
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 1/๒๕๕6 

วันเสาร์ที ่9 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕6 

เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลยัการจัดการ มหาวทิยาลยัพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ  
 

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

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง   กรรมการ   

3.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร   วศิวรุง่โรจน์   กรรมการ 

6.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์   กรรมการ 

7.  ดร.อนุสรณ ์  คุณานุสรณ์     กรรมการ 

8.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผูช่้วยเลขานุการ 

9.  นายสิทธิธี   จนีเอียด     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีติดภาระกิจ 

1.  นางอุไร   ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรือง    กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่ม ี– 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 7/2555 
 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 7/๒๕๕5 เมื่อวันจันทร ์ ที่ 24  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2555 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่

มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเน่ือง 

ระเบียบวาระที่  ๓.1  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการ

ทางวิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการ

ให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม

ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 และให้แก้ไขดังนี ้

1) แก้ไขข้อความในตารางอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม(น้ า) ล าดับ 9 

จาก  สภาพด่างไบคาร์บอเนต (Bicardonate Alkalinity)  เป็น  สภาพด่างไบคาร์บอเนต (Bicarbonate 

Alkalinity) 

2) แก้ไขข้อ 8 จาก ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากข้อ ๖.2 ให้น าเข้าเป็นเงินรายได้ของวิทยาลัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของห้องปฏิบัติการ ต่อไป  เป็น ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากข้อ ๖ ให้น าเข้า

เป็นเงนิรายได้ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของหอ้งปฏิบัติการ ต่อไป 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทน 

การให้บรกิารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม 

ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

_____________________________ 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทาง

วิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๐(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา     

ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราว

ประชุมครั้งที ่๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จงึใหอ้อกประกาศไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการ

ให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม

ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ ” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “คณะท างาน” หมายความว่า  บุคลากร ของวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการทางวิชาการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้รับผดิชอบหลักจ านวน ๑ คน และผูร้่วมปฏิบัติงานไม่เกิน ๕ คน 

 “หอ้งปฏิบัติการ” หมายความว่า   ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการน้ าดี , ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย , ห้องปฏิบัติการชีววิทยา , ห้องปฏิบัติการ

ขยะและของเสียอันตราย , หอ้งปฏิบัติการอากาศ และหอ้งปฏิบัติการอื่นๆ ของวิทยาลัยฯ 

ข้อ ๔ให้ก าหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้าน

สิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
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อัตราค่าบรกิารตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (น  า) 

 

ล าดับ ตัวอย่างวเิคราะห์ อัตราค่าบรกิาร(บาท) ต่อตัวอย่าง 

๑ ส ี ๓๐๐ 

๒ PH ๕๐ 

๓ ความขุน่ (Turbidity) ๑๕๐ 

๔ ของแข็งรวม (Total Solid) ๑๕๐ 

๕ ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) ๑๕๐ 

๖ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ๑๕๐ 

๗ สภาพกรดทั้งหมด (Total Acidity) ๒๐๐ 

๘ สภาพด่างทั้งหมด (Total Alkalinity) ๒๐๐ 

๙ สภาพด่างไบคารบ์อเนต (Bicarbonate Alkalinity) ๒๐๐ 

๑๐ สภาพด่างคาร์บอเนต (Carbonate Alkalinity) ๒๐๐ 

๑๑ DO ๑๐๐ 

๑๒ BOD ๔๐๐ 

๑๓ COD ๔๐๐ 

๑๔ TOC ๓๐๐ 

๑๕ น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) ๕๐๐ 

๑๖ Ammonium ๓๐๐ 

๑๗ แอมโมเนียไนโตรเจน (NH๓-N, mg/L) ๔๐๐ 

๑๘ เจดาลไนโตรเจน (TKN, mg/L) ๖๐๐ 

๑๙ ออร์แกนิกไนโตรเจน (Organic-N, mg/L) ๑,๐๐๐ 

๒๐ ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardess) ๒๐๐ 

๒๑ ความกระด้างแคลเซียม (Calcium Hardess) ๒๐๐ 

๒๒ ความกระด้างแมกนีเซียม (Magnesium Hardess) ๒๐๐ 

๒๓ ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ๓๐๐ 
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ล าดับ ตัวอย่างวเิคราะห์ อัตราค่าบรกิาร(บาท) ต่อตัวอย่าง 

๒๔ ฟอสฟอรัสรวม (Total-P, mg/L) ๕๐๐ 

๒๕ ออร์โธฟอสฟอรัส (Ortho-P, mg/L) ๒๕๐ 

๒๖ ปริมาณคลอไรด์ ๒๐๐ 

๒๗ Residual Chlorine ๓๐๐ 

๒๘ Free Choice ๓๐๐ 

๒๙ ตะกอนหนัก ๑๕๐ 

๓๐ Colifrom Bacteria ๓๕๐ 

๓๑ Fecal Coliform  Bacteria ๓๕๐ 

๓๒ Aerobic Plate Count ๓๕๐ 

๓๓ Biochemical Test ๑,๐๐๐ 

๓๔ วินจิฉัยสาหร่ายที่เกิดในน้ าดื่ม ๑,๐๐๐ 

๓๕ วินัจฉัยแพลงก์ตอนที่เกิดในแหลง่น้ า ๑,๐๐๐ 

 

  ข้อ ๕  ให้น าเงินรายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมแต่ละด้านหรอืแต่ละครั้ง จัดสรรเป็นเงนิรายได้ ดังนี้ 

   ๕.๑ เป็นเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐  

   ๕.๒ เป็นเงนิรายได้ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓ 

  ข้อ ๖ ให้น าเงินรายรับส่วนที่เหลือจาก ข้อ ๕ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของการ

ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

   ๖.๑ ค่าตอบแทนคณะท างาน ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 

   ๖.๒ ค่าใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ ๘๐ 

  ข้อ ๗ ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ ๖.๑ ซึ่งจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะท างาน      

ที่ได้รับมอบหมายใหต้รวจวิเคราะหใ์นแต่ครัง้ โดยก าหนดอัตราการจา่ยค่าตอบแทนคณะท างาน ไว้ดังนี้ 

 ๗.๑ ผูร้ับผิดชอบหลัก  ๕๐๐ บาท / วัน /  คน 

 ๗.๒ ผูร้่วมงาน   ๓๐๐ บาท / วัน /  คน 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากข้อ ๖ ให้น าเข้าเป็นเงินรายได้ของวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ในส่วนของหอ้งปฏิบัติการ ต่อไป 
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ประกาศ ณ วันที่ ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                    มณฑล สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๓.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการหรอืผู้ทรงคุณวุฒใินการจัดกิจกรรมทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ในกรณีที่มีการ

เบิกจ่ายก่อนเดอืน มกราคม พ.ศ. 2556 ให้ใชป้ระกาศนี้ และให้แก้ไขดังนี ้

1) ให้เพิ่มข้อความท้ายประโยค ข้อ 5 “ให้เบิกในอัตราที่ต่ าสุด” 

2) ให้เพิ่มข้อความท้ายประโยค ข้อ 6 “ให้เบิกในอัตราที่ต่ าสุด” 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการหรอืผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก 

ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  จึงอาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕๒(๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  และ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่   ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการหรอืผูท้รงคุณวุฒิบุคคลภายนอกในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“กิจกรรมทางวิชาการ”  หมายความว่า  กิจกรรมบริการวิชาการด้านการเรียนการ

สอนและการวิจัย การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่จัดส าหรับบุคลากรและนิสติ  

“คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ” หมายความว่า  คณะกรรมการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัย 

บทความทางวิชาการ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเรื่องต่อคน 

ข้อ ๕  ให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในการวิพากษ์ผลงานวิจัย

หรอืผลงานทางวชิาการ ในอัตราไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน  

ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

ได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณาตัดสินผลการประกวด ในอัตราไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน      

ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณารับรอง

คุณภาพของหนังสือ หรือต าราตามเกณฑ์ของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์กรมหาชน) ในอัตราไม่เกินเล่มละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน 

ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

 ประกาศ ณ วันที ่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                          มณฑล  สงวนเสริมศรี 

       (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๓.3  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิก

จ่ายเงนิโครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2556 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

การเบิกจ่ายเงนิโครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2556 และให้

จัดหมวดรายจา่ยใหม ่
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ  

และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

…………………………………………..... 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิก

จ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จึงอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔  ของ

ระเบ ียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด ้วย  การเง ินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย  พ .ศ . ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒(๓/๒๕๕๖)  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๖  และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/

๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ

เบิกจ่ายเงนิโครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

ข้อ ๓  ใหย้กเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงนิ

โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใชป้ระกาศนี้แทน 

ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา หรือผู้ที่อธิการบดี

มอบหมาย 

 “โครงการ”  หมายความว่า  โครงการบริการวิชาการ หรือโครงการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 “การบริการวิชาการ”  หมายความว่า  การให้บริการวิชาการตามข้อ ๘ แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 “การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม”  หมายความว่า  การด าเนินการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

“คณะกรรมการโครงการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการหรือ

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 “หัวหน้าโครงการ”  หมายความว่า  หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ หรือ

โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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 “ที่ปรึกษาโครงการ”  หมายความว่า  ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และสามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงการ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้ 

 “ผู้ปฏิบัติงานโครงการ”  หมายความว่า  ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม

มาตรา ๓ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานโครงการบริการ

วิชาการ หรอืโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 “นิสติ”  หมายความว่า   นิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ส่วนงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔)  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

ข้อ ๕  โครงการที่ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ใช้เฉพาะโครงการบริการวิชาการ หรือโครงการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและท าสัญญาผ่านกองบริหารงานวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่มี

ระเบียบการเบิกจ่ายรองรับ 

ข้อ ๖  โครงการที่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ให้หักเฉพาะเงินค่าลงทะเบียนร้อยละ ๑๐ 

เข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจาก     แหล่ง

ทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๗  การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ หรือโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ให้มหีลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายดังนี้ 

(๑) หมวดค่าตอบแทน 

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

(เบิกจ่ายตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม

ของโครงการ) 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร    

โครงการ 

 

๑.โครงการท่ีไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน 

เ บิกจ่ า ย ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้อยละ  ๑๐        

ของงบประมาณโครงการ  

๒ .โ ค ร ง ก า ร ท่ี บ ริ ห า ร จ า ก เ งิ น

ค่าลงทะเบียนโดยเฉพาะ เบิกจ่ายได้

ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ  ๒ ๐  ข อ ง เ งิ น

ค่าลงทะเบียนท้ังหมด 

๓.ในกรณีท่ีโครงการด าเนนิการโดยมี

เงินงบประมาณสนับสนุนอื่น ๆ และ

เก็บเงินค่าลงทะเบียน ให้เบิกจ่าย

ตามสัดส่วนในข้อ ๑ และ ๒ 

 

 

 



  10 

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๒.ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิตงิานโครงการ 

( ในโครงการเดียวกันกรณี เ บิก 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

โครงการแล้ ว ไม่ สามารถ เ บิก        

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการ   

ได้อีก) 

๑.หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน

การปฏบัิตงิาน 

๒.ใบลงเวลาปฏบัิตงิาน 

๓.หลักฐานการอนุมัติให้ปฏบัิตงิาน 

 

๑.โครงการท่ีไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน 

เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาท 

ตอ่วัน 

๒.โครงการท่ีเก็บเงินค่าลงทะเบียน

เบิกจ่ายได้ไมเ่กินคนละ ๕๐๐ บาท ตอ่วัน 

๓.การปฏิบัติงานนอกเวลาให้เป็นไป

ตามอัตราดังนี้ 

๓ .๑  ส า ห รั บ ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น       

นอกเวลาท าการปกติ เป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง     

เบิกจ่ายได้ไม่เกินวันละ ๑๐๐ บาท 

 ๓ .๒  ส า ห รั บก รณี ปฏิ บั ติ ง า น       

ในวันหยุดท าการเต็มวันเหมือนวัน

ท า ก า ร ป ก ติ  ห รื อ เ ว ล า อื่ น ท่ี

มหาวิทยาลัยเห็นสมควร แต่ท้ังนี้

ตอ้งเป็นเวลาไมน่้อยกว่า ๗ ชั่วโมง

ไม่รวมเวลาหยุดพัก เบิกจ่ายได้    

ไมเ่กินวันละ ๒๕๐ บาท 

๓.๓ การปฏิ บั ติ งานไม่ ครบตาม

หลักเกณฑ์  ข้อ ๓.๑ และ ข้อ ๓.๒           

ให้ผู้ปฏิบัติได้รับเงินตอบแทน ในอัตรา

ชั่วโมงละ ๓๐ บาท เศษของชั่วโมงให้

ตัดท้ิง 

๓.๔ การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ

หลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน   

ให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ

ทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่ อเบิกเงิ น      

ตอบแทนส าหรับวันน้ัน 

 

๓.ค่าตอบแทนนิสติช่วยงาน ๑.หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน

การปฏบัิตงิาน 

๒.ใบลงเวลาปฏบัิตงิาน 

๓.หลักฐานการอนุมัติให้ปฏบัิตงิาน 

๑.ชั่วโมงละ ๒๕ บาท ตอ่คน 

๒.กรณีปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

๗ ชั่วโมง ไมร่วมเวลาหยุดพักเบิกจ่าย

ได้ไมเ่กินวันละ ๒๐๐ บาท ตอ่คน 

๔.ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ ๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.เอกสารท่ีแสดงการเป็นท่ีปรึกษา 

เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อโครงการ 

และไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ของโครงการ 
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รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๕.ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย หรือ

วิ ท ย า ก ร หลั ก ก า ร อบ ร ม เ ชิ ง

ปฏบัิตกิาร 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.หนังสือเชญิเป็นวทิยากร 

๑ .บุคคลภายนอกมหาวิทยาลั ย      

ไมเ่กินคนละ  ๓,๐๐๐ บาท ตอ่ชั่วโมง 

๒ .บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย      

ไมเ่กินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ตอ่ชั่วโมง 

 

๖.ค่าตอบแทนวิทยากรส าหรับการ

อภิปราย 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.หนังสือเชญิเป็นวทิยากร 

๑ .บุคคลภายนอกมหาวิทยาลั ย     

ไมเ่กินคนละ ๒,๐๐๐ บาท ตอ่ชั่วโมง 

๒ .บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย      

ไมเ่กินคนละ  ๕๐๐ บาท ตอ่ช่ัวโมง 

 

๗.ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรส าหรับ     

การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.หนังสือเชญิเป็นผู้ช่วยวทิยากร 

 

เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๓ คน คนละไม่เกิน  

๕๐๐ บาท ตอ่ชั่วโมง     

๘.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี

ไม่ ใช่ ข้ าราชการหรือพนักงาน     

ของรัฐ 

๑.หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน

การปฏบัิตงิานหรือใบส าคัญรับเงิน 

๒.หนังสือเชญิเข้าร่วมกิจกรรม 

 

๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ในต าบลท่ี

จัดกิจกรรม เบิกจ่ายได้ไม่ เกิน 

๑๐๐ บาท ตอ่คนต่อวัน 

๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีอยู่นอกต าบล     

ท่ีจัดกิจกรรม เบิกจ่ายได้ไม่เกิน      

๒๐๐ บาท ตอ่คนต่อวัน 

 

๙.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

การประกวด 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.หนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการ

ตัดสนิการประกวด 

 

เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๓,๐๐๐ บาท

ตอ่คร้ัง 

๑๐.ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ๑.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ๑ .ประธานคณะสงฆ์ไม่ เกินรูปละ 

๑,๕๐๐ บาท 

๒.พระสงฆ์ไม่เกินรูปละ ๑,๐๐๐ บาท 

 

๑๑.ค่าตอบแทนผู้อาราธนาศีล ผู้น า

ท าพิธีทางศาสนา พราหมณ ์

 

๑.ใบส าคัญรับเงิน เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 
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(๒) หมวดค่าจ้าง 

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑.ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการหรือ

ลูกจ้าง 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.หนังสอือนุมัติการจา้ง 

 

เ บิ ก จ่ า ย ใ น ลั ก ษณะ เ ห ม า จ่ า ย         

ร า ย เดื อน  ตามอั ตร า เ งิ น เ ดื อน

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

๒.ค่าจ้างนิสิตท่ีเรียนผ่านวิชาเรียน 

ในชั้น (Course work) หมดแล้วเพื่อ

ชว่ยงานโครงการ 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.หนังสืออนุมัตกิารจ้าง 

๓.ส าเนาวุฒกิารศึกษา 

 

หัวหน้าโครงการอาจพิจารณาจ้างเป็น 

ช่ วงๆ ตามท่ีท างานหรือจ้ างเป็น       

รายเดือน หากจ้างเป็นรายเดือนให้ใช้

เกณฑ์ตามวุฒิขั้นสุดท้ายไม่เกินอัตรา

การเบิกจ่ายของทางราชการ 

  

 

(๓) หมวดค่าวัสดุ 

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑.ค่าวัสด ุ - ใ ช้ เ ฉ พ า ะ ห ลั ก ฐ า น ต่ อ ไ ป นี้

ประกอบการเบิกจ่าย 

๑.หนังสือขออนุมัติการจัดซื้อวัสดุ   

ร ว ม ทุก ร า ยก า ร ใ นฉ บั บ เ ดี ย ว         

ในแต่ละงวดเงินของการเบิกจ่าย  

๒.ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องตามระเบียบ

การเก็บรักษาเงินและน าส่งเงิน  

๓.ในกรณท่ีีจ าเป็นต้องซื้อสินค้าท่ีไม่มี

การผลิตขายในร้านค้าปกติและ

ผู้ ผลิตไม่มี ใบ เส ร็จ รับเงิน ให้ ใ ช้

ใบส าคัญรับเงิน 

 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  
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(๔) หมวดค่าครุภัณฑ ์

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑.ค่าครุภัณฑ ์

 

 

 

 

 

 

๑ .ใ นก รณี มี ก า รจั ดซื้ อค รุ ภัณฑ์      

แ ล ะ ค รุ ภั ณฑ์ ท่ี ต่ า ก ว่ า เ กณฑ์       

จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด้ ใ ห้ ท า ห นั ง สื อ        

ขออนุมัติซื้อและโอนหมวดเงิน     

เข้ากองทุนสนิทรัพย์ถาวร   

๒.ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องตามระเบียบ

การเก็บรักษาเงินและน าส่งเงิน  

๓.การจัดซื้อครุภัณฑ์ต้องจัดซื้ อ     

ในวงเงินงบประมาณตามสัญญา  

ให้ทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ครุภัณฑ์ต้องแจ้งขออนุมัติจาก

มหาวทิยาลัย  

๔.ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องซื้อสินค้าท่ีไม่มี

การผลิตขายในร้านค้าปกติและ

ผู้ผลิตไม่มี ใบเสร็จ รับเงิน ให้ ใช้

ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตร

ประชาชน 

 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  
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(๕) หมวดค่าใช้สอย    

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑ . ค่ า อ า ห า ร  อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ

เครื่องดื่ม  

๑.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน 

๒.รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 

 

๑ .ส า ห รับ บุค คลภา ยนอกแล ะ

บุคลากรภายในมหาวทิยาลัย   

๑.๑ ให้เบิกจ่ายในอัตราดังนี้ 
- อาหารเช้า  

ไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อคนต่อวัน 

- อาหารกลางวัน  

ไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อวัน 

- อาหารเย็น  

ไม่เกิน  ๓๐๐ บาทต่อคนต่อวัน 

- อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  

ไม่เกินคนละ ๕๐ บาท ต่อมือ้  

๑.๒ ในกรณีท่ีจัดโครงการในจังหวัด 

ต่ อ ไ ปนี้  ก รุ ง เ ทพมหานคร  ,           

จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดภูเก็ต , 

จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์ ,       

จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดชลบุรี , 

จังหวัดระยอง ให้เบิกจ่ายในอัตราดังนี้ 
- อาหารเช้า  

ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน 

- อาหารกลางวัน  

ไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคนต่อวัน 

- อาหารเย็น  

ไม่เกิน  ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน 

- อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  

ไม่เกินคนละ ๗๕ บาท ต่อมื้อ 

  ๒.ส าหรับนสิิตหรือนักเรียน 

๒.๑ กรณีท่ีจัดโครงการส าหรับ

ผู้ ใ หญ่ และ นิ สิ ตห รื อนั ก เ รี ยน       

ให้เบิกจ่ายตามข้อ ๑ 

๒.๒ กรณีท่ีจัดโครงการส าหรับนิสิต

หรือนักเรียนโดยเฉพาะให้เบิกจ่ายดังนี้ 
- อาหาร  

ไม่เกินคนละ  ๕๐ บาท ต่อมือ้    

- อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  

ไม่เกินคนละ ๒๕ บาท ต่อมือ้ 
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รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๒.ค่าพาหนะ (การเดินทาง) ส าหรับ 

- คณะกรรมการ   

- ผู้ปฏบัิตงิานโครงการ  

- นสิิตชว่ยงาน   

 - ท่ีปรึกษาโครงการ  

 - วทิยากร  

 - ผู้ช่วยวิทยากร  

- เจ้าหนา้ที่โครงการ       

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ  

๑.หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ เ ดิ นทา ง ไ ป

ปฏบัิตงิาน 

๒.กรณเีดินทางไปปฏบัิตงิานปกติ 

๒.๑เดินทางโดยเครื่องบิน  

ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือบัตรโดยสาร     

อเีล็กทรอนิกส ์ 

๒.๒ เดินทางโดยรถไฟ  

ใชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

๒.๓เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง  

ใชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

๒.๔เดินทางโดยรถรับจ้างส่วนบุคคล 

๒ เท่ียว (ไป-กลับ ระหวา่งสถานีขนส่ง

และสถานที่ปฏบัิตงิาน หรอืท่ีพัก)  

ใชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

๒.๕ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้

ทางด่วน 

ใชใ้บเสร็จรับเงิน 

๒.๖ ค่าท่ีจอดรถ  

ใชใ้บเสร็จรับเงิน 

 

๒.๗ เดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคล 

ใชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รถยนต์สว่นบุคคล 

   กิโลเมตรละ ๕ บาท 

- รถจักรยานยนตส์่วนบุคคล 

 กิโลเมตรละ ๓ บาท 

กรณี เดิ นทาง ไปปฏิ บั ติ ง านตาม

โครงการท่ีได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ

อนุมัตินอกที่ตั้งของส านักงานเกินเขต

รัศมี  ๒๐ กิ โลเมตร ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สามารถเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะได้ 

 การค านวณระยะทางให้ค านวณตาม

ระยะทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่ง

สามารถเดินทางได้โดยสะดวก 
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รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

 ๒.๘ เดินทางโดยรถเช่า  

๒.๘.๑ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับ

เงิ น (กรณี เช่ ารถไม่ รวมค่ าน้ ามั น

เชื้อเพลิงใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

การจ่าย) 

๒.๘.๒ ส าเนาหนังสือการจดทะเบียน

รถยนตรั์บจ้างหรือรถยนตส์่วนบุคคล 

๒.๘.๓ หนังสือขออนุมัติเชา่รถ 

๒.๘.๔ รายงานการเดินทาง 

 

 เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  

๓.ค่าท่ีพัก (การเดินทาง) ส าหรับ 

- คณะกรรมการ   

 - ผู้ปฏบัิตงิานโครงการ  

 - นสิิตชว่ยงาน   

- ท่ีปรึกษาโครงการ  

- วทิยากร  

 - ผู้ช่วยวิทยากร  

- เจ้าหนา้ที่โครงการ       

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 

๑.กรณี ท่ีพัก เ ป็นสถานประกอบ

กิจการ เช่น โรงแรม  

๑.๑ ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้ง 

รายการ (Folio) 

๒.ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 

๒.๑ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

๓.กรณีท่ีพักเป็นบ้านของชาวบ้าน

หรืออื่น ๆ 

๓.๑ ใบส าคัญรับเงิน  

๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชน 

 

การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ืองค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปปฏบัิตงิาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.ค่าท่ีพัก (การเดินทาง) ส าหรับ 

 - นิ สิ ตห รือนั ก เ รียน  ท่ี เ ข้ า ร่ วม

กิจกรรม โครงการ 

๑.กรณพีักในมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑.๑ ใบเสร็จรับเงิน 

๒.กรณี ท่ีพัก เ ป็นสถานประกอบ

กิจการ เช่น โรงแรม  

๒.๑ ใบเสร็จรับเงิน 

๒ .๒ หนังสือขออนุมัติ เดินทางไป

ปฏบัิตงิาน 

๓.กรณีท่ีพักเป็นบ้านของชาวบ้าน

หรืออื่น ๆ 

๓.๑ ใบส าคัญรับเงิน  

๓.๒ หนั งสื อขออนุ มั ติ เดิ นทางไป

ปฏบัิตงิาน 

 

 

การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองรายการ

และอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้

ของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
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รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๕.ค่าเบีย้เลีย้ง (การเดินทาง) ๑.หนังสอืขออนุมัติเดินทางไปปฏบัิตงิาน 

๒.รายงานการเดินทาง 

การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ืองค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปปฏบัิตงิาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  

๖.ในกรณีท่ีมีการเดินทางไปศึกษา   

ดู ง า น  ห รื อ ไ ปน า เ ส นอผลง า น

ตา่งประเทศ ของ 

 - คณะกรรมการ   

- ผู้ปฏบัิตงิานโครงการ  

- นสิิตชว่ยงาน   

- ท่ีปรึกษาโครงการ  

- วทิยากร  

- ผู้ช่วยวิทยากร  

- เจ้าหนา้ที่โครงการ       

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 

 

๑.หนังสอืขออนุมัติเดินทางไปปฏบัิตงิาน 

๒.รายงานการเดินทาง 

๓.ใบเสร็จรับเงินของผู้ประกอบการ   

(กรณี ว่ าจ้ างผู้ ประกอบการเป็น

ผู้รับผิดชอบการเดินทาง) 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  

๗.ค่าจ้างเหมาพมิพเ์อกสาร 

 

๑.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒๐ บาท ตอ่หน้า 

๘.ค่าจ้างส าเนาเอกสาร  

 

๑.ใบเสร็จรับเงิน  เบิกจ่ายได้ไมเ่กิน ๕๐ สตางค์ ตอ่หนา้ 

๙.ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร  

 

๑.ใบเสร็จรับเงิน  เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ตอ่เล่ม 

๑๐.ค่าจ้างเหมาบริการ  

เชน่  

- ค่าตกแตง่เวที  

- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  

- ค่าจ้างนักแสดง   

- ค่าจ้างนักดนตรี   

- ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  

ฯลฯ 

๑.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  

๑๑.ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหต ุ ๑.ใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง ในวงเงิน

คุ้มครองไมเ่กินคนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๑๒.ค่าสาธารณูปโภค  

เช่น ค่าน้ า , ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์ , 

ค่าไปรษณีย์ , ค่าขนสง่พัสดุ ฯลฯ 

๑.ใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  
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รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑๓.ค่าเลีย้งรับรอง  ๑.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน เบิกจ่ายได้ไมเ่กินคนละ ๒๕๐ บาทตอ่มื้อ 

 

๑๔.ค่าของขวัญหรือของท่ีระลึก  ๑.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อชิ้น     

ต่อคน 

 

๑๕.ค่าเงินรางวัลหรือค่าของรางวัล      

ในการจัดประกวดแข่งขัน 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

 

๑.รางวัลท่ี ๑ 

ไมเ่กินรางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท 

๒.รางวัลท่ี ๒  

ไมเ่กินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท 

๓.รางวัลท่ี ๓  

ไมเ่กินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท 

๔.รางวัลชมเชย  

ไมเ่กินรางวัลละ ๕๐๐ บาท 

 

๑๖.ค่าของส าหรับแจกในกิจกรรม 

โครงการ หรือเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

โครงการ 

 

๑.ใบเสร็จรับเงิน  

 

เบิกจ่ายได้ไมเ่กิน ๓๐๐ บาท ตอ่ช้ิน 

๑๗.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ๑.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน 

 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  

๑๘.ค่าเชา่  

เชน่ ค่าเช่าสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 

โครงการ , ค่าเช่าอุปกรณ์การแสดง 

ฯลฯ 

 

๑.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง  

๑๙.ค่าเครื่องไทยทานถวายพระสงฆ์ 

 

๑.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุดละ ๑,๐๐๐ บาท 

ตอ่รูป 

 

๒๐.ค่าเคร่ืองบวงสรวง หรือเคร่ือง

บูชาเพื่อสักการะ 

 

๑.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน เบิกจ่ายได้ไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
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ข้อ ๘  เมื่อโครงการได้รับทุนอุดหนุน หรือเก็บเงินค่าลงทะเบียนหรือรายได้อื่นใด

แล้ว ในการขออนุมัติด าเนินโครงการให้หัวหน้าโครงการจัดท าแผนการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน

ของโครงการ โดยให้จ าแนกค่าใช้จ่ายในโครงการตามหมวดเงินให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ

ประกาศนี้ 

 ข้อ ๙  โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 

บาท ใหใ้ช้ใบส าคัญรับเงนิเหมาจา่ยได้เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้เบิกจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

หรอืนิสติ 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ใช้ใบส าคัญรับเงินในการเบิกจ่ายให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนประกอบการเบิกจ่าย  

 ข้อ ๑๑  หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้

ด าเนนิการตามที่หนว่ยงานเรยีกเก็บ 

 ข้อ ๑๒  เอกสาร หรือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ให้กองคลังเป็นผู้รับผิดชอบใน

การเก็บหลักฐานดังกล่าว และพร้อมส าหรับการเรียกตรวจสอบ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร

เบิกจา่ยใหห้ัวหน้าโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ  ยกเว้นโครงการที่เบิกจ่ายจากแหล่งทุนภายนอก ให้

ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้จัดเก็บหลักฐาน 

ข้อ ๑๓  อัตราการเบิกจ่ายที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบและ

ประกาศที่เกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย และ/หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีพิจารณา

อนุมัตเิป็นกรณีไป 

ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและถือเป็นที่สุด 

   

 ประกาศ ณ วันที ่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                           มณฑล   สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  ๓.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของ

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย

ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕6 และให้แก้ไขเครื่องหมายยัติภังค์ “-” 

เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรที่สามารถอ้างองิได้ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์   

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 

  โดยเป็นการสมควรออกประกาศก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓ และข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๓ คณะกรรมการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙  มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์

พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์   มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ประกาศนีใ้หม้ีผลบังคับนับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ” หมายถึง คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ศูนย์” หมายถึง ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผูอ้ านวยการศูนย์” หมายถึง ผูอ้ านวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการศูนย์” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อ ๔ ให้ก าหนดรายได้และค่าใช้จ่ายของศูนย์ ดังนี้ 

๔.๑ หมวดรายได้ 

๔.๑.๑ ค่าติดตัง้ระบบก๊าซ 

๔.๑.๑.๑ ขนาดเครื่องยนต์ ๔  สูบ มรีายการดังนี้ 

            ๔.๑.๑.๑(๑) LPG และ NGV (ระบบดูด) ๔,๕๐๐ บาท/คัน 

๔.๑.๑.๑(๒) LPG และ NGV (ระบบฉีด) ๕,๕๐๐ บาท/คัน 

๔.๑.๑.๒ ขนาดเครื่องยนต์ ๖  สูบ มรีายการดังนี้ 

    ๔.๑.๑.๒(๑) LPG และ NGV (ระบบดูด) ๔,๕๐๐ บาท/คัน 

๔.๑.๑.๒(๒) LPG และ NGV (ระบบฉีด) ๖,๕๐๐ บาท/คัน 

๔.๑.๒ ผลก าไรจากการซื้ออุปกรณ์ติดตั้งหักเข้าส่วนกลางของ  ศูนย์ตามความ

เหมาะสม 

๔.๑.๓ ค่าออกใบอนุญาตตรวจและทดสอบการตดิตั้งก๊าซ 

๔.๑.๓.๑ พ.ร.บ.รถยนต์ 

๔.๑.๓.๑(๑) ระบบก๊าซ LPG  ๖๕๐ บาท/คัน 

    ๔.๑.๓.๑(๒) ระบบก๊าซ NGV  ๖๕๐ บาท/คัน 

๔.๑.๓.๒ พ.ร.บ. ขนส่ง 

๔.๑.๓.๒(๑) ระบบก๊าซ LPG  ๑,๒๐๐ บาท/คัน 

    ๔.๑.๓.๒(๒) ระบบก๊าซ NGV  ๑,๒๐๐ บาท/คัน 

๔.๑.๔ ค่าออกใบอนุญาต รับรองการตดิตั้งก๊าซ 

  ๔.๑.๔.๑ ระบบก๊าซ LPG            ๖๕๐ บาท/คัน 

            ๔.๑.๔.๒ ระบบก๊าซ NGV  ๖๕๐ บาท/คัน 

๔.๑.๕ อัตราค่าบริการงานยานยนต์(เฉพาะค่าแรง)ตามความเหมาะสม 

 ๔.๒ หมวดรายจ่าย 

๔.๒.๑ ค่าปฏิบัติงานของวิศวกร ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างเทคนิคยานยนต์ และช่าง

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

 ๔.๒.๑.๑ การตดิตั้งระบบก๊าซรถยนต์ 

   ๔.๒.๑.๑(๑) ขนาดเครื่องยนต์ ๔ สูบ ก๊าซ LPG และ  NGV ระบบดูด 

         ๔.๒.๑.๑(๑.๑) วิศวกร  ๒๐๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๑.๒) วิศวกรควบคุม  ๕๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๑.๓) ช่างเทคนิคไฟฟ้า ๕๐๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๑.๔) ช่างเทคนิคยานยนต์ ๕๐๐ บาท/คน/คัน 
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              (เบิกไม่เกิน  ๒  คน) 

๔.๒.๑.๑(๑.๕) ช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ๑๐๐ บาท/คน/คัน 

๔.๒.๑.๑(๒) ขนาดเครื่องยนต์ ๖ สูบ ก๊าซ LPG และ  NGV ระบบดูด 

         ๔.๒.๑.๑(๒.๑) วิศวกร    ๒๐๐ บาท/คน/คัน 

 ๔.๒.๑.๑(๒.๒) วิศวกรควบคุม   ๕๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๒.๓) ช่างเทคนิคไฟฟ้า ๕๐๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๒.๔) ช่างเทคนิคยานยนต์ ๕๐๐ บาท/คน/คัน 

              (เบิกไม่เกิน  ๒  คน) 

         ๔.๒.๑.๑(๒.๕) ช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้า ๑๐๐ บาท/คน/คัน 

๔.๒.๑.๑(๓) ขนาดเครื่องยนต์ ๔ สูบ ก๊าซ LPG และ  NGV ระบบฉีด 

     ๔.๒.๑.๑(๓.๑) วิศวกร    ๒๐๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๓.๒) วิศวกรควบคุม  ๕๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๓.๓) ช่างเทคนิคไฟฟ้า ๖๕๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๓.๔) ช่างเทคนิคยานยนต์ ๖๕๐ บาท/คน/คัน 

              (เบิกไม่เกิน  ๒  คน) 

         ๔.๒.๑.๑(๓.๕) ช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้า ๑๐๐ บาท/คน/คัน 

   ๔.๒.๑.๑(๔) ขนาดเครื่องยนต์ ๖ สูบ ก๊าซ LPG และ  NGV ระบบฉีด 

         ๔.๒.๑.๑(๔.๑) วิศวกร    ๒๐๐ บาท/คน/คัน 

     ๔.๒.๑.๑(๔.๒) วิศวกรควบคุม   ๕๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๔.๓) ช่างเทคนิคไฟฟ้า ๗๐๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๑(๔.๔) ช่างเทคนิคยานยนต์ ๗๐๐ บาท/คน/คัน 

     ๔.๒.๑.๑(๔.๕)ช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้า ๑๐๐ บาท/คน/คัน 

                              ๔.๒.๑.๒ ค่าปฏิบัติงานของวิศวกรซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบการติดตั้ง

ก๊าซ 

         ๔.๒.๑.๒(๑) วิศวกร  พ.ร.บ.รถยนต์ ๒๐๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๒(๒) วิศวกร  พ.ร.บ.ขนส่ง ๓๐๐ บาท/คน/คัน 

         ๔.๒.๑.๒(๓) วิศวกรควบคุม    ๕๐ บาท/คน/คัน 

    ๔.๒.๑.๓ ค่าบริการงานยานยนต์ 

         ๔.๒.๑.๓(๑) ช่างเทคนิคไฟฟ้า ๑๐ % /รายการ/คัน 

         ๔.๒.๑.๓(๒) ช่างเทคนิคยานยนต์ ๑๐ % /รายการ/คัน 

   ๔.๒.๒. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใหช้ าระตามค่าใช้จ่ายจริง 
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ข้อ ๕  ใหห้ักค่าผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยและคณะ ดังนี้ 

๕.๑ ค่าผลประโยชน์หักเข้ามหาวิทยาลัย ให้คิดจาก ๑๐ % ของรายได้สุทธิภายหลังจาก

หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหมวดรายจ่าย 

          ๕.๒ ค่าผลประโยชน์หักเข้าคณะ ให้คิดจาก ๕ % ของรายได้สุทธิภายหลังจากหัก

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหมวดรายจ่าย 

ข้อ ๖ รายได้ส่วนที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้ท าการโอนเงินส่วนที่

เหลือเข้าบัญชีเงินรับฝากของศูนย์  

ข้อ0๗0การก าหนดอัตรารายรับ0และรายจ่ายของหน่วยงานให้จัดท าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นของคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘ การรับ จา่ยเงนิ การเก็บรักษาเงนิ การจัดท าบัญชี และการรายงานสถานะ 

ทางการเงินให้ระบุไว้ในประกาศการด าเนินงานของหน่วยงาน0โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   การเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙ การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ก าหนดวิธีการโดยหน่วยงาน ภายใต้หลักเกณฑ์คณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ข้อ ๑๐ การก าหนดค่าตอบแทน เงินโบนัส เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงาน ใหจ้ัดท าเป็นประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑ ผู้มีอ านาจในการเบิกจ่ายใดๆ จากบัญชีเงินรับฝากศูนย์ต้องประกอบด้วยอธิการบดี

หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรการด าเนินงาน(ผู้อ านวยการศูนย์) และกรรมการ     การด าเนินงานฝ่าย

การเงนิและการบัญชีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมศูนย์ จ านวน ๑ คน 

ข้อ0๑๒0ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี ้ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้ินจิฉัยชี้ขาดและใหถ้ือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                 มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การเข้าร่วมศกึษาและนิสิตเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษา 

และนิสิตเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษา

และนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.๒๕๕๓ และความตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คราวประชุม ครั้งที่ ๕๑ (๒/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๓ 

มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/

๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

การเขา้รว่มศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

๓.๑ อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษา  

๔.๑.๑  นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายวิชาระดับปริญญาตรี    รายวิชาละ    ๒,๐๐๐ บาทรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา  รายวิชาละ    ๔,๐๐๐ บาท 

   ๔.๑.๒   บุคคลอื่นที่มใิช่นิสติ/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 

รายวิชาระดับปริญญาตรี    รายวิชาละ    ๖,๐๐๐ บาท 

       รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  รายวิชาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

“ผู้เข้าร่วมศึกษา”    หมายถงึ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับอนุมัติให้

ลงทะเบียนเรียนร่วม หรือบุคคลอื่นที่มิใช่

นิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 

  “นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย”    หมายถงึ นิสิต /นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ที่มิใช่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
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๓.๒ อัตราค่าธรรมเนียมนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

         รายวิชาระดับปริญญาตรี รายวิชาละ ๓,๐๐๐  บาท 

         รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาละ      ๕,๐๐๐  บาท 

ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ ในประกาศนี้  เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ ได้ ไม่ว่า  

กรณีใดๆ ทั้งสิน้ ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกนิกวา่ที่ก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                                  ประกาศ ณ วนัที ่ ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                         มณฑล  สงวนเสรมิศรี 

                               (ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                                อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2556 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies  

ของนิสิตระดับปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate 

Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และความตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คราวประชุมครั้ง

ที่ ๕๑ (๒/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  



  26 

ข้อ ๕ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate 

Studies ของนิสิตระดับปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๖ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๗ ให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

๓.๓ ค่าตอบแทนการสอน    ช่ัวโมงละ   ๕๐๐  บาท 

(จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมงต่อ ๑ รายวิชา) 

๓.๔ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน      วันละ   ๒๕๐  บาท 

(จ านวน  ๑๐ วันต่อ ๑ รายวิชา) 

๓.๕ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงาน      วันละ     ๑,๐๐๐  บาท 

(จ านวนไม่เกิน  ๘  วันต่อ ๑ รายวิชา) 

๓.๖ ค่าตอบแทนอาจารย์คุมสอบ      ครั้งละ     ๑,๕๐๐  บาท 

(จ านวน  ๑  ครั้งต่อ ๑ รายวิชา)   

                                ประกาศ  ณ  วันที ่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                      มณฑล  สงวนเสริมศร ี

                           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา        

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา   
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ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑ (๒/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้

ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพัฒนา

ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา” 

 ข้อ ๒  ประกาศนีม้ีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครการสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดดังนี ้ 

  ๓.๑ ค่าสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนส าหรับนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

  ๓.๒ ค่าสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งละ ๒๐๐ บาท 

 ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อช าระแล้ว จะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น ยกเว้นการช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา   

   

   ประกาศ ณ วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                  มณฑล สงวนเสริมศรี 

                  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศร)ี 

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าดื่ม 

“ยูเพียว”และผลิตภัณฑ์ “up refresh”พ.ศ. 2556 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ 
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  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายน  าดื่ม “ยูเพียว” และผลิตภัณฑ์ “UP refresh”  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าดื่ม “ยูเพียว” และ

ผลิตภัณฑ์ “UP refresh” จึงอาศัยตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑ (๒/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๓ 

มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา   ในคราวประชุมครั้ง

ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปนี้   

 

๑. ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดราคาจ าหนา่ย 

น้ าดื่ม “ยูเพียว” และผลติภัณฑ์ “UP refresh พ.ศ. ๒๕๕๖” 

๒. ประกาศนี้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

๓. ให้ก าหนดราคาจ าหนา่ยน้ าดื่ม “ยูเพียว” และผลติภัณฑ์ “UP refresh” ดังนี้ 

ก าหนดราคาจ าหน่ายน  าดื่ม “ยูเพียว” และผลิตภณัฑ์ “UP refresh” 

 

ที่ รายการ จ านวนสั่งซื อ ราคาจ าหน่าย 

๑ น้ าดืม่ ตรา “ยูเพยีว”   ขนาด ๖๐๐ มิลลิลติร   ๑-๒๔   โหล ๕๕  บาท 

    ๒๕-๔๙  โหล ๕๔  บาท 

   ๕๐-๙๙  โหล ๕๓  บาท 

   ๑๐๐ โหลขึ้นไป ๕๒  บาท 

๒ น้ าดืม่ ตรา “ยูเพยีว”   ขนาด ๓๕๐ มิลลิลติร   ๑-๔๙    โหล ๕๐  บาท 

     ๕๐ โหลขึ้นไป ๔๘  บาท 

 

๓ น้ าดืม่ ตรา “ยูเพยีว”   ขนาด ๒๒๐ มิลลลิิตร    ๑-๔๙   กล่อง ๗๕  บาท 

    ๕๐ กล่องขึน้ไป ๗๓  บาท 
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ที่ รายการ จ านวนสั่งซื อ ราคาจ าหน่าย 

๔ กาแฟ ตรา “UP refresh” ขนาด ๓ กรัม   ๑-๒๔     แพค ๒๙๐  บาท 

   ๒๕-๕๐     แพค ๒๘๖  บาท 

    ๕๑ แพคขึน้ไป ๒๘๔  บาท 

๕ ครีมเทียม ตรา “UP refresh” ขนาด ๓ กรัม   ๑-๒๔     แพค ๗๕  บาท  

  ๒๕-๕๐     แพค ๗๓  บาท 

    ๕๑ แพคขึน้ไป ๗๒  บาท 

๖ น้ าตาล ตรา “UP refresh” ขนาด ๓ กรัม   ๑-๒๔     แพค ๖๕  บาท 

   ๒๕-๕๐     แพค ๖๓  บาท  

    ๕๑ แพคขึน้ไป ๖๑  บาท  

๗ กระดาษแนบกิน้ ตรา “UP refresh”   ๑-๒๔     แพค ๘๐  บาท  

    ๒๕-๕๐     แพค ๗๗  บาท 

    ๕๑ แพคขึน้ไป ๗๕  บาท  

๘ ไม้จิ้มฟัน ตรา “UP refresh”   ๑-๒๔     แพค ๔๐  บาท  

    ๒๕-๕๐     แพค ๓๒  บาท  

    ๕๑ แพคขึน้ไป ๓๐  บาท  

๙ กระดาษรองแกว้ ตรา “UP refresh”   ๑-๒๔     แพค ๕๑  บาท 

    ๒๕-๕๐     แพค ๕๐  บาท  

    ๕๑ แพคขึน้ไป ๔๘  บาท  

  
 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

                                                        มณฑล  สงวนเสริมศรี 
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่   ๔.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิก

จ่ายเงนิโครงการวิจัย พ.ศ. 2556 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราเบิกจ่ายเงนิโครงการวิจัย พ.ศ. 2556  และให้จัดเรียงหมวดรายจ่ายใหม่ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงนิโครงการวิจัย  พ.ศ.๒๕๕๖ 

……………………………………………………………………. 
 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตรา

การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ ๔  ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง

ที ่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) เมื ่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศ

ไว้ดังนี ้

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

การเบิกจ่ายเงนิโครงการวิจัย  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๖ ” 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. 

๒๕๕๔ และให้ใชป้ระกาศนี้แทน 

ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย 

  “โครงการวิจัย”  หมายความว่า  โครงการวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวจิัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗(๑) , ๗(๒) , ๗(๓)  และ ๗(๔) 

  “นักวิจัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลอื่นที่

ได้รับอนุญาตให้เขา้ร่วมโครงการวจิัย 

  “คณะผู้วิจัย”  หมายความว่า  คณะผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยทั้งนี้ปรากฏในโครงการวิจัย

และได้รับแตง่ตัง้ภายหลัง 
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  “ผู้ช่วยวิจัย”  หมายความว่า  ผู้ที่คณะผู้วิจัยเสนอขออนุมัติให้เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ด้านการวิจัย 

  “นิสติ”  หมายความว่า  นสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ข้อ ๕  การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายดังนี้ 

 

(๑) หมวดค่าตอบแทน    

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑.ค่าตอบแทนนักวิจัย/คณะผู้วิจัย ๑.เบิกจ่ายตามสัดส่วนการมีส่วนร่วม            

ของโครงการวิจัย 

๒.ใบส าคัญรับเงิน 

๓ .โครงการหรือเอกสารการเป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๔ . นั ก วิ จั ย ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ บิ ก ค่ า     

ปฏบัิตงิานนอกเวลาได้ 

 

ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย (ทุกคนรวมกัน) 

ไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ของโครงการ  

 

 

 

 

 

๒.ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย ซึ่งไมม่สี่วน      

   ร่วมในผลงานวจิัย 

 

 

๑.ใบส าคัญรับเงิน  

๒.ใบลงเวลาปฏบัิตงิาน 

๓.หนังสือขออนุมตักิารปฏบัิตงิาน            

   โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 

๑.ไมเ่กิน ๓๐๐ บาท/คน/วัน 

๒.การปฏบัิตงิานนอกเวลาให้เป็นไป 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   

   เร่ืองการจ่ายเงินตอบแทนการ 

   ปฏบัิตงิานนอกเวลาท าการ พ.ศ. 

   ๒๕๕๔ ตามอัตราดังนี้   

  ๒.๑ วันละ ๑๐๐ บาท    ส าหรบการ 

     ปฏบัิตงิานนอกเวลาท าการปกติเป็น

เวลาตดิตอ่กันไม่น้อยกวา่ ๓ ชั่วโมง  

  ๒.๒ วันละ ๒๕๐ บาท ส าหรับกรณี

ปฏิ บัติงานในวันหยุดท าการเต็มวัน

เหมือนวันท าการปกติ หรือเวลาอื่นท่ี

มหาวิทยาลัยเห็นสมควร แต่ท้ังนี้ต้อง

เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง ไม่รวม

เวลาหยุดพัก 

  ๒ .๓  การปฏิ บัติ ง านไม่ครบตาม

หลักเกณฑ์ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ให้

ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินตอบแทนในอัตรา

ชั่วโมงละ ๓๐ บาทเศษของชั่วโมงให้
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รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

ตัดท้ิง 

  ๒.๔ การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ

หลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับ

เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาท าการทุก

ช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทน

ส าหรับวันน้ัน 

๓.ค่าตอบแทนนิสติช่วยงานวิจัย ๑.หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน

การปฏบัิตงิาน 

๒.ใบลงเวลาปฏบัิตงิาน 

๓.หลักฐานการอนุมัติให้ปฏบัิตงิาน 

๑.ชั่วโมงละ ๒๕ บาท ตอ่คน 

๒.กรณีปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ 

ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพักเบิกจ่ายได้ไม่

เกินวันละ ๒๐๐ บาท ตอ่คน 

 

๔.ค่าตอบแทนผู้ถูกทดลองทาง 

   วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

๑.เบิกจ่ายเป็นรายครัง้ 

๒.ใบส าคัญรับเงิน 

๓.กรณีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ  

ให้หัวหน้าโครงการรับเงินแทน พร้อม

ระบุเหตุผลในใบส าคัญรับเงิน 

 

คนละไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/ครัง้ 

๕.ค่าตอบแทนผู้ให้ขอ้มูล ๑.เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 

๒.ใบส าคัญรับเงิน 

๓ . ก รณี ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล เ ป็ น

ความลับ ให้หัวหน้าโครงการรับเงิน

แทน พร้อมระบุเหตุผลในใบส าคัญ

รับเงิน 

 

ไมเ่กิน ๒๐๐ บาท/ครัง้  

 

 

 

 

๖.ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ ๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.เอกสารท่ีแสดงการเป็นท่ีปรึกษา 

เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่ เกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อโครงการ และไม่

เกินร้อยละ ๑๐ ของโครงการ 

๗.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ   

    เครื่องมือวจิัย 

๑.เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 

๒.ใบส าคัญรับเงิน 

๓ .เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ถึ ง ก า ร เ ป็ น

ผู้เชี่ยวชาญของโครงการ 

 

ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บาท ตอ่คน 

๘.ค่าตอบแทนผู้น าทางในการเก็บ    

   ข้อมูล 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

 

 

ไมเ่กิน ๕๐๐ บาท ตอ่วัน 
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(๒) หมวดค่าจ้าง  

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑.ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการหรือ    

   ลูกจ้าง 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.หนังสอือนุมัติการจา้ง 

 

เ บิ ก จ่ า ย ใ น ลั ก ษณะ เ ห ม า จ่ า ย         

ร า ย เดื อ น  ตามอั ตร า เ งิ น เ ดื อน

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

๒.ค่าจ้างนิสิตท่ีเรียนผ่านวิชาเรียน 

ในชั้น (Course work) หมดแล้วเพื่อ

ชว่ยงานโครงการ 

๑.ใบส าคัญรับเงิน 

๒.หนังสืออนุมัตกิารจ้าง 

๓.ส าเนาวุฒกิารศึกษา 

 

หัวหน้าโครงการอาจพิจารณาจ้างเป็น 

ช่ วงๆ ตามท่ีท างานหรือจ้ างเป็น       

รายเดือน หากจ้างเป็นรายเดือนให้ใช้

เกณฑ์ตามวุฒิขั้นสุดท้ายไม่เกินอัตรา

การเบิกจ่ายของทางราชการ 

  

  

(๓) หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์     

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑.ค่าวัสด ุ - ใ ช้ เ ฉ พ า ะ ห ลั ก ฐ า น ต่ อ ไ ป นี้

ประกอบการเบิกจ่าย 

๑.หนังสือขออนุมัติการจัดซื้อวัสดุ   

รวมทุกรายการในฉบับเดียว         ใน

แตล่ะงวดเงินของการเบิกจ่าย  

๒.ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องตามระเบียบ

การเก็บรักษาเงินและน าส่งเงิน  

๓.ในกรณท่ีีจ าเป็นต้องซื้อสินค้าท่ีไม่มี

การผลิตขายในร้านค้าปกติและผู้ผลิต

ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้ใบส าคัญรับ

เงิน 

 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง  

 

 

(๔) หมวดค่าครุภัณฑ ์

รายการ หลักเกณฑ ์ อัตรา 

๑.ค่าครุภัณฑ ์

 

 

 

 

 

๑ .ใ นก รณี มี ก า รจั ดซื้ อค รุ ภัณฑ์      

แ ล ะ ค รุ ภั ณ ฑ์ ท่ี ต่ า ก ว่ า เ ก ณ ฑ์       

จากเงินรายได้ให้ท าหนังสือ        ขอ

อนุมัติซื้อและโอนหมวดเงิน     เข้า

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร   

๒.ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องตามระเบียบ

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  
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รายการ หลักเกณฑ ์ อัตรา 

 การเก็บรักษาเงินและน าส่งเงิน  

๓.การจัดซื้อครุภัณฑ์ต้องจัดซื้ อ     

ในวงเงินงบประมาณตามสัญญา  ให้

ทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ค รุภัณฑ์ ต้ อ ง แจ้ ง ขออนุ มั ติ จ า ก

มหาวทิยาลัย  

๔.ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องซื้อสินค้าท่ีไม่มี

การผลิตขายในร้านคา้ปกตแิละผู้ผลิต

ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้ใบส าคัญรับ

เงินและส าเนาบัตรประชาชน 

 
 

(๕) หมวดค่าใช้สอย    

รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑.ค่าพาหนะ (การเดินทาง) 

ส าหรับ นักวจิัย คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย นสิิตชว่ย

งานวจิัย ท่ีปรึกษาโครงการวจิัย เจ้าหนา้ที่โครงการ

หรือลูกจ้าง และนสิิตชว่ยงานโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑.หนังสือขออนุมัติเดินทางไป

ปฏบัิตงิาน 

๒.กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน

ปกติ 

๒ .๑เดินทางโดย เค ร่ือง บิน               

ใช้ ใบ เส ร็จ รับ เงิ นห รือ บัตร

โดยสาร     อเีล็กทรอนิกส ์ 

๒.๒ เดินทางโดยรถไฟ ใช้

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

๒.๓ เดินทางโดยรถโดยสาร  

ประจ าทาง ใช้ใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน  

๒.๔เดินทางโดยรถรับจ้ าง       

ส่วนบุคคล ๒ เท่ียว (ไป-กลับ 

ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า นี ข น ส่ ง แ ล ะ

สถานท่ีปฏิบัติงาน หรือท่ีพัก) 

ใชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

๒ . ๕  ใ น ก ร ณี ท่ี มี ค ว า ม

จ า เ ป็ นต้ อ ง ใ ช้ ท า งด่ ว น ใ ช้

ใบเสร็จรับเงิน 

๒ .๖  ค่ า ท่ี จ อ ด ร ถ  ใ ช้

ใบเสร็จรับเงิน 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  
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รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

 

 

 

 

๒.๗ เดินทางโดยพาหนะส่วน

บุ ค ค ล  ใ ช้ ใ บ รั บ ร อ ง แ ท น

ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๘ เดินทางโดยรถเช่า  

๒ .๘ .๑ ใบเสร็จรับเงิ น หรือ

ใบส าคัญรับเงิน (กรณีเช่ารถไม่

ร วมค่ าน้ า มั น เ ชื้ อ เพลิ ง ใ ช้

ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการ

จ่าย) 

๒.๘.๒ ส าเนาหนังสือการจด

ทะเบียนรถยนต์ รับจ้ างหรือ

รถยนตส์่วนบุคคล 

๒.๘.๓ หนังสือขออนุมัติเชา่รถ 

๒.๘.๔ รายงานการเดินทาง 

 

 

- รถยนต์สว่นบุคคล 

   กิโลเมตรละ ๕ บาท 

- รถจักรยานยนตส์่วนบุคคล 

   กิโลเมตรละ ๓ บาท 

   กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานตาม

โครงการท่ีได้รับอนุมัติจากผู้มี

อ านาจอนุ มั ติ นอกท่ีตั้ งของ

ส านั กงานเกิ นเขตรัศมี  ๒๐ 

กิ โ ล เ ม ต ร  ต า ม ป ร ะ ก า ศ

มหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  เ ร่ื อ ง

ค่ าใช้ จ่ ายในการเดินทางไป

ปฏบัิตงิาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถ

เบิกเงินชดเชยค่าพาหนะได้ 

     การค านวณระยะทางให้

ค านวณตามระยะทางหลวง

ในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถ

เดินทางได้โดยสะดวก 

 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ 

 

๒.ค่าท่ีพัก (การเดินทาง) 

ส าหรับ นักวจิัย คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย นสิิตชว่ย

งานวจิัย ท่ีปรึกษาโครงการวจิัย เจ้าหนา้ที่โครงการ

หรือลูกจ้าง และนสิิตชว่ยงานโครงการ 

๑.กรณท่ีีพักเป็นสถานประกอบ 

   กิจการ เช่น โรงแรม  

   ๑.๑ใบเสร็จรับเงิน และใบ

แจ้ง 

การ เ บิกจ่ าย ให้ เ ป็น ไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ืองค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป

ปฏบัิตงิาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
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รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

    รายการ(Folio) 

๒. ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 

   ๒ . ๑  ใ บ รั บ ร อ ง แ ท น

ใบเสร็จรับเงิน 

๓. กรณีท่ีพักบ้านของชาวบ้าน

หรือ 

   อื่น ๆ 

   ๓.๑ ใบส าคัญรับเงิน  

   ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชน 

 

 

 

 

   

 

๓.ค่าเบีย้เลีย้ง (การเดินทาง) ๑.หนังสือขออนุมัติ เดินทางไป

ปฏบัิตงิาน 

๒.รายงานการเดินทาง 

การ เ บิกจ่ าย ให้ เ ป็น ไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏบัิตงิาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

๔.ค่าจ้างเหมาพมิพเ์อกสาร ๑ .  ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น  ห รื อ

ใบส าคัญรับเงิน 

 

 ไมเ่กิน ๒๐ บาท ต่อหนา้ 

๕.ค่าจ้างส าเนาเอกสาร  ๑. ใบเสร็จรับเงิน  

 

 ไมเ่กิน ๕๐ สตางค์ ต่อหนา้ 

๖.ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร ๑. ใบเสร็จรับเงิน  

 

 ไมเ่กิน ๕๐๐ บาท ต่อเล่ม 

๗.ค่าจ้างในลักษณะท่ีเป็นงานเหมาต่อชิ้นงาน เช่น 

การท าเคร่ืองมอือุปกรณส์ าหรับการวจิัย 

 

๑ .  ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น  ห รื อ

ใบส าคัญรับเงิน 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  

 

๘.ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหต ุ ๑. ใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง ใน

วงเงิ นคุ้ มครองไม่ เกิ นคนละ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  

๙.ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 

ค่าไปรษณีย์ ค่าขนสง่พัสดุ ฯ 

 

๑. ใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  

๑๐.ค่าสมาชิก เชน่ ค่าสมาชกิ 

     วารสารท่ีนักวิจัยต้องการลง   

     ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั  

 

๑ .  ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น  ห รื อ

หลักฐานการ 

    จ่ายเงินอื่น  

 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  
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รายการ หลักฐานการเบิกจ่าย อัตรา 

๑๑.ค่าจ้างเหมาจ่ายวเิคราะห์/แปล 

     ผลข้อมูล 

๑. ใบเสร็จรับเงิน หรือ

ใบส าคัญรับเงิน 

๒. หนังสืออนุมัติการจ้างเหมา

จ่ายวเิคราะห์/แปลผลข้อมูล 

 

ไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอ่คร้ัง 

 

 

 

๑๒.ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (ตอ้งระบุ  

     รายการ) 

 

๑ .  ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น  ห รื อ

ใบส าคัญรับเงิน 

เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจรงิ  

  

ข้อ ๕  เมื่อนักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ในการขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย  ให้

จัดท าแผนการใช้เงินทั้งปี แบ่งเงินเป็นงวดตามสัญญา แยกหมวดเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ให้

ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดนี ้

ข้อ ๖  การเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่มีระเบียบการเบิกจ่ายเป็น

การเฉพาะให้ใชร้ะเบียบการเบิกจ่ายของแหลง่ทุนนั้น ๆ 

  ข้อ ๗  โครงการวิจัยที ่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โครงการละไม่เกิน  

๑๐,๐๐๐ บาท  ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินเหมาจ่ายได้เป็นกรณีพิเศษ  โดยผู้เบิกจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยหรอืนิสติ 

ข้อ ๘  ในกรณีที่ใช้ใบส าคัญรับเงินในการเบิกจ่ายให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ประกอบการเบิกจ่าย  

หากไม่สามารถเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนได้  ให้หัวหน้าโครงการลงนาม

รับรองการเบิกจ่าย ทั้งนีข้อให้หัวหน้าโครงการชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบด้วย 

  ข้อ ๙  หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการ

ตามที่หนว่ยงานเรยีกเก็บ 

ข้อ ๑๐  อัตราการเบิกจ่ายที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่

เกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย และหรอืให้อยู่ในดุลยพินจิของอธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 

ข้อ ๑๑  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การ

ปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและถือเป็นที่สุด 

 

            ประกาศ  ณ  วันที ่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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 มณฑล    สงวนเสริมศรี 

            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล    สงวนเสริมศรี) 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิ

งบประมาณที่จัดสรรให้สถาบันร่วมผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2556 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีจัดสรรให้กับสถาบันร่วมผลิตบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 

.......................................... 
 

   โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณที่จัดสรรให้กับสถาบันร่วมผลิตบัณฑิต  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓               

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา        

ครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 9  มีนาคม  พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศ

ไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณที่จัดสรรให้กับสถาบันรว่มผลิตบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

        “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

        “อธิการบดี”     หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

        “ส่วนงานเจา้ของงบประมาณ”  หมายความว่า  สว่นงานตามมาตรา ๗(๓)และ(๔)  

แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

        “สถาบันรว่มผลติบัณฑติ” หมายความว่า ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงาน

ภายนอกที่รว่มผลติบัณฑิต กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
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         “งบประมาณที่จัดสรรให้กับสถาบันรว่มผลิตบัณฑิต”  หมายความว่า  งบประมาณ

ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ส่วนงานเจ้าของงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้แก่สถาบันร่วมผลิตบัณฑิต          

เป็นค่าใช้จ่ายในด าเนนิงานตามภารกิจ  

 

ข้อ ๔  ส่งใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณ ให้สถาบันร่วมผลิตบัณฑิต เพื่อลงนามให้การ

ยนิยอมเป็นผู้เบิกเงินงบประมาณ  และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดังตอ่ไปนี้ 

 ๔.๑ ส่วนงานเจ้าของงบประมาณ  ได้ด าเนินการตั้งเบิกงบประมาณที่จัดสรรให้แก่

สถาบันรว่มผลติบัณฑิต เช่นเดียวกับการเบิกเงินงบประมาณปกติของตนเอง เพื่อจ่ายเงินให้แก่สถาบันร่วม

ผลติบัณฑิต   

 ๔.๒  การเบิกจ่ายให้ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือระเบียบ

ของทางราชการที่ใช้สถาบันร่วมผลิตบัณฑิต  

 ๔.๓ ให้สถาบันร่วมผลิตบัณฑิต เป็นผู้จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน และ

รายงานผลการใช้เงนิให้แก่มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๖๐ วัน นับจากสิน้ปีงบประมาณนั้น   

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้ กรณีมปีัญหาในการตคีวามหรอื 

ปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าด  และให้ถือเป็นที่สุด 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

                                                                   มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.7 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้

ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น และโครงการทุนพัฒนาดอยตุง 

(พื้นที่ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพ.ศ. 2555 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีติดังนี้ 

1) อนุมัติเปลี่ยนชื่อประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับทุน

โครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น และโครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

พ.ศ. 2555 เป็น ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการ

ผลติบัณฑิตกลับสู่ท้องถิ่น และโครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 

2555 
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2) เพิ่มข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศกึษาส าหรับนิสิตที่ได้รับทุน

โครงการผลิตบัณฑติคืนถิ่น  และโครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พืน้ที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๕๕  และ

ใหใ้ช้ประกาศนีแ้ทน 

3) เพิ่มข้อความท้าย ขอ้ 4 จากเดิม “การให้ทุนการศกึษาส าหรับนิสติที่ได้รับทุนโครงการผลิตบัณฑิตคืน

ถิ่น  และโครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ได้รับทุนการศึกษาภาคปกติ  ยกเว้น

ภาคการศึกษาฤดูร้อน” เป็น “ข้อ 5 การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น  และ

โครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ได้รับทุนการศึกษาภาคปกติ  ยกเว้นภาค

การศกึษาฤดูร้อน เว้นแต่ในหลักสูตรก าหนดใหเ้ป็นรายวิชา   ภาคการศกึษาฤดูร้อน” 

4) ท าตารางเปรียบเทียบการให้ทุนระหว่าง  ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารกีับทุนดังกล่าว น าเสนอคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินในครั้งต่อไป 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการผลิตบัณฑติกลับสู่ทอ้งถิ่น  

 และโครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พื นที่ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับ

นิสิตที่ได้รับทุนโครงการผลิตบัณฑิตกลับสู่ท้องถิ่น และโครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/

๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี ้

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับ

นิสิตที่ได้รับทุนโครงการผลิตบัณฑิตกลับสู่ท้องถิ่น และโครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิพ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับ

ทุนโครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น  และโครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๕๕  

และใหใ้ช้ประกาศนีแ้ทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 

         “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

         “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

         “นิสติ”   หมายความว่า  นสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
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“ทุนการศึกษา”    หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพักในแต่ละ

ภาคการศกึษา 

  ข้อ ๕ การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น  และโครงการทุน

พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ได้รับทุนการศึกษาภาคปกติ  ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน  

เว้นแต่ในหลักสูตรก าหนดใหเ้ป็นรายวิชา  ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนีใ้ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

             

        ประกาศ ณ วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        มณฑล สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 จ านวน 79,480,600 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) และเงินกัน

ไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 90,781,480 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ด

แสนแปดหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 จ านวน 79,480,600 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) และเงินกันไว้จ่าย

เหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 90,781,480 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น

หนึ่งพันสี่รอ้ยแปดสิบบาทถ้วน) 

   

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง  พิจารณาปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2556    
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2556 และให้เปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งที่ 2/2556 จากเดิม วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

เป็น วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ครั้งที ่ ว/ด/ป เวลา สถานที่ หมายเหตุ 

1/2556 วันเสาร์ ที่ 9 มี.ค. 56 

 

13.00 น. 

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 วิทยาลัยการจดัการ  

มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล กรุงเทพมหานคร 

 

2/2556 วันศุกร์ ที่ 10 พ.ค. 56 

 

09.30 น. 

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 วิทยาลัยการจดัการ  

มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล กรุงเทพมหานคร 

 

3/2556 วันอังคาร ที่ 16 ก.ค. 56 

 

13.00 น. 

 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  

ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยพะเยา  

17 ก.ค. 56 

เป็นวันสถาปนา ม.พะเยา 

4/2556 วันศุกร์ ที่ 13 ก.ย. 56 

 

09.30 น. 

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 วิทยาลัยการจดัการ  

มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล กรุงเทพมหานคร 

 

5/2556 วันศุกร์ ที่ 8 พ.ย. 56 

 

09.30 น. 

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 วิทยาลัยการจดัการ  

มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

ระเบียบวาระที่  5.1  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตร ีภาคปกติ พ.ศ. 2556 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีติให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

------------------------ 
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓ (๔/

๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มผีลใชบ้ังคับกับนิสติที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้  

“นิสติ” หมายถึง นิสติระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            
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ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ       

ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 

ดังนี้ 

๔.๑ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

๔.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๔.๒.๑ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

๔.๒.๒ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ่

๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

๔.๓.๑ สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร 

๔.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

๔.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด 

๔.๓.๔ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

๔.๔ หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

๔.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

๔.๖.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

๔.๖.๒ สาขาวิชาภาษาจนี 

๔.๖.๓ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

๔.๖.๔ สาขาวิชาภาษาไทย 

๔.๖.๕ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

๔.๖.๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ    

ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 

ดังนี้ 

๕.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

๕.๒.๑ สาขาวิชาการประมง 

“คา่ธรรมเนียมการศึกษา”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  ใ น แ ต่ ล ะ             

ภาคการศกึษา 
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๕.๒.๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

๕.๒.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

๕.๒.๔ สาขาวิชาชีววิทยา 

๕.๒.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   

๕.๒.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๒.๗ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

๕.๒.๘ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

๕.๒.๙ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๕.๒.๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

๕.๒.๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

๕.๒.๑๒ สาขาวิชาสถิต ิ

๕.๒.๑๓ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

๕.๒.๑๔ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

๕.๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

๕.๔ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ        

ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 

ดังนี้ 

๖.๑ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

๖.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๖.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

๖.๓.๑ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

๖.๓.๒ สาขาวิชาเคมี 

๖.๓.๓ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

๖.๓.๔ สาขาวิชาชีวเคมี 

๖.๓.๕ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

๖.๓.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที ่

๖.๓.๗ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

๖.๓.๘ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

๖.๓.๙ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 

๖.๓.๑๐ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๖.๓.๑๑ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 
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๖.๓.๑๒ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๖.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

๖.๔.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

๖.๔.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

๖.๔.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๖.๔.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

๖.๔.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๖.๔.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

๖.๔.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

๖.๔.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๖.๕ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

๖.๖ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ 

ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ รวมจ่ายปีการศึกษาละ 

๔๐,๐๐๐  บาท ส าหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

บริบาลเภสัชกรรม 

ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ 

ภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ รวมจ่ายปีการศึกษาละ 

๘๐,๐๐๐  บาท ส าหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนสิิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

               

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  

                         มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  5.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2556  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้ความเห็นชอบ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2556 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษาจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ.๒๕๕๓ และความ

ตามขอ้ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา     ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๕๓ (๔/๒๕๕๖) เมื ่อว ันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑    ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา         

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2556” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับนสิิตท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ข้อ ๓   ประกาศน้ี  

      ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี ้ 

๔.๑. การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       

    สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต       

     2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

     2.2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

       

       

“นสิิต” หมายถงึ นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา            

“ค่าธรรมเนยีมการศึกษา”    หมายถงึ ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ในแต่ละภาคการศึกษา 
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4.1 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (ต่อ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต       

     สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       

    4.๑  สาขาวิชาภาษาไทย 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    4.๒  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

๔.๒. การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต       

    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 120,00๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       

    สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต       

    4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    4.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    4.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    4.4 สาขาวิชาสิ่งแวดลอ้มและชุมชนนิเวศ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต       

    5.1 สาขาวิชาการบรหิารงานก่อสร้าง 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    5.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    5.3 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    5.4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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    4.2 การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ)  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       

    6.1  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ 

           การทอ่งเท่ียว 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

    6.2 สาขาวิชาภาษาไทย 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    6.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

                 4.3. การจัดการศกึษา ระดับปริญญาโท  แผน ข  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต         

     สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

        

     สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

๔. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต         

     ๔.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

     ๔.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

           การเกษตร 

180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

    ๔.3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและ 

           ชุมชนนิเวศ 

120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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                                     4.3. การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท  แผน ข  (ต่อ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

      มหาบัณฑิต 

        

     ๕.๑ สาขาวิชาการบรหิาร 

           งานกอ่สร้าง  

150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

    5.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  

           สิ่งแวดล้อม   

150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

    ๕.3 สาขาวิชาวิศวกรรม 

          สิ่งแวดล้อม 

150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

๖. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต         

     ๖.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   

           และการท่องเท่ียว 

120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

     ๖.2 สาขาวิชาภาษาไทย 90,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

     ๖.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 90,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

๗. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

       มหาบัณฑิต 

 

120,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท  แผน ข (วทิยาเขตเชยีงราย) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต         

     สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

        

    สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  

     มหาบัณฑิต 

        

    สาขาวิชาการบรหิารงานก่อสร้าง  150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
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การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก  แบบ  ๑.๑  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ 

ภาค

การศกึษา

ต้น 

ภาค

การศกึษา

ปลาย 

ภาค

การศกึษา

ต้น 

ภาค

การศกึษา

ปลาย 

ภาค

การศกึษา

ต้น 

ภาค

การศกึษา

ปลาย 

๑. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต         

    สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         

     สาขาวิชาการจัดการ 

     การทอ่งเท่ียว 

495,000 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 50,000 

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 

        

    3.1 สาขาวิชาภาษาไทย 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

    3.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

 

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก  แบบ  2.1 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ 

ภาค

การศกึษา

ต้น 

ภาค

การศกึษา

ปลาย 

ภาค

การศกึษา

ต้น 

ภาค

การศกึษา

ปลาย 

ภาค

การศกึษา

ต้น 

ภาค

การศกึษา

ปลาย 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         

    1.1   สาขาวิชาการจัดการ 

            การทอ่งเท่ียว 

495,000 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 50,000 

    1.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีและ 

           การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต         

    2.1 สาขาวิชาภาษาไทย 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

    2.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 
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ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น              

ยกเวน้การช าระซ้ า การช าระเงินไวเ้กินกวา่ที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                     

                          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                              มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ปิดประชุม  
 

 เวลา  15.00 น. 

 

 

                สุคนธ์  ยากี                          ส าราญ ทองแพง                                                                                                   

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                        (ดร.ส าราญ ทองแพง)                                                                                                  

ผูช่้วยเลขานุการ                                  กรรมการ  

     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                              ผูต้รวจรายงานการประชุม 


