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สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 3/๒๕๕5
วันเสาร์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕5
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ

----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. ดร.สาราญ ทองแพง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
5. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล
7. นางสาวสุคนธ์ ยากี
8. นางณิชาภา ยอดเมืองชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
2. นางอุไร ร่มโพธิหยก
3. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบีย บวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติต ามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2555
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/๒๕๕5 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2555
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แล้วมีมติรับรอง
รายงานการประชุม โดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย
จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………..………….

โดยที่เ ป็นการสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสติ ผูป้ ระสบภัยจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2555 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ และความในข้ อ ๑๔ แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ว ย กองทุน สวัส ดิภ าพนิส ิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี ้เ รีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื ่อ ง หลัก เกณฑ์
เงื ่อ นไข วิ ธี ก ารและอั ต ราการจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต ผู้ ป ระสบภั ย จากกองทุ น สวั ส ดิ ภ าพนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“กองทุน”

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
หมายถึง กองทุนสวัสดิภาพนิสติ มหาวิทยาลัย

พะเยา
“คณะกรรมการ”
นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสติ ”

หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
หมายถึง นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้ อ ๔ เงิน ช่ว ยเหลือ นิส ิต ผู ้ป ระสบภัย จะจ่า ยให้ผู ้ม ีส ิท ธิแ ต่ล ะครั ้ง ที ่ป ระสบ
อุบัติเหตุ ในอัตราตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ สิ ทธิ ที่จะได้ รับเงิ นช่วยเหลือ ต้ องเป็นความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย ภายนอกของร่างกาย หรือภัยที่เ กิดจากเหตุสุดวิสัยโดยนิสิตมิได้มี
เจตนา หรือมุ่งหวัง หรือเล็งเห็นผล หรืออาจเล็งเห็นผล ทาให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและชีวิต
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ของตนเอง หรือการเสียชีวิตจากความเจ็บป่วยต่างๆ ยกเว้นภัยที่นิสิตหรือผู้ที่นิสิตมีส่วนใช้ จ้างวาน
หรือก่อให้เกิดเหตุขึ้น ภัยที่เกิดจากการจลาจลหรือการเข้าร่วมชุลมุนในการชุมนุมหรือ ต่อสู้ใดๆ หรือ
ภัยอันเกิดจากการทาร้ายร่างกายตนเองหรือโดยผู้อื่นจนทาให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือการ
กระทาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงการฆ่าตัวตาย
ข้อ ๖ ในกรณีที่นิสิต เสีย ชีวิต หรือทุพ พลภาพทั้ง หมดอย่า งถาวร เงินช่ว ยเหลือ
นิส ิต ให้จ่ายแก่ บุค คลที่ระบุไ ว้ใ นแบบแสดงเจตนาระบุผู้ รับ เงิน ตามล าดับ หากผู้ที่ ระบุไ ว้ใ นแบบ
เสียชีวิต หรือสาบสูญ หรือไม่มีบุคคลตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงเจตนาระบุผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยจะ
จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองนิสิตที่เสียชีวิตตามที่เห็นสมควรและให้ผู้มีสิทธิข้างต้นเป็นผู้ดาเนินการ
ยื่นคาร้องขอรับสิทธิ
ในกรณีที่นสิ ิตได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพบางส่วน ให้นิสิตเป็นผู้ดาเนินการยื่นคาร้อง
ขอ รับสิทธิดว้ ยตนเอง
ข้อ ๗ สิท ธิที่นิสิต จะได้รับ จากกองทุน ให้จากัด วงเงิน เป็น รายปีก ารศึก ษา โดย
สิท ธิใ นแต่ล ะปีเ ริ ่ม นับ แต่ว ัน เปิด ภาคการศึก ษาของปีก ารศึก ษานั ้น จ นถึง วัน ก่อ นเปิด ภาค
การศึก ษาของปีการศึก ษาถั ดไป ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่ชาระหรือถือได้ว่าได้ชาระค่าธรรมเนีย ม
การศึก ษาตามระเบียบมหาวิทยาลั ยแล้ว ให้เริ่มนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียนนิสิต จนถึงวันก่อนเปิดภาค
การศึกษาของปีการศึกษาถัดไป
การติ ด ต่ อ ขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ให้ นิ สิ ต หรื อ บุ ค คลดั ง กล่ า วในข้ อ ๖ ขอรั บ เงิ น
ช่วยเหลือจากกองทุน ได้ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันนับแต่วันที่นิสิตได้รับอุบัติเหตุ โดยยื่นคาขอตาม
แบบขอรับเงินช่ว ยเหลือได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิท ยาลัย พะเยา หากพ้นกาหนดเวลาดัง กล่า ว
สิทธิที่จะได้รับ ความช่วยเหลือให้เป็นอันระงับไป
ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอาจเพิกถอน ระงับ หรือเรียกเงินค่าช่วยเหลือคืน หากพบว่า
นิสิตมิได้ชาระหรือถือได้ว่ามิได้ชาระค่าลงทะเบียน หรือแสดงหรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอัน
เป็นเท็จเพื่อรับเงินช่วยเหลือตามประกาศนี้
ในกรณีที่พบว่านิสติ แสดงหรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อขอรับเงิน
ช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและจะต้องถูกดาเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสติ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๙ การขอรับ เงินช่วยเหลือค่ารัก ษาพยาบาลจากกองทุน ในกรณีป ระสบภัย
จากอุ บั ติ เหตุ จากยานพาหนะ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ มครองผู้ ป ระสบภั ยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้
พิจารณาดังนี้
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๙.๑ ในกรณีที่นิสิตประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเ หตุท างรถจัก รยานยนต์
หรือรถยนต์ ให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน หากเบิก
ค่ารักษา พยาบาลจากสิทธิดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว คงเหลือเท่าใดมีสิทธิขอเบิกได้จากกองทุนสวัสดิ
ภาพนิสิตได้แต่ไม่เกินอัตราตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ โดยใช้หลักฐานสาเนาในการเบิกจ่ายตาม
วรรคต่อไปนีไ้ ด้ แต่ต้องรับรองจานวนเงินที่เบิกไปแล้ว และระบุจานวนเงินที่จะขอเบิกเพิ่ม
๙.๒ ในกรณีที่ นิสิต นารถจัก รยานยนต์ห รือ รถยนต์ข องตนหรือ ของผู้อื่น ไป
ขับ ขี่แล้วประสบอุบัติเหตุ หากรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ขับขี่ ไม่ได้ทาประกันตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือนิสิตผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง
สิ ท ธิ ที่ นิ สิ ต ผู้ ข ับ ขี ่จ ะได้ร ับ ตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่า ด้ว ย กองทุน สวัส ดิภ าพนิส ิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้นเป็นอันระงับไป
การขอเบิกเงินในกรณีประสบภัยจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะตามวรรคแรก และ
กรณี นิสิตประสบภัยจากอุบัติเหตุกรณีอื่นๆ ให้นิสิตผู้ประสบภัยหรือบุคคลที่มี สิทธิ หรือบุคคลอื่นที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ กรอกแบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และยื่นที่ฝ่ายเลขานุการกองทุน
พร้อมหลักฐานประกอบด้วย
(๑) ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง
(๒) ใบสรุปงบการรักษาพยาบาลฉบับจริง
(๓) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต
(๕) ส าเนาบั ตรประชาชนและส าเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ ยื่ นแบบขอรั บ เงิ น
ช่วยเหลือ ฝ่ายเลขานุการกองทุนจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและเสนอความเห็นให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาต่อไป
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นิสิตเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิตาม ข้อ ๖ วรรคแรก ยื่นแบบการขอรับ
เงินช่วยเหลือตามข้อ ๗ โดยใช้หลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ สาเนาใบมรณบัตร
๑๐.๒ สาเนาใบชันสูตรพลิกศพหรือใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ
๑๐.๓ สาเนาบัตรประจาตัวนิสติ
๑๐.๔ สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบขอรับเงิน
ช่วยเหลือ
ให้นาวิธีการดาเนินการตามข้อ ๙ วรรคท้าย มาใช้โดยอนุโลม
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ข้อ ๑๑ ในกรณีที่นิสิตสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ ให้นิสิตหรือผู้มีสิทธิตามข้อ ๖
เป็นผู้มสี ิทธิยื่นแบบการขอรับเงินช่วยเหลือ โดยใช้หลักฐานประกอบดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ใบรับรองแพทย์
๑๑.๒ สาเนาบัตรประจาตัวนิสติ
๑๑.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแบบ
ขอรับเงินช่วยเหลือ
ให้นาวิธีการดาเนินการตามข้อ ๙ วรรคท้าย มาใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๒ การด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของกองทุ น จะเป็ น ผู้
จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับนิสิตผู้ประสบภัยหรือผู้มีสิทธิ ตามข้อ ๖ ที่ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอรับเงินช่วยเหลือ
ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุน มีอานาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือได้ตาม
สิทธิที่นสิ ิตผู้ประสบภัยจะได้รับทุกกรณี
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มปี ัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
รายการความช่วยเหลือ

จานวนเงินช่วยเหลือ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๑. สูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
๒. สูญเสียชีวิตโดยเหตุอื่นตามข้อ ๕ แห่งประกาศนี้
๓. สูญเสียมือ ๒ ข้าง หรือเท้า ๒ ข้าง หรือตา ๒ ข้าง หรือมือและเท้า
๑๐๐,๐๐๐
๑ ข้าง หรือมือและตา ๑ ข้าง หรือเท้าและตา ๑ ข้าง
๔. สูญเสียตา ๑ ข้าง หรือมือ ๑ ข้าง หรือเท้า ๑ ข้าง
๕๐,๐๐๐
๕. สูญเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติอันเกิดจากอุบัติเหตุ
๕๐,๐๐๐
๖. สูญเสียการรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง
๕๐,๐๐๐
๗. สูญเสียนิว้ หัวแม่มอื และ/หรือนิว้ ชี้
๒๐,๐๐๐
๘. สูญเสียนิว้ มืออื่นๆ นิว้ ละ (บาท/๑นิว้ )
๑๐,๐๐๐
๙. สูญเสียนิว้ เท้านิว้ ละ (บาท/๑นิว้ )
๕,๐๐๐
๑๐. ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร
๑๐๐,๐๐๐
๑๑. ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร
๕๐,๐๐๐
๑๒. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีคนไข้ในหรือคนไข้นอก
๑๐,๐๐๐
จ่ายตามที่จา่ ยจริงแต่ไม่เกิน
๑๓. ค่ากระเช้าเยี่ยมเยียน หรือค่าพวงหรีดแสดงความเสียใจแก่นิสติ
รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐
ผูป้ ระสบภัย
๑๔. การให้เงินช่วยเหลือในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น
ตามจานวนเงินที่คณะ
ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณากาหนดเงินช่วยเหลือ
กรรมการกองทุนเห็นชอบ
ตามความเหมาะสม เป็นรายๆ ไป
แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
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ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒ เรื่อ ง (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่อ ง ก าหนดอัต ราเบี้ ย
ประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2555
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบเพิ่ ม เติ ม บั ญ ชี แ สดงรายละเอี ย ดเบี้ ย ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยให้นาบัญชีแสดงรายละเอียดเบี้ยประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบี ย บวาระที่ 4.3 เรื่ อ ง (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงาน
หน่ว ยงานของมหาวิทยาลัย ที่จัดหารายได้หรือจัดหาผลประโยชน์ท่ีได้จากการลงทุน พ.ศ.
2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง การกาหนดอัตราบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาไตรมาสที่ 1
เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2554
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ของวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๕
--------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2555 เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๗.๓ ของระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การ
บริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทน การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดค่าตอบแทนผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑ ค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรภาษาไทย ให้กาหนดอัตราค่าสอนดังนี้
๓.๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๓.๑.๑.๑ ชั่วโมงบรรยาย
ไม่เกินชั่วโมงละ
๑,๘๐๐ บาท
๓.๑.๑.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่เกินชั่วโมงละ
๙๐๐ บาท
๓.๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
๓.๑.๒.๑ ชั่วโมงบรรยาย
ไม่เกินชั่วโมงละ
๑,๘๐๐ บาท
๓.๑.๒.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่เกินชั่วโมงละ
๙๐๐ บาท
๓.๑.๓ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓.๑.๓.๑ ชั่วโมงบรรยาย
ไม่เกินชั่วโมงละ
๑,๕๐๐ บาท
๓.๑.๓.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่เกินชั่วโมงละ
๗๕๐ บาท
๓.๑.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๑.๓.๑ ชัว่ โมงบรรยาย
ไม่เกินชั่วโมงละ
๑,๕๐๐ บาท
๓.๑.๓.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่เกินชั่วโมงละ
๗๕๐ บาท

10
๓.๒

ค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้กาหนดอัตราค่าสอนดังนี้
๓.๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๓.๒.๑.๑ ชั่วโมงบรรยาย ไม่เกินชั่วโมงละ
๒,๐๐๐ บาท
๓.๒.๑.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่เกินชั่วโมงละ
๑,๐๐๐ บาท
๓.๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
๓.๒.๒.๑ ชั่วโมงบรรยาย ไม่เกินชั่วโมงละ
๒,๐๐๐ บาท
๓.๒.๒.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่เกินชั่วโมงละ
๑,๐๐๐ บาท
๓.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๒.๓.๑ ชั่วโมงบรรยาย ไม่เกินชั่วโมงละ
๒,๐๐๐ บาท
๓.๒.๓.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่เกินชั่วโมงละ
๑,๐๐๐ บาท
๓.๓ อัตราค่าตอบแทนการสอนวิชาปรับพืน้ ฐาน ชั่วโมงละไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔
อัตราค่าตอบแทนผูส้ อนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศของแต่ละโครงการ
ข้อ ๕
ค่าตอบแทนการคุมสอบอาจารย์บัณฑิตศึกษา
ครั้งละ
๑,๕๐๐ บาท
ระดับปริญญาโท แผน ข
ข้อ ๖
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๖.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
๖.๑.๑ ค่าตอบแทนให้คาปรึกษาต่อ ๑ เรื่อง
๔,๐๐๐ บาท
เบิกเมื่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์
๖.๑.๒ ค่าตอบแทนเข้าร่วมกิจกรรม ต่อครัง้ ครั้งละ
๕๐๐ บาท
๖.๒ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.๒.๑ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน เรื่องละ
๕๐๐ บาท
๖.๒.๒ ค่าตอบแทนเข้าร่วมกิจกรรม ต่อครัง้ ครั้งละ
๕๐๐ บาท
ข้อ ๗
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิวทิ ยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
๗.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
๗.๑.๑ ค่าตอบแทนประธานที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๕,๐๐๐ บาท
๗.๑.๒ ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๓,๐๐๐ บาท
๗.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
๗.๒.๑ ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๕๐๐ บาท
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๗.๒.๒ ค่าตอบแทนกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๕๐๐ บาท
๗.๓ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๗.๓.๑ ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๑,๐๐๐ บาท
๗.๓.๒ ค่าตอบแทนกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๑,๐๐๐ บาท
๗.๓.๓ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิวทิ ยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
๘.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบ ๑.๑
๘.๑.๑ ค่าตอบแทนประธานที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๓๐,๐๐๐ บาท
๘.๑.๒ ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๑๖,๐๐๐ บาท
แบบ ๑.๒
๘.๑.๓ ค่าตอบแทนประธานที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๑๕,๐๐๐ บาท
๘.๑.๔ ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๘,๐๐๐ บาท
๘.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๘.๒.๑ ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๒,๐๐๐ บาท
๘.๒.๒ ค่าตอบแทนกรรมการ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๒,๐๐๐ บาท
๘.๒.๓ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คนต่อ ๑ เรื่อง
๒,๐๐๐ บาท
ข้อ ๙
อัตราค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข
ข้อ ๑๐ อัตราค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาหรับนิสติ
ระดับปริญญาเอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ผูป้ ฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบี ย บวาระที่ 5.3 เรื่ อ ง (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
-----------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาวิทยาลัย
การจัดการ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที3
่
มีนาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยการ
จัดการในแต่ละภาคการศึกษา
“ค่าธรรมเนียมอื่นๆ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายดังรายชื่อหลักสูตร
สาขาวิชาดังนี้
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การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก(๒)

หลักสูตร/สาขา

เหมาจ่ายรวม

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและมี
รายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๑.๑ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๓. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๓.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๒๑๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐

๕๒,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๒,๕๐๐

๕๒,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๒,๕๐๐

๕๒,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๒,๕๐๐

๕๒,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๒,๕๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ชั้นปีที่ ๑

ชั้นปีที่ ๒

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข
ชั้นปีที่ ๑
หลักสูตร/สาขา

เหมาจ่าย
รวม

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๑.๑ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๓. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๓.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชั้นปีที่ ๒

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและมี
รายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน
ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓

ภาคเรียน
ที่ ๑

ภาคเรียน ภาคเรียน
ที่ ๒
ที่ ๓

๒๑๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่วา่ กรณี
ใดๆทั้งสิน้ ยกเว้นการชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
มติ ที่ป ระชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ก ารเบิก จ่ายเงิน
อุด หนุนโครงการวิจัย โดยมีก ารแก้ ไ ขรายละเอีย ดของประกาศและที่ป ระชุมมีมติเ ห็นชอบ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ที่ได้แก้ไขแล้ว
ตาม(ร่าง)ประกาศดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ก ารเบิก
จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น โครงการวิ จั ย จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาคาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือที่
ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“รองอธิการบดี” หมายความว่า
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
“กอง”
หมายความว่า
กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
“กองคลัง”
หมายความว่า
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผูว้ ิจัย”
หมายความว่า
ผูไ้ ด้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ข้อ ๕ ให้ผู้วจิ ัยทาสัญญารับเงินอุดหนุนที่กอง
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย แบ่งเป็น ๓ งวด
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โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินและจ่ายเงินให้แก่ผู้วิจัยตาม
ระยะเวลา ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อ
ผู้วิจัยยื่นคารับรองว่าจะดาเนินงานตามภารกิจให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
และคายินยอมให้หักเงินเดือนชดใช้คนื ในกรณีดาเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
งวดที่ ๒ เป็นจานวนร้อยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อ
ผูว้ ิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการวิจัยที่ได้ทาไปแล้วในงวดที่ ๑ และสอดคล้องกับเงื่อนไข
อื่นๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา
งวดที่ ๓ เป็นจานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อ
ผู้วิจัยนาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑๐ ฉบับ และสาเนาต้นฉบับ (reprint) ผลงานที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์/เผยแพร่ หรือการนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม หรือเอกสารการตอบรับการ
ตีพมิ พ์ที่กอง
โครงการวิจัย ที่ไ ม่สามารถนาส่งรายงานฉบั บ สมบูรณ์และสาเนาต้นฉบับ
(reprint) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ /เผยแพร่ หรือการนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๓ จนกว่าจะสามารถดาเนินการในส่วน
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาดาเนินงาน
ข้ อ ๗ การเบิ ก เงิ น แต่ ล ะงวดให้ ก องจั ด ท าใบขอเบิ ก เงิ น ตามระบบงบประมาณ
การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ส่งให้กองคลังพร้อมหนังสืออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และใบสาคัญรับเงินของผู้วิจัย โดยให้กองคลังเบิกจ่ายให้แล้ว เสร็จ
ภายใน ๗ วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับใบขอเบิกเงินพร้อมหนังสืออนุมัติและใบสาคัญรับเงิน
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้วจิ ัยไม่สามารถดาเนินงานแล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาสาหรับงาน
ในงวดใด ต้องขออนุญาตขยายเวลาต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลา และให้
รองอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาตามที่เห็นสมควร การขยายให้ขอขยายเวลาได้ไม่เกิน
สองครั้ง เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรืออันมิใช่เป็นความผิดของผู้วิจัยจะต้องได้รับ
อนุมัตจิ ากอธิการบดี
ในกรณีที่ผู้วิจัยดาเนินงานไม่แล้วเสร็จและไม่ได้รับการขยายเวลา หรือได้รับ
การขยายเวลาแล้วยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อครบกาหนดเวลาในแต่ละงวดงานให้ยุติงานวิจัยดังกล่าว และ
ให้ผู้วจิ ัยชดใช้เงินคืนตามจานวนที่เบิกไปโดยไม่คดิ ดอกเบีย้
ข้อ ๙ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุน การระบุรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในคาขอรับการอุดหนุนมีไว้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคานวณวงเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
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เมื่อได้รับอนุมัติตามคาขอแล้วให้ถือว่าใบสาคัญรับเงินของผู้วิจัยเป็นหลักฐานการรับและจ่ายเงิน โดย
ผู้วิจัยไม่ต้องจัดทารายละเอียดการใช้จ่ายเงินอีก แต่ในกรณีที่เป็นชุดโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลหลายคน หัวหน้าคณะผู้วจิ ัยต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละชุดโครงการตามจานวน อัตรา
และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในคาขอรับเงินอุดหนุน โดยหัวหน้าคณะผู้วิจัยต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัย
ให้หัวหน้าคณะผู้วจิ ัยส่งใบสาคัญรับเงินของผู้ร่วมวิจัยในแต่ละชุดโครงการให้
กองพร้อมกับการขอเบิกเงินในงวดต่อไป
ข้อ ๑๐ เอกสาร หรือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็น
ผูร้ ับผิดชอบในการเก็บหลักฐานดังกล่าว และพร้อมสาหรับการเรียกตรวจสอบ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ
เอกสารเบิกจ่ายให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ
อั ต ราการเบิ ก จ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 11 กองมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของผู้วิจัยและมีหนังสือติดตามงานเมื่อ
ใกล้ถึงระยะเวลาของงานในแต่ละงวด
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น โครงการวิ จั ย จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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พะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาคาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือที่
ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“รองอธิการบดี” หมายความว่า
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
“กอง”
หมายความว่า
กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
“กองคลัง”
หมายความว่า
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผูว้ ิจัย”
หมายความว่า
ผูไ้ ด้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ข้อ ๕ ให้ผู้วจิ ัยทาสัญญารับเงินอุดหนุนที่กอง
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย แบ่งเป็น ๓ งวด
โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลั กฐานการรับเงินและจ่ายเงินให้แก่ผู้วิจัยตามระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อผูว้ ิจัย
ยื่นคารับรองว่าจะดาเนินงานตามภารกิจให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา และคา
ยินยอมให้หักเงินเดือนชดใช้คืนในกรณีดาเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
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งวดที่ ๒ เป็นจานวนร้อยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อผู้วิจัยส่ง
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการวิจัยที่ได้ทาไปแล้วในงวดที่ ๑ และสอดคล้องกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่
กาหนดไว้ในสัญญา
งวดที่ ๓ เป็นจานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจ่ายเมื่อผู้วิจัยนาส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑๐ ฉบับ และสาเนาต้นฉบับ (reprint) ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
หรือการนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม หรือเอกสารการตอบรับการตีพิมพ์ที่กอง
โครงการวิ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถน าส่ ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ละส าเนาต้ น ฉบั บ (reprint)
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือการนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมได้ จะไม่ได้รับ
การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๓ จนกว่าจะสามารถดาเนินการในส่วนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาดาเนินงาน
ข้อ ๗ การเบิกเงินแต่ละงวดให้กองจัดทาใบขอเบิกเงินตามระบบงบประมาณการเงินและ
บัญชีของมหาวิทยาลัย ส่งให้กองคลังพร้อมหนังสืออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และใบสาคัญรับเงินของผู้วิจัย โดยให้กองคลังเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทาการ นับ
แต่วันที่ได้รับใบขอเบิกเงินพร้อมหนังสืออนุมัติและใบสาคัญรับเงิน
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่สามารถดาเนินงานแล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาสาหรับงานใน
งวดใด ต้องขออนุญาตขยายเวลาต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลา และให้รอง
อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาตามที่เห็นสมควร การขยายให้ขอขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
เว้ น แต่ มี เ หตุ จาเป็น อั นไม่ อาจหลี ก เลี่ ย งได้ หรื อ อัน มิ ใ ช่ เ ป็น ความผิด ของผู้ วิจั ย จะต้ องได้รั บ อนุ มั ติจ าก
อธิการบดี
ในกรณีที่ผู้วจิ ัยดาเนินงานไม่แล้วเสร็จและไม่ได้รับการขยายเวลา หรือได้รับการขยายเวลา
แล้วยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อครบกาหนดเวลาในแต่ละงวดงานให้ยุติงานวิจัยดังกล่าว และให้ผู้วิจัยชดใช้เงินคืน
ตามจานวนที่เบิกไปโดยไม่คดิ ดอกเบีย้
ข้อ ๙ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุน การระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในคาขอรับการอุดหนุ นมีไว้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคานวณวงเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เมื่อได้รับ
อนุมัติตามคาขอแล้วให้ถือว่าใบสาคัญรับเงินของผู้วิจัยเป็นหลักฐานการรับและจ่ายเงิน โดยผู้วิจัยไม่ต้อง
จัดทารายละเอียดการใช้จ่ายเงินอีก แต่ในกรณีที่เป็นชุดโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายคน
หัวหน้าคณะผู้วจิ ัยต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รว่ มวิจัยในแต่ละชุดโครงการตามจานวน อัตราและเงื่อนไขตามที่ระบุ
ไว้ในคาขอรับเงินอุดหนุน โดยหัวหน้าคณะผู้วจิ ัยต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัย
ให้หัวหน้าคณะผู้วจิ ัยส่งใบสาคัญรับเงินของผู้ร่วมวิจัยในแต่ละชุดโครงการให้กองพร้อมกับ
การขอเบิกเงินในงวดต่อไป
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ข้อ ๑๐ เอกสาร หรือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการเก็บหลักฐานดังกล่าว และพร้อมสาหรับการเรียกตรวจสอบ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารเบิกจ่าย
ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ
อัตราการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ กองมีหน้าที่ตดิ ตามความก้าวหน้าของผู้วิจัยและมีหนังสือติดตามงานเมื่อใกล้ถึง
ระยะเวลาของงานในแต่ละงวด
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มปี ัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ปิดประชุม
เวลา 15.00 น.
สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

สุระพล ภานุไพศาล
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล)
กรรมการและเลขานุการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

