visual
Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่นๆ (๒) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดง
รูปแบบต่างๆ และ (๓) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนพิ นธ์
“การเผยแพร่” หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ
(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการนาเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งาน
ศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการจัดการนาเสนอการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็นระบบเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพ
ผลงาน ก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
“แหล่งเผยแพร่” หมายถึง สถานที่สาหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัด
แสดงนิทรรศการ หรือจัดการแสดง ซึ่งเป็ นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ใ นการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
๑) ต้ อ งเป็ น แหล่ ง เผยแพร่ ร ะดั บ สถานศึ ก ษา อาทิ หอศิ ล ป์ หอประชุ ม และลาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
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๒) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่ จัดแสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์
โดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิ ดชอบดูแ ลการจั ดนิทรรศการทาง
วิชาการ
๓) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับนานาชาติ
หรือเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ
๔) คณะกรรมการพิ จ ารณาการกลั่ น กรองงานสร้ า งสรรค์ ไ ม่ ต่ ากว่ า ๓ คน โดยมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุ ฒิให้หมายความรวมถึงศิลปิน
แห่งชาติดว้ ย และผลงานเหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภา
วิชาการวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
๕) ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่
แสดงกิจกรรมการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการ
ประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒทิ างวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ากว่า ๓ คน ทั้งนี้ต้อง
มีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจาณาด้วย
“อาเซียน” หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
“การเผยแพร่ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ” เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอื่น
“การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน” เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐
ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)
“การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ” เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ
(อย่างน้อย ๕ ประเทศที่ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มอาเซียน)
ข้อ ๕ คุณสมบัตผิ ู้ขอรับรางวัล
๕.๑ ต้องเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
๕.๒ ต้องเป็นชื่อแรกของผลงาน หรือเป็น Corresponding Author (ในกรณีที่นักวิจัย
รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย ของหน่ ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และไม่ ไ ด้ เ ป็ น ชื่ อ แรกของผลงาน หรื อ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
Corresponding Author สามารถขอรับรางวัลนี้ได้)
ข้อ ๖ ลักษณะผลงานที่ขอรับรางวัล และการให้รางวัล
๖.๑ งานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการ โดยส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper)และได้ รั บ การตอบรั บ และตี พิ ม พ์ เ ป็ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ใน Proceedingsซึ่ ง อาจเป็ น รู ป แบบเอกสารหรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
๖.๒ งานวิจัยที่ได้การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
๖.๓ งานสร้า งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดั บ สถาบัน จังหวัด ชาติ ความร่วมมือ ระหว่า ง
ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
๖.๔ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ไปนาเสนอ และได้รับรางวัลการนาเสนอในการประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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๖.๕ ผลงานที่ขอจดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาอื่นๆ
๖.๖ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ขอรับ รางวัล จะขอได้เพียง ๑ ผลงาน/๑ประเภท/๑
ครัง้
๖.๗ เป็ นผลงานที่ เผยแพร่ม าแล้ วไม่เกิน ๑๒ เดือน โดยนับตั้งแต่วั นที่ผ ลงานได้รับ การ
เผยแพร่ จนถึงวันที่กองได้รับเอกสารการขอรับรางวัล
๖.๘ เป็นผลงานที่เผยแพร่ในนามมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ อัตราเงินรางวัล
๗.๑ งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์
หลักเกณฑ์
ผลงานละไม่เกิน
๗.๑.๑ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /
๑,๕๐๐
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
๗.๑.๒ มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎอยู่ในประกาศ
๓,๐๐๐
ของ สมศ.
๗.๑.๓ มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
๖,๐๐๐
ควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
๗.๑.๔ มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
๑๒,๐๐๐
ควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
๗.๒ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
หลักเกณฑ์
๗.๒.๑ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
๗.๒.๒ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

ผลงานละไม่เกิน
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๗.๒.๓ งานสร้ า งสรรค์ ที่ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บ ความร่ ว มมื อ

๓,๐๐๐

๗.๒.๔ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน
๗.๒.๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

๖,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

ระหว่างประเทศ

๗.๓ ค่าตีพมิ พ์ (Page Charge)
หลักเกณฑ์
๗.๓.๑ ค่าตีพมิ พ์ผลงานในวารสารวิชาการ จ่ายตามอัตรา

ผลงานละไม่เกิน
๒๐,๐๐๐
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๗.๔ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในการนาเสนอ
๗.๔.๑ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนาเสนอ
หลักเกณฑ์
๗.๔.๑ .๑ นาเสนอแบบรายงาน (Poster Presentation)
รางวัลระดับชาติ
๗.๔.๑.๒ นาเสนอแบบรายงาน (Poster Presentation)
รางวัลระดับนานาชาติ
๗.๔.๑.๓ นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
รางวัลระดับชาติ
๗.๔.๑.๔ นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
รางวัลระดับนานาชาติ
๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนาเสนอ
หลักเกณฑ์
๗.๔.๒.๑ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนาเสนอในระดับสถาบันหรือ

ผลงานละไม่เกิน
๒,๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ผลงานละไม่เกิน
๑,๕๐๐

จังหวัด
๗.๔.๒.๒ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนาเสนอในระดับชาติ
๗.๔.๒.๓ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนาเสนอในระดับความร่วมมือ

๒,๕๐๐
๕,๐๐๐

๗.๔.๒.๔ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนาเสนอในระดับภูมภิ าคอาเซียน

๗,๕๐๐

๗.๔.๒.๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนาเสนอในระดับนานาชาติ

๑๐,๐๐๐

ระหว่างประเทศ

๗.๔.๓ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ในการนาเสนอให้ลดลงไปตามดุลย
พินจิ ของอธิการบดี
๗.๕ ผลงานที่ขอจดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หลักเกณฑ์
๗.๕.๑ ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร
๗.๕.๒ ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร
๗.๕.๓ ผลงานที่ได้รับทรัพย์สนิ ทางปัญญาอื่นๆ

ผลงานละไม่เกิน
๕,๐๐๐
๒,๕๐๐
๑,๐๐๐

ข้อ ๘ ขั้นตอนการขอรับรางวัล
๘.๑ จัดทาหนังสือขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานถึงอธิการบดี โดยส่งผ่าน คณะ/หน่วยงาน
ต้นสังกัด มายังกอง
๘.๒ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอรับรางวัล ดังนี้
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กรณี ที่ ๑ งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ หลั ก ฐานแนบ คื อ ส าเนาผลงานวิ จั ย
(Proceedings หรือ Reprint) กรณี Proceedings ควรมีหลักฐานประกอบว่าเป็นประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
กรณีที่ ๒ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ หลักฐานแนบ คือ ชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ ระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อม
หลักฐาน และควรมีหลักฐานประกอบว่าเป็นการเผยแพร่ในระดับใด
กรณีที่ ๓ ค่าตีพิมพ์ (Page Charge) หลักฐานแนบ คือ สาเนาใบแจ้งหนี้(Invoice)
สาเนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าตีพมิ พ์ (ใบเสร็จรับเงิน)
กรณีที่ ๔ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในการนาเสนอ หลักฐาน
แนบ คือ สาเนาผลงานที่นาเสนอ พร้อมสาเนาหลักฐานการได้รับรางวัลการนาเสนอ ว่าเป็นการนาเสนอผลงานระดับใด
และเป็นการนาเสนอแบบใด
กรณีที่ ๕ ผลงานที่ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา หลักฐานแนบ คือ สาเนาที่ได้รับ
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาอื่นๆ
๘.๓ กรอกข้อมูลประวัตนิ ักวิจัยและผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลลงบนระบบบริหารงานวิจัย
และฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๙ กรณีตรวจสอบหลักฐานในภายหลังพบว่าผู้ขอรับเงินรางวัลกระทาผิดจรรยาบรรณนักวิจัยใน
ผลงานที่ขอรับเงินรางวัล มหาวิทยาลัยสามารถเรียกเงินรางวัลที่ได้รับไปแล้วคืน และอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยได้
ข้ อ ๑๐ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รัก ษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มี ปั ญ หาการตี ค วามตามประกาศนี้ ใ ห้
อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าด และให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สาหรับนิสิต พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการสาหรับนิสิต พ.ศ. 2557
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสาหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สาหรับนิสิต จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความตามข้อ
๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้
ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สาหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้ อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสาหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้ อ ๔ คุ ณ สมบั ต ิ ข องนิ ส ิ ต ที ่ จ ะได้ รั บ งบประมาณการสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ
สาหรั บ นิสิตมีดังนี้
4.๑ นิสิตระดับปริญญาตรี
๔.๑.๑ นิสิตที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นนิสติ สังกัดคณะที่ให้การสนับสนุน
๔.๒ นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก
๔.๒.๑ นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรียบร้อยแล้ว
๔.๒.๒ ผลงานวิชาการที่ไปนาเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการยื่น
สาเร็จการศึกษา
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการที่เสนอเพื่อตีพิมพ์หรือนาเสนอต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๓ นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
๔.๓.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่นอ้ ยว่า ๔ หน่วยกิต
๔.๓.๒ ผลงานวิชาการที่ไปนาเสนอต้องเป็นผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้ว ย
ตนเอง เพื่อใช้ประกอบการยื่นสาเร็จการศึกษา
๔.๓.๓ การของบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ
๔.๔ ปริญญาเอก
๔.๔.๑ นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องสอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
๔.๔.๒ ผลงานวิชาการที่ไปนาเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการ
ยื่นสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการสาหรับนิสิต ดังนี้
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๕.๑ นิสิตระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนดเป็นกรณีๆ ไป แต่
ทั้งนีไ้ ม่เกินอัตราสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ในข้อ ๕.๒)
๕.๒ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
๕.๒.๑ ค่าลงทะเบียนตามจ่ายจริงไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๕.๒.๒ ค่าเดินทางและค่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
กรณีทีน่ าเสนอผลงาน ณ จังหวัดที่นิสติ ศึกษาอยู่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักได้
๕.๓ นิสิตสามารถขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
๕.๓.๑ นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี จ านวนครั้ ง การขอของแต่ ล ะคนให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการประจาคณะ
๕.๓.๒ นิสิตระดับปริญญาโท จานวน ๑ ครัง้ ตลอดหลักสูตร
๕.๓.๓ นิสิตระดับปริญญาเอก จานวน ๒ ครัง้ ตลอดหลักสูตร
๕.๔ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะต้นสังกัดที่การจัดการเรียนการสอน
ข้อ ๖ ให้ อธิ การบดี เป็ นผู้ รัก ษาการให้ เป็ นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญ หาเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้รางวัลแก่หน่วยงานที่จัดทารายงาน
การประเมินตนเองดีเด่น พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้รางวัลแก่หน่วยงานที่
จัดทารายงานการประเมินตนเองดีเด่น พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้รางวัลแก่หน่วยงานที่จัดทารายงานการประเมินตนเองดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗
.................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้รางวัลแก่หน่วยงานที่จัดทารายงาน
การประเมินตนเองดีเด่น จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การให้ รางวัล แก่ หน่วยงานที่จั ดทา
รายงานการประเมินตนเองดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มผี ลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้รางวัลแก่หน่ว ยงานที่จัดทารายงานการ
ประเมินตนเองดีเด่น ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ ๔ วิธีการพิจารณาการจัดทารายงานการประเมินตนเองดีเด่น มีดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกคน ทาการประเมินการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานโดยใช้แบบประเมิน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
๔.๒ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คัดเลือกหน่วยงานที่มี ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี ซึ่งมีผลการประเมิน EQA ≥ ๓.๕๑ และ IQA ≥ ๔.๕๑ พร้อมกับนาผลการ
ประเมินจากกรรมการ ข้อ ๔.๑ ทีม่ คี ะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๕ ลาดับ เพื่อเสนอพิจารณาต่อไป
๔.๓ อธิการบดี และรองอธิการบดี นาผลจากข้อ ๔.๒ พิจารณาตัดสินการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองดีเด่น
ข้อ ๕ อัตราการให้รางวัลแก่หัวหน้าหน่วยงานที่เขียนรายงานการประเมินตนเองดีเด่น มีดังนี้
๕.๑ รางวัลที่ ๑ โล่
จานวนไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท
เงินสด
จานวนไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ รางวัลที่ ๒ โล่
จานวนไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท
เงินสด
จานวนไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาท
๕.๓ รางวัลที่ ๓ โล่
จานวนไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท
เงินสด
จานวนไม่เกิน
๒,๕๐๐ บาท
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษา
ของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 โดยยกเลิกคาจากัดความใน ข้อ 3 “ในข้อบังคับนี้ คาว่า “บุตร” หมายถึง
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม บุตรซึ่ง
บิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปแล้ว บุตรซึ่งไม่ได้อยูใ่ นอานาจปกครองของตน บุตรซึ่งสมรสหรือมีงานทา
แล้ว” และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อ 3 “ในข้อบังคับนี้ คาว่า “บุตร” หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน
25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม บุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม
ของผู้อื่นไปแล้ว บุตรซึ่งไม่ได้อยูใ่ นอานาจปกครองของตน บุตรซึ่งสมรสหรือมีงานทาแล้ว”
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2. ให้ นาเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยาเพื่อขออนุมัติในหลักการ ในกรณีที่กระทรวงการคลัง ได้ทาการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้มหาวิทยาลัยใช้เงื่อนไขเดียวกับ
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้นได้ โดยอนุโลม โดยไม่ต้องขอ
อนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยอีกครัง้ หนึ่ง
3. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ปิดประชุม
เวลา 15.30 น.
สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

