
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 3/๒๕๕6 

วันอังคารที่ 16  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 

เวลา  09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร  รัตนประสิทธิ์  ตึกส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา   

 

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

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธ์ิ  กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร    วศิวรุ่งโรจน ์  กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์   กรรมการ 

6.  ดร.อนุสรณ์   คุณานุสรณ์    กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรือง    กรรมการและเลขานุการ 

8.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

9.  นายสิทธิธี   จีนเอยีด     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรัิช   อภเิมธีธ ารง   กรรมการ   

2.  นางอุไร   ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 ประธานกลา่วเปิดประชุม  และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไมม่ ี– 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2556 

 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/๒๕๕6 เมื่อวันศุกร์  ที่ 17 พฤษภาคม 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี 2/2556 

เมื่อวันศุกร ์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

      -ไมม่ ี– 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัตงิาน

การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรแีละปริญญาโท พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

   1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้ปฏบัิตงิานการบริหารจัดการการศึกษาโครงการพเิศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. 2556  

   2. ให้แก้ไขข้อ 3.8 จากเดิมในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเงินเกินอัตราท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้

น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็น  คราวๆ ไป เป็น ในกรณีท่ีจ าเป็นต้อง

เบิกจ่ายเงินเกินอัตราที่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้น าเสนอมหาวทิยาลัยพะเยา พิจารณาเป็น คราวๆ ไป 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราคา่ตอบแทนกรรมการและผู้ปฏบิัตงิานการบรหิารจัดการการศกึษา  

โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรแีละปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จึงอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในขอ้ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน

คราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้ปฏบัิตงิานการบริหารจัดการการศึกษาโครงการพเิศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

   ๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศกึษา ระดับ

ปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศกึษา 

   ๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานและผู้ปฏิบัติงาน

วทิยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

   ๓.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานและผู้ปฏิบัติงานระดับ

ปริญญาตรี โครงการพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ข้อ ๔  ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏบัิตงิาน ดังนี้ 

๔.๑ ค่าตอบแทนกรรมการอ านวยการ อัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

๔.๒ ค่าตอบแทนกรรมการด าเนนิงาน อัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

๔.๓ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงาน อัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

๔.๔ ค่าตอบแทนผู้สอนและคุมสอบรายวชิาบรรยายและปฏบัิติ 

      ๔.๔.๑ ระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

       ๔.๔.๑.๑ จ านวนนสิิตไมเ่กิน ๑๐๐ คน    

         อัตราชั่วโมงละไมเ่กิน ๕๐๐ บาท 

      ๔.๔.๑.๒ จ านวนนสิิตตัง้แต่ ๑๐๑ – ๑๖๐ คน  

         อัตราชั่วโมงละไมเ่กิน ๗๕๐ บาท 

      ๔.๔.๑.๓ จ านวนนสิิตตัง้แต่  ๑๖๑ คนขึน้ไป   

         อัตราชั่วโมงละไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บาท 

         ๔.๔.๒ ระดับปริญญาโท อัตราชั่วโมงละไมเ่กิน ๑,๕๐๐ บาท 

   ๔.๕ ค่าตอบแทนการเทียบโอนผลการเรียน 

      ๔.๕.๑ การสอบท่ีไม่ใชก่ารทดสอบมาตรฐาน (CE)  

        อัตรารายวชิาละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท (ตลอดหลักสูตร) 
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 ๔.๕.๒ การตรวจแฟม้สะสมผลงาน (CP) อัตราไมเ่กิน ๒๐ บาท / รายวชิา /  

จ านวนนิสิต ๑ คน (กรณีนิสิตจ านวนต่ ากว่า ๑๐ คน ให้เหมาจ่ายในอัตราไม่

เกิน ๒๐๐ บาท / รายวชิา) 

   ๔.๖ ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา 

         ๔.๖.๑ ระดับปริญญาตรี ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษารายวชิาการศึกษา 

         อสิระ อัตราไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บาท / นสิิต ๑ คน 

         ๔.๖.๒ ระดับปริญญาโท ค่าตอบแทนรายวชิาการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

          ๔.๖.๒.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา  

        อัตราไมเ่กิน ๒,๐๐๐ บาท / นสิติ ๑ คน 

          ๔.๖.๒.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

        อัตราคนละไมเ่กิน ๕๐๐ บาท / คร้ัง  

        ท้ังน้ีให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครัง้ 

          ๔.๖.๒.๓ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 

        อัตราคนละไมเ่กิน ๓,๐๐๐ บาท / วัน 

          ๔.๖.๒.๔ ค่าตอบแทนการประชุมให้ค าปรึกษา  

        อัตราคนละไมเ่กิน ๗๕๐ บาท ท้ังน้ีให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน  

        ๓ ครัง้ / ภาคเรียน 

๔.๖.๒.๕ ผู้ใดได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๓.๖.๒.๑ แลว้ จะรับเงิน 

         ตามขอ้ ๓.๖.๒.๔ อกีมิได้ 

   ๔.๗ ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิตงิาน อัตราวันละไม่เกิน ๓๐๐ บาท 

   ๔.๘ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเงินเกินอัตราท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้น าเสนอ

มหาวทิยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นคราวๆ ไป 

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏบัิตติามประกาศ

นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

    

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                                      มณฑล   สงวนเสริมศรี 

      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การใหทุ้นการศกึษาส าหรับนสิิตทีไ่ด้รับทนุ

โครงการทุนอดุมศกึษาเพื่อการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้ทุนการศึกษาส าหรับ

นสิิตท่ีได้รับทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2556  

   

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การให้ทนุการศึกษาส าหรับนิสิตทีไ่ด้รบัทุน 

โครงการทุนอดุมศกึษาเพื่อการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การให้ทุนการศกึษาส าหรับนสิิตท่ีได้รับทุนโครงการ

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตท่ีได้รับทุน

โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้พ.ศ. ๒๕๕๖”  

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใชบั้งคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

         “มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

         “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

         “นสิิต”   หมายความว่า นสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

         “ทุนการศึกษา”  หมายความว่า ค่าธรรมเนยีมการศึกษา และค่าหอพัก     ในแต่ละภาค

การศึกษา 

  ข้อ ๔ การให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตท่ีได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา   จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้

ได้รับทุนการศกึษาภาคปกต ิยกเวน้ภาคการศกึษาฤดูร้อน เวน้แตใ่นหลักสูตร  ก าหนดให้เป็นรายวชิา ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนีใ้ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

                    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

              

                                                                      มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบส าหรับ

หน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบส าหรับ

หนว่ยงานภายนอก พ.ศ. 2556 

2. ให้แกไ้ข ๒.๒.๑) จากเดิม แบบอัตนัย วิชาละ ๑๕ บาท/คน  เป็น  แบบอัตนัย วิชาละ ๑๕ บาท/ผู้เข้า

สอบ 

3. ให้แก้ไข ๓. จากเดิม ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ วิชาละ ๓๐๐ บาท/คน เป็น ค่าตอบแทน

กรรมการคุมสอบ ๓๐๐ บาท/ผู้คุมสอบ/วชิา 

4. ให้แก้ไข 4.1 จากเดิม ช่วงเวลากลางวันในวันหยุดราชการ ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน เป็น ช่วงเวลา

กลางวันในวันหยุดราชการ ไมเ่กินคนละ ๑๐๐ บาท 

5. ให้แกไ้ข 4.2 จากเดิม ชว่งเวลากลางคืน ไมเ่กิน ๑๐๐ บาท/คน เป็น ช่วงเวลากลางคืน ไม่เกินคนละ 

๑๐๐ บาท 

6. ให้เพิ่มขอ้ 5 เงนิเหลอืจ่ายในการด าเนินการให้ถอืเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการจัดการสอบส าหรับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

…………………………………………… 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการจัดสอบ      ส าหรับหน่วยงาน

ภายนอก จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความตาม

ข้อ ๔ ของระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สนิ          ของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้

ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (ต่อคน) 

๑.๑ ท่ีปรึกษา ๑,๕๐๐ บาท/วัน 

๑.๒ ประธานกรรมการ ๑,๐๐๐ บาท/วัน 

๑.๓ รองประธานกรรมการ ๘๐๐ บาท/วัน 

๑.๔ กรรมการ ๖๐๐ บาท/วัน 

๑.๕ เจ้าหนา้ที่ต ารวจ ๓๕๐ บาท/วัน 

๑.๖ ยาม/นักการภารโรง/พนักงานขับรถ ๓๐๐ บาท/วัน 

  ๒. ค่าตอบแทนการออกและตรวจข้อสอบ  

๒.๑ คา่ออกขอ้สอบ วชิาละ ๒,๐๐๐ บาท  

๒.๒ ค่าตรวจข้อสอบ 

 ๒.๒.๑) แบบอัตนัย วิชาละ ๑๕ บาท/ผู้เข้าสอบ 
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 ๒.๒.๒) แบบปรนัย ชนดิตรวจด้วยคอมพวิเตอร์ แผ่นละ ๕ บาท 

     ๒.๓ ค่ากระดาษจัดท าขอ้สอบพร้อมถ่ายเอกสาร 

 ๒.๓.๑) จัดท าหน้าเดียว แผ่นละ  ๒  บาท 

 ๒.๓.๒) จัดท าแบบหนา้/หลัง แผ่นละ  ๓  บาท 

  ๓. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ๓๐๐ บาท/ผู้คุมสอบ/วิชา 

๔. ค่าอาหาร 

  ในการปฏิบัติงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนติดต่อกันท้ังกลางวัน และกลางคืน ซึ่งต้องการความต่อเนื่อง 

ให้จ่ายค่าอาหารแก่ กรรมการ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ยาม นักการภารโรง และพนักงานขับรถ ท่ีปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่เกิน

อัตราที่ก าหนด ดังนี ้

   ๔.๑ ชว่งเวลากลางวันในวันหยุดราชการ ไมเ่กินคนละ ๑๐๐ บาท 

     ๔.๒ ชว่งเวลากลางคืน   ไมเ่กินคนละ ๑๐๐ บาท 

  ๕. เงินเหลือจ่ายในการด าเนินการให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ท้ังน้ี ตั้งแต่ วันท่ี ๑ มถิุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป   

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                              

                                                                                     มณฑล สงวนเสริมศรี 

           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าธรรมเนยีมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราคา่บ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิต 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไวด้ังนี้ 



  8 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าธรรมเนยีมโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการศกึษาและค่าธรรมเนยีมโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา ดังนี้ 

   ๓.๑ ค่าบ ารุงการศกึษา 

         ๓.๑.๑ ระดับมัธยมการศึกษาปท่ีี ๑-๓ ภาคการศกึษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

         ๓.๑.๒ ระดับมัธยมการศึกษาปท่ีี ๔-๖ ภาคการศกึษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

   ๓.๒ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าซักรีด ภาคการศึกษา

ละ ๓๐,๐๐๐ บาท  

ข้อ ๔ ในกรณีท่ีนักเรียนเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับการ

ลดหย่อนค่าบ ารุงการศกึษาในอัตรารอ้ยละ ๔๐ ของอัตราค่าบ ารุงการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และไมส่ามารถน าใบเสร็จรับเงิน

ค่าบ ารุงการศึกษามาเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรตามข้อบังคับ ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน

มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ 

  ข้อ ๕ ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนักเรียนช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังสิ้น ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินเกินกวา่ที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๖ การจ่ายคา่บ ารุงการศึกษาแรกเข้าในปใีดให้จ่ายในอัตรานั้น จนจบการศึกษาของช่วงช้ันน้ัน 

  ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                                   มณฑล  สงวนเสริมศรี 

            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.5  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกค่าธรรมเนียมของ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมมีมติให้น าไปพิจารณาพร้อมระเบียบวาระท่ี 4.6 เร่ือง ขอแก้ไข(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง 

การจัดสรรและการเบิกค่าธรรมเนยีมของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 
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ระเบียบวาระที่   ๔.6 เรื่อง ขอแก้ไข(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิก

ค่าธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติดังนี้ 

1. ให้แกไ้ข(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดสรรและการเบิกค่าธรรมเนียมของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 ในข้อท่ี 3.1 ค่าหอพัก จากเดิม 6,750 บาทต่อภาคการศึกษา เป็น 8 ,000 

บาทต่อภาคการศึกษา  และในข้อท่ี 3.5 ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา เดิม 5,000 บาทต่อภาคการศึกษา เป็น 

3,750 บาทตอ่ภาคการศึกษา  ตามเอกสารท่ีได้แก้เพิ่มเตมิ 

2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดสรรและการเบิกค่าธรรมเนียมของ

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การจัดสรรและการเบกิจ่ายเงินคา่ธรรมเนียม  

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม

ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใชต้ัง้แตปี่การศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยาจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมท่ีได้จากการช าระเงินของนักเรียน 

ดังนี้ 

    ๓.๑ ค่าหอพัก          เป็นเงิน     ๘,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 

    ๓.๒ ค่าอาหาร ๑๐๐ บาทต่อวัน  เป็นเงิน   ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 

    ๓.๓ ค่าซักรีด ๕๐๐  บาทต่อเดือน  เป็นเงิน     ๒,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 

    ๓.๔ ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ   เป็นเงิน        ๗๕๐ บาทต่อคนตอ่ภาคการศึกษา 

    ๓.๕ ค่าวัสดุครุภัณฑ์ทางการศกึษา   เป็นเงิน     ๓,๗๕๐ บาทต่อคนตอ่ภาคการศึกษา 

 ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบการหอพัก เป็นผู้ขออนุมัติเบิกจ่ายรายการท่ี ๓.๑ และรายการท่ี ๓.๔ โดยตรงจาก

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ ๕ ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรรายการที่ ๓.๒ 

และรายการท่ี ๓.๓ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา โอนเงินจัดสรร รายการท่ี ๓.๕ ระบบงบประมาณของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

  ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                  มณฑล   สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ชมรมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ชมรมผู้ปกครองและครโูรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปน้ี 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใชบั้งคับต้ังแต่วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศน้ี  

“มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า ผู้บริหารมหาวทิยาลัยพะเยาและผู้บริหารโรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความวา่ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
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“ชมรม”   หมายความว่า ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“The Parent – Teacher Association of the University of Phayao Demonstration School” 

“ครู”   หมายความว่า อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า บดิา มารดา หรือ ผู้อุปการะนักเรียน 

“นักเรียน”  หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตหาวิทยาลัยพะเยา  

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

บททัว่ไป 

ข้อ ๔ ส านักงานของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ตั้งอยู่ท่ีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

ข้อ ๕ ให้มีเครื่องหมายของชมรมซึ่งมีลักษณะตามภาพประกอบซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว 

บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบดอกบัวสีม่วง เหนือตัวอักษร "มพ" รูปอักษรฝักขามด้านล่างมีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสี

มว่ง และชื่อภาษาอังกฤษ "UNIVERSITY OF PHAYAO" ภายใตช้ายธงสีทอง ล้อมรอบด้วยวงกลมพื้นสีม่วงและแถบสีทองช่ือ

ว่า "ชมรมผู้ปกครองและครู" ไว้ส่วนบนของวงโค้ง ส่วนวงโค้งด้านล่างเขียนเป็นชื่อโรงเรียนด้วยตัวอักษรภาษาไทยว่า 

"โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา" และวงโค้งดา้นซ้ายกับด้านขวามีรูปลายไทยเส้นสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ๖ ชมรมมวีัตถุประสงค์ดังนี ้

๖.๑ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู  ผู้บริหาร ผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนเครอืขา่ยชมรม/สมาคม ทั่วประเทศ 

๖.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตให้มีความเป็นเลิศ  ได้

มาตรฐานสากล ปลูกฝังนักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้น า รักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักเรียน

สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน 

๖.๓ เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมกิจการของโรงเรียนสาธิตในด้าน

ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา การกีฬา โครงการ /กิจกรรม และประโยชน์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนสาธิตและ

นักเรียน 
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หมวดที่ ๑ 

สมาชิก 

ข้อ ๗ สมาชิกชมรมม ี๒ ประเภทคือ 

๗.๑ สมาชกิสามัญ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง บิดา มารดาของนักเรียน และครู  

๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนสาธิตและชมรม

ซึ่งชมรมได้มีมติเชิญเข้าเป็นสมาชิกของชมรม 

ข้อ ๘ สมาชิกตอ้งประกอบด้วยคุณสมบัตดิังนี้ 

   ๘.๑ เป็นผู้บรรลุนติภิาวะ 

   ๘.๒ เป็นผู้มคีวามประพฤติเรียบร้อย 

   ๘.๓ ไมเ่ป็นผู้ท่ีเป็นโรคตดิตอ่ร้ายแรง หรอืท่ีสังคมรังเกียจ 

   ๘.๔ ไมเ่ป็นผู้ท่ีมีหน้ีสินล้นพน้ตัว 

๘.๕ ไม่เป็นผู้ท่ีถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือต้องโทษ 

จ าคุก ยกเวน้ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 

ข้อ ๙ ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง 

๙.๑ สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้า ๕๐ บาท และค่าบ ารุงชมรมรายปี ปีละ 

๒๐๐บาท 

๙.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์หรือสมาชิกสามัญท่ีเป็นผู้บริหารและครูไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียนและ

ค่าบ ารุงชมรม 

ข้อ ๑๐ การสมัครเป็นสมาชิกของชมรม ส าหรับสมาชิกสามัญ ยกเว้นผู้บริหารและครู ให้ยื่นใบสมัคร

ตามแบบของชมรมตอ่นายทะเบียนชมรมพร้อมกับช าระค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงการเป็นสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เร่ิม

นับตัง้แตว่ันท่ีผู้สมัครได้ช าระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงชมรม และได้รับใบเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีหนังสือตอบรับเชิญการเป็นสมาชิกไป

ถึงยังนายทะเบียนชมรม 

ข้อ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชกิได้สิน้สุดลงด้วยเหตุดังตอ่ไปน้ี 

๑๒.๑ ตาย 

๑๒.๒ ลาออก และได้รับอนุมัตใิห้ลาออกจากกรรมการชมรม 

๑๒.๓ ขาดคุณสมบัตขิองสมาชกิ 

๑๒.๔ คณะกรรมการชมชม ได้ลงมติ ๒ ใน ๓ ของจ านวนคณะกรรมการ ให้ลบชื่อออก

จากทะเบียน 

๑๒.๕ ค้างช าระค่าบ ารุงชมรมเป็นเวลา ๑ ปี 

ข้อ ๑๓ สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

   ๑๓.๑ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตและของชมรมต่อ

คณะกรรมการ 

   ๑๓.๒ เข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรม 

   ๑๓.๓ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมของ

ชมรม 

   ๑๓.๔ ได้รับสวัสดกิารท่ีชมรมจัดขึน้ 
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   ๑๓.๕ ร้องขอตอ่คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชทีรัพยส์ินของชมรม 

   ๑๓.๖ เข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญท้ังหมด ท าหนังสือร้องขอต่อ

คณะกรรมการให้จัดประชุมวิสามัญของชมรมได้ 

   ๑๓.๗ ร่วมกิจกรรมท่ีชมรมได้จัดให้มีขึน้ 

   ๑๓.๘ ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนการด าเนนิกิจการของโรงเรียนสาธิตและของชมรม 

   ๑๓.๙ เผยแพร่และรักษาชื่อเสียงของชมรมให้แพร่หลาย 

 

หมวดที่ ๒ 

การด าเนนิกิจกรรม 

ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรม ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ี

เลอืกในการประชุมใหญ่จากสมาชิกสามัญท่ีเป็นผู้ปกครองนักเรียน โดยสมาชกิสามัญที่เป็นผู้ปกครองเลอืกประธาน ๑ คน 

และเลอืกคณะกรรมการอีก ๑๘ คนจากผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับช้ัน โดยมีจ านวนกรรมการระดับชั้นเป็นสัดส่วนเท่า 

ๆ กัน และจากสมาชิกสามัญท่ีเป็นครู จ านวน ๑๑ คน ที่เลือกโดยครูในโรงเรียนสาธิตและผู้อ านวยการเป็นรอง

ประธานโดยต าแหนง่ อีก ๑ คน  รวมเป็น  ๓๑ คน 

ข้อ ๑๕ การด าเนินงานของชมรมจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบของ ศีลธรรมอันดี และเพื่อพรรค

การเมอืง หรือศาสนาใด 

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการ ได้แก่ 

ประธานของชมรม เป็นประธานในการประชุม และเป็นผู้ลงนามแทนชมรม 

  ๑๖.๒ รองประธาน จ านวน ๒ คน โดยผู้อ านวยการเป็นรองประธานคนท่ี ๑   มีหน้าท่ี

ชว่ยเหลอืประธาน และท าภารกิจท่ีได้รับมอบหมายในกรณีท่ีประธานไมอ่ยูห่รือไมส่ามารถปฏบัิตหิน้าท่ีได้ และให้รองประธาน

ตามล าดับต าแหนง่ปฏบัิตหินา้ที่แทนประธาน 

  ๑๖.๓ เลขานุการ ๑ คนมีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานธุรการของชมรม ปฏิบัติตามภารกิจท่ีได้รับ

มอบหมายจากประธานและรองประธาน ตลอดจนท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมของชมรม และให้มี

ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน 

  ๑๖.๔  นายทะเบียน มหีนา้ท่ีจัดท าและรักษาทะเบียนสมาชกิและให้มีผู้ช่วยนายทะเบียน ๑ คน 

  ๑๖.๕ เหรัญญิกมีหนา้ที่เกี่ยวกับการเงินท้ังหมดของชมรม จัดท าบัญชรีายรับ รายจ่ายบัญชี

งบดุล ทรัพย์สินของชมรม และเก็บเอกสารหลักฐานของชมรมเพื่อรองรับการตรวจสอบ และให้มีผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ คน 

  ๑๖.๖ ปฏคิมมหีนา้ที่ตอ้นรับสมาชิกและผู้มาเยือน การจัดเตรียมสถานท่ีของชมรมเพื่อการ

ประชุมและการท ากิจกรรมของชมรมและให้มีผู้ช่วยปฏคิม ๑ คน 

  ๑๖.๗ ประชาสัมพันธ์  มีหน้าท่ีเผยแพร่กิจการ ชื่อเสียง และเกียรติคุณของชมรม ให้แก่

สมาชิกและบุคคลทั่วไปเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย และให้มีผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ๑ คน 

๑๖.๘ กรรมการการศึกษา มีหน้าท่ีการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา รวบรวมความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ 

  ๑๖.๙ กรรมการสวัสดกิาร มีหนา้ที่ในการดูแล ชว่ยเหลอื ส่งเสริมสวัสดกิารของสมาชิก 

  ๑๖.๑๐ กรรมการจัดหารายได้ มีหน้าท่ีในการจัดหารายได้ เพื่อประโยชน์ในกิจการของ

โรงเรียนสาธิตและชมรม 
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  ๑๖.๑๑ กรรมการฝ่ายโรงเรียนสาธิต มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบข้อมูล การจัดกิจกรรมใน

โรงเรียนสาธิตและประสานงานระหว่างชมรมกับโรงเรียนสาธิต 

  ๑๖.๑๒ กรรมการกลาง มีหน้าท่ีด าเนนิกิจกรรมชมรม ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๑๖.๑๓ กรรมการตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีตรวจสอบภายในชมรม เกี่ยวกับการเงิน และ

การปฏบัิตหินา้ที่ของชมรม และรายงานให้คณะกรรมการทราบทุก ๖ เดอืน เป็นอยา่งน้อย 

ข้อ ๑๗ การเลือกคณะกรรมการให้มีการเลือกภายในเดือนพฤษภาคม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

โดยคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิต และคณะกรรมการปฏบัิตหินา้ที่เดอืน มิถุนายน โดยมีวาระ  ๑ ปี 

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการอาจเชิญสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาได้ตามเห็นสมควร 

และคณะกรรมการท่ีปรึกษาจะอยู่ในต าแหน่งจนหมดวาระของคณะกรรมการชุดนัน้ 

ข้อ ๑๙ โดยการอนุมัตขิองคณะกรรมการ อาจมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากสมาชิก เพื่อปฏิบัติ

หนา้ที่ในกิจการหรือกิจกรรมดา้นตา่ง ๆ ได้ตามสมควร 

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการสามารถออกประกาศส าหรับการบริหารงานของชมรมได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศใดของมหาวิทยาลัยและไม่ขัดต่อประกาศของชมรม และต้องผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตด้วย 

ข้อ ๒๑ ถ้ามีกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจมีการเลือกตัวแทน หรืออาจเชิญ

สมาชิกสามัญท่ีได้คะแนนเลือกตั้งท่ีผ่านมาท่ีมีคะแนนรองลงไปมาแทนกรรมการท่ีว่าง       และจะอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ

เวลาท่ีกรรมการคนเดิมท่ีมีเวลาเหลืออยู่ กรณีท่ีไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนให้ถือว่าคณะกรรมการเท่าท่ีมีอยู่มีอ านาจ

และปฏบัิตหินา้ที่ตอ่ไปได้ 

ข้อ ๒๒ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้ และมีการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าป ีปีละ ๑ ครัง้ ทุกตน้ปีการศึกษา ในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ

ท้ังหมด การลงมติในคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็น          เกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมมี

สิทธิออกเสียงชีข้าดได้อีก ๑ เสียง 

ข้อ ๒๓ การประชุมใหญ่สามัญประจ าป ีจะต้องมวีาระการประชุมอยา่งน้อยดังตอ่ไปน้ี 

๒๓.๑ แถลงกิจการท่ีผ่านมาในรอบปี 

๒๓.๒ แถลงบัญชรีายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของปีท่ีผ่านมา และทรัพย์สนิต่าง ๆ ของชมรม 

๒๓.๓ เตรียมเลอืกตัง้ / เลอืกตัง้กรรมการชุดใหม ่เมื่อถึงวาระ 

๒๓.๔ ผลการตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบบัญชี 

๒๓.๕ เร่ืองอื่น ๆ 

 

หมวดที่ ๓ 

การเงิน และทรพัย์สนิ 

ข้อ ๒๔ รายได้ของชมรม มาจากต่อไปนี้ 

๒๔.๑ ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงชมรม 

๒๔.๒ เงินหรือทรัพย์สนิท่ีมีผู้มอบให้ 

๒๔.๓ การจัดกิจกรรม หรือกิจการและทรัพย์สินของชมรม 

๒๔.๔ รายได้ และหรอื ผลประโยชนอ์ื่น ๆ 
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ข้อ ๒๕ การสั่งจ่ายของชมรม ประธานมีอ านาจสั่งจ่ายในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนได้ไม่เกินคราวละ 

๑๐,๐๐๐ บาท และต้องแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคร้ังต่อมา การจ่ายเงินคราวละเกินกว่าท่ี

ก าหนดตอ้งจ่ายโดยมตขิองคณะกรรมการ  

ข้ อ  ๒๖  ให้ เ ห รัญญิก  มี อ า นา จ เก็ บ รักษา เ งิ นสดของชมรม ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น  ๑๐ ,๐๐๐  บาท  

ถ้าเกินกวา่จ านวนน้ี ต้องน าฝากธนาคารในบัญชขีองชมรมภายใน ๒ วันท าการทันที 

ข้อ ๒๗ เหรัญญิก จะต้องท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้

ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ การรับหรือจ่ายเงินทุกคร้ังต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธานหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ี

แทนและเหรัญญิกทุกครัง้ 

ข้อ ๒๘ ผู้สอบบัญช ีจะต้องมใิชก่รรมการในชมรม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชท่ีีได้รับอนุญาต 

ข้อ ๒๙ ผู้สอบบัญชีสามารถเรียกเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน ทรัพย์สิน การจัดกิจกรรม ฯลฯ 

เกี่ยวกับการเงินของชมรม และสามารถเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีของชมรมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชี การเงิน และ

ทรัพย์สนิได้ 

ข้อ ๓๐ คณะกรรมการ มขีอบเขตอนุมัติให้ใช้เงินดังตอ่ไปน้ี 

๓๐.๑ การจัดโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และ

แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนการสานสัมพันธ์ระหว่างชมรม /

สมาคมท่ัวประเทศ 

๓๐.๒ การจัดการศกึษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวัสดุครุภัณฑ์ทาง

การศึกษา ตลอดจนสิ่งอื่นใดท่ีส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศท้ังทางวิชาการและ

ทักษะทางสังคม 

๓๐.๓ สวัสดกิารของสมาชิก 

 

หมวดที่ ๔ 

การเลิกชมรม 

ข้อ ๓๑ การเลิกชมรม จะเลิกได้ก็โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของชมรม ยกเว้นการเลิกเพราะเหตุของ

กฎหมาย มติท่ีประชุมใหญ่ให้เลิกชมรมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุม

ท้ังหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไมน่อ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชกิสามัญทัง้หมด 

ข้อ ๓๒ เมื่อชมรมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของชมรมท่ีเหลืออยู่หลังจากท่ีได้ช าระ

บัญชเีป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของโรงเรียนสาธิตเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนสาธิต (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน)์ 

 

หมวดที่ ๕ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยซึ่งริเริ่มการจัดตั้งชมรมเป็นคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ตามประกาศชมรมและด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                       มณฑล สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง การรับคืนเงินประกันของเสียหายส าหรับนิสิต 

พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติให้ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับคืนเงินประกันของเสียหายส าหรับ

นสิิต พ.ศ. 2556 

2. ให้แก้ไขข้อ ๖ จากเดิม หากพ้นก าหนดตามข้อ ๔ นิสิตไม่มารับคืนเงินประกันของเสียหาย  

มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์ในการรับคืนและจะถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  เป็น หากพ้นก าหนดตามข้อ ๔ 

นิสิตไม่มารับคืนเงินประกันของเสียหาย  ให้ถือว่าสละสิทธ์ิและถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การรับคนืเงินประกันของเสียหายส าหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับคืนเงินประกันของเสียหายส าหรับ

นสิิต  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  และความในข้อ 

๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับคืนเงินประกันของเสียหาย

ส าหรับนสิิต พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒   ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับตัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ ๓   ในประกาศน้ี นสิิต หมายถึง นิสติท่ีเข้าพักในหอพักของมหาวทิยาลัยเท่านัน้  

ข้อ ๔   ก าหนดการรับคืนเงินประกันของเสียหาย เป็นดังน้ี  

  นสิิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๔๘ ให้มารับคืนได้ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม 

๒๕๕๗  

  นสิิตท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ให้มารับคนืได้ภายในภาคการศึกษาแรก

หลังจากไมไ่ด้พักในหอพักของมหาวิทยาลัยแลว้ 

ข้อ ๕   หลักฐานในการรับคืนเงินประกันของเสียหายให้ใชใ้บเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่านัน้ 

ข้อ ๖ หากพ้นก าหนดตามข้อ ๔ นิสิตไม่มารับคืนเงินประกันของเสียหาย  ให้ถือว่าสละสิทธ์ิและถือ

เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                           มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.9 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนส าหรับแหลง่ฝึกปฏบัิตงิานวชิาชีพของนิสติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2556 

2. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตอ่ไป 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ย แนวทางปฏบิัตใินการเบิกจ่ายคา่ตอบแทนส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัตงิานวิชาชพีของนิสิตสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับแหล่งฝึก

ปฏบัิติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/

๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๔ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงให้ออกระเบียบไวด้ังนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนส าหรับแหลง่ฝึกปฏบัิตงิานวชิาชีพของนิสติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้มผีลใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวทิยาลัย”   หมายถงึ   มหาวทิยาลัยพะเยา 

  “อธิการบดี”   หมายถงึ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “คณะ”   หมายถงึ   ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓ 

  “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาล

ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และส่วนงานอื่นๆ ท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนดให้อยูใ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  “แหลง่ฝึก”   หมายถงึ   สถานท่ีท่ีคณะประกาศให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัตงิานวชิาชีพส าหรับนสิิต 
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  “อาจารย์แหล่งฝึก”   หมายถึง   บุคคลท่ีปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก และคณะประกาศให้เป็น

อาจารย์พิเศษหรืออาจารย์พ่ีเลีย้งประจ าแหล่งฝึก 

  “หนว่ยงาน”   หมายถงึ   หน่วยงานย่อยภายในแหล่งฝึกที่คณะก าหนดให้นสิิตไปฝึกปฏบัิตงิาน 

  “ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน”   หมายถึง   ค่าตอบแทนแหล่งฝึก ค่าเบ้ียเลี้ยง

อาจารย์แหล่งฝึก ค่าเบ้ียเลี้ยงอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน ค่าเดินทางของอาจารย์ท่ีไปปฏิบัติงาน ค่าท่ีพักของนิสิตและ

อาจารย์ ค่าวัสดุ ค่าใชส้อย ตลอดจนคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีคณะพจิารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏบัิตงิาน 

  ข้อ ๔  อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับแหล่งฝึกของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ท าเป็น

ประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕  หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึก ตามข้อ ๔ อาจเป็นใบเสร็จรับเงินของแหล่ง

ฝึกหรือใบส าคัญรับเงินของมหาวทิยาลัยพะเยา หรือหลักฐานตามท่ีมหาวทิยาลัยก าหนดอาจเป็นใบเสร็จรับเงินของแหล่งฝึก

หรือใบส าคัญรับเงินของมหาวทิยาลัย 

ข้อ ๖ กรณีใช้ใบส าคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้อาจารย์แหล่งฝึก

เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงิน 

ข้อ ๗ การยืมเงินทดรองจ่ายส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิต อาจ

กระท าได้เป็นรายภาคการศกึษา หรือเป็นตามชว่งเวลาท่ีสอดคล้องกับแผนการฝึกปฏบัิตงิานวชิาชพีของนสิิต 

   ข้อ ๘  กรณตีามขอ้ ๗ หากแหล่งฝึกใดมีการฝึกปฏิบัติงานในหลายหน่วยงานหรือมีอาจารย์แหล่งฝึก

มากกวา่หนึ่งคน อาจารย์แหล่งฝึกคนใดคนหนึ่งอาจเป็นผู้รับผิดชอบรับเงินแทนทุกหน่วยงานหรืออาจารย์แหล่งฝึกทุกคน

ได้ ท้ังนี ้จะต้องเป็นการฝึกปฏิบัตงิานในชว่งเวลาเดียวกัน 

  ข้อ ๙  กรณมีคี่าใชจ้่ายในการฝึกปฏบัิตงิานของแหลง่ฝึกท่ีมีผลก่อนระเบียบนี้ให้อนุโลมตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

                                                                                               ไขศรี  ศรีอรุณ 

 (ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.10 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
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1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556   

 2. ให้ตัดข้อความในข้อ 5 จากเดิม ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมีอ านาจ

ออกประกาศ ค าสั่ง หรือ ข้อปฏิบัติอื่นใดซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบนี้ เป็น ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏบัิตติามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด 

  3. ให้ตัดข้อความท้ายข้อ 5 ย่อหน้าแรก ความว่า “ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการ

ปฏบัิตติามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัย” 

  4. ให้แกไ้ขหมวดท่ี 4 การบริหารงานบุคคล ข้อ 23 จากเดิม การบริหารงานบุคคลของศูนย์ให้เป็นไป

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย ์เป็น การบริหารงานบุคคลของศูนย์ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด 

5. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ย การบรหิารงานศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

___________________________________ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวทิยาลัยพะเยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ

ตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกระเบียบไว้

ดังตอ่ไปนี ้

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มผีลใชบั้งคับต้ังแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยง้กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายความว่า สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

  “มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

  “ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Business 

Incubator: UPBI) 

  “คณะกรรมการบริหารศูนย์” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

  “คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา 

  “ผู้อ านวยการศูนย์” หมายความว่า ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวทิยาลัยพะเยา 

“รองผู้อ านวยการศูนย์” หมายความว่า รองผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวทิยาลัยพะเยา 
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“ผู้จัดการศูนย”์ หมายความว่า ผู้จัดการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

หมวดท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  ข้อ ๖ ให้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระในก ากับของ

มหาวทิยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   (๑) เพื่อสง่เสริมและพัฒนานิสติ นักศกึษา ศษิยเ์ก่า คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

และบุคคลทั่วไปท่ีมีศักยภาพและมีความสนใจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

   (๒) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใชป้ระโยชน์จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพยากรพื้นฐานท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาไปสู่การเป็น

ผู้ประกอบการใหมท่ี่สามารถด าเนินการในเชิงพาณิชยไ์ด้ 

   (๓) ให้ค าปรึกษาและข้อมูลท่ีจ าเป็นพร้อมท้ังประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน

การอ านวยความสะดวกเพื่อการจัดตัง้นติบุิคคลแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 

    (๔) ให้การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็น

ผู้ประกอบการมากขึ้น    

   (๕) อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ ประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็น

ประธาน รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ คณบดีท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกอง

บริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒไิมน่อ้ยกว่า ๔ คน โดยให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งจากบุคลากร

ภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัย เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการศูนย์เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ผู้อ านวยการศูนย์อาจเสนอชื่อผู้ปฏบัิตงิานของศูนย์เพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการของ

คณะกรรมการบริหารศูนยไ์ด้ตามท่ีเห็นสมควร 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวีาระการด ารงต าแหนง่คราวละสี่ปีและอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอ่กีได้ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิาจพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งด ารง

ต าแหนง่เท่ากับวาระท่ีเหลอืของผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน 

  ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารศูนย์มีอ านาจหนา้ที ่ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดนโยบายและแผนงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

วัตถุประสงค์ของศูนย์ 

   (๒)  ก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบายและ

แผนงานที่คณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด 
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   (๓)  เสนอข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ การด าเนินงานศูนย์ การ

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจัดสรรผลประโยชน์ศูนย ์

   (๔)  ออกประกาศของศูนยต์ามขอ้บังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

   (๕)  พจิารณางบประมาณและงบการเงินประจ าปีของศูนย์เพื่อเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัย 

   (๖)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ หรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระท า

การใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย ์

   (๗)  ด าเนนิการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย หรอือธิการบดีมอบหมาย 

  ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์

เป็นประธาน รองผู้อ านวยการและกรรมการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกไม่เกินสิบห้าคน เป็นกรรมการและผู้จัดการศูนย์เป็น

เลขานุการ 

 ผู้จัดการศูนย์อาจเสนอชื่อผู้ปฏิ บัติงานของศูนย์เพื่อแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการของ

คณะกรรมการด าเนนิงานศูนย์ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการด าเนนิงานศูนย์มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอ่กีได้ 

คณะกรรมการด าเนนิงานศูนย์อาจพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 

   (๓)  คณะกรรมการบริหารศูนยม์มีตเิสนออธิการบดใีห้พ้นจากต าแหนง่ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งด ารง

ต าแหนง่เท่ากับวาระท่ีเหลอืของผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน 

  ข้อ ๑๐ คณะกรรมการด าเนนิงานศูนย์มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี้ 

   (๑)  บริหารจัดการงานของศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี

คณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด 

   (๒)  จัดท าแผนงานประจ าปแีละแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 

   (๓)  รับผิดชอบการจัดท างบการเงินประจ าปขีองศูนย์ 

   (๔)  ด าเนินการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์

และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด 

   (๕)  ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และผลงานวิจัยมาแปลงเป็นทรัพยากร

การผลิตในการสร้างนวัตกรรมสูว่สิาหกิจ 

   (๖)  หนา้ที่อื่นตามท่ีอธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด 

  ข้อ ๑๑  ให้มีผู้อ านวยการศูนย์คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของศูนย์ตามแนวทางและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด และอาจมรีองผู้อ านวยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

ศูนยเ์ห็นสมควรเพื่อช่วยบริหารงานของศูนย์ได้ 

  ผู้อ านวยการศูนย์มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้แทนของศูนยใ์นการติดต่อกับบุคคลภายนอก เว้น

แตก่ารด าเนนิการเกี่ยวกับสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่มผีลเป็นการผูกพันมหาวิทยาลัยหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีจะ

มผีลเป็นการใชอ้ านาจหนา้ที่ในนามของมหาวิทยาลัย ให้น าเสนอตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาด าเนนิการ 

  ผู้อ านวยการศูนย์มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอ่กีได้ 

ผู้อ านวยการศูนย์อาจพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
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(๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 

   (๓)  คณะกรรมการบริหารศูนยม์มีตเิสนอตอ่อธิการบดีให้พ้นจากต าแหนง่ 

  ข้อ ๑๒ ผู้จัดการศูนย์มีหน้าท่ีบริหารกิจการศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบายและตามวัตถุประสงค์ของศูนย ์

อ านาจหนา้ที่นี้ให้รวมถึง 

(๑) ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอื่นของศูนย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ และระเบียบของศูนย์ 

(๒) จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีและติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน

ตา่งๆ ของศูนย์ 

(๓) ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆตามท่ีผู้อ านวยการศูนย์มอบหมาย 

   

หมวดท่ี ๒ 

เงินรายได้ 

 

  ข้อ ๑๓ ศูนยอ์าจมีรายได้ดังนี้ 

   (๑)  งบประมาณรายได้ 

  (๒)  งบประมาณแผ่นดิน 

   (๓)  เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   (๔)  ค่าธรรมเนยีม ค่าเชา่สถานท่ี และค่าบริการต่าง ๆ ของศูนย์ 

   (๕)  ผลประโยชนจ์ากการด าเนนิงานของศูนย์ 

   (๖)  เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคซึ่งมีให้แก่ศูนย์ รวมถึงทรัพย์สินท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

มอบให้ 

   (๗)  รายได้และผลประโยชนอ์ย่างอื่นและเงินอื่นใดที่นอกเหนอืจาก (๑) ถึง (๖) 

   รายได้ของศูนย์เป็นรายได้ท่ีได้รับการยกเว้น ไมต่อ้งน าส่งเป็นรายได้มหาวทิยาลัยโดยจะตอ้งใช้

เพื่อประโยชนข์องศูนย์ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้มอบให้ก าหนด หรือท่ีมีระบุในรายได้อื่น ๆ 

  ข้อ ๑๔ รายได้ท่ีได้รับจะหักไว้จ่ายไม่ได้ และต้องน าฝากสถาบันการเงินตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

ศูนยเ์ห็นชอบในวันท่ีได้รับ เวน้แต่มีเหตุผลจ าเป็นให้น าฝากในวันท่ีสถาบันการเงินเปิดท าการในวันถัดไป 

  ข้อ ๑๕ การน ารายได้ของศูนย์ไปหาผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากการฝากกับสถาบันการเงินให้

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยพ์จิารณาอนุมัตโิดยมตขิองคณะกรรมการบริหารศูนย์ 

  ข้อ ๑๖ เมื่อศูนย์ถูกยกเลิก ให้น ารายได้ท้ังหมดของศูนย์เข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี ๓ 

การงบประมาณ 

 

  ข้อ ๑๗ ปีงบประมาณของศูนย์ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของมหาวทิยาลัย 

  ข้อ ๑๘ ให้ผู้อ านวยการศูนย์จัดท าร่างงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิทัง้นี้ต้องให้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมปีงบประมาณ 

  ข้อ ๑๙ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย งบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบ

รายจ่ายอ่ืน 

  ข้อ ๒๐ เงินคงเหลือในแต่ละปี ให้น าเข้าเงินทุนสะสมของศูนย์ หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่า

งบประมาณท่ีตั้งไว้ สามารถน าเงินทุนสะสมมาตั้งเป็นงบประมาณเพิ่มเติม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารศูนย ์และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  ข้อ ๒๑ ให้ศูนย์บริหารงบประมาณเป็นไปตามงบประมาณประจ าปี หากมีเงินเหลือจ่าย อาจโอนเงินไป

ใช้เพื่อการอื่น หรืออาจเปลี่ยนแปลงรายการ ให้ผู้อ านวยการศูนย์เป็นผู้อนุมัติโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ด าเนนิงานศูนย์ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารศูนย์ 

   

หมวดท่ี ๔ 

การบริหารงานบุคคล 

 

  ข้อ ๒๒ พนักงานของศูนย์ ประกอบด้วย 

   (๑) พนักงานมหาวิทยาลัย 

   (๒) บุคลากรของศูนย์ 

ข้อ ๒๓ การบริหารงานบุคคลของศูนย์ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด 

  ข้อ ๒๔ อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของศูนย์หรือแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ศูนย์ให้

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศของศูนย์ 

  ข้อ ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของศูนย์ อาจจัดให้มีระบบสวัสดิการ และเงินตอบแทนใน

ลักษณะต่างๆ ให้แก่บุคลากรของศูนย์หรือแก่ผู้ปฏบัิตงิานให้ศูนยต์ามความเหมาะสมและความจ าเป็น ทัง้นี้หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และเงินตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์ก าหนด โดยจัดท า

เป็นประกาศของศูนย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  24 

หมวดท่ี ๕ 

การบริหารการเงินและการพัสดุ 

 

  ข้อ ๒๖ การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการพัสดุ  ให้เ ป็นไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารศูนยก์ าหนดและให้จัดท าเป็นประกาศของศูนย์  

  

 

หมวดท่ี ๖ 

การรายงาน การเงิน และการตรวจสอบ 

 

  ข้อ ๒๗ ให้ศูนย์จัดท าบัญชีต่าง ๆ ตามหลักการบัญชท่ีีรับรองโดยท่ัวไป 

  ข้อ ๒๘ ให้ศูนย์จัดท างบการเงินประจ าเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ทราบทุกหก

เดอืน  

  ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการบริหารศูนยแ์ตง่ตัง้ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดนิหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิท่ีรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอบบัญชแีละรับรองงบการเงิน

ของศูนย์ 

ข้อ ๓๐ ให้ศูนย์จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานต่อสภามหาวทิยาลัย อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

 

หมวดท่ี ๗ 

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๓๑ กรณมีรีายได้และค่าใชจ้่ายของศูนยก์่อนระเบียบนี้ ให้อนุโลมตามระเบียบ 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                    ไขศรี  ศรีอรุณ 

 (ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ ๔.11 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลส าหรับตัวแทนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เงินรางวัลส าหรับตัวแทนบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยท่ีสร้างช่ือเสียงให้แกม่หาวทิยาลัยพะเยา ในการแขง่ขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2556 

2. ให้แกไ้ข ข้อ 4 (2) กีฬาประเภททีม ข้อ (2.1)-(2.3) ดังนี้ 

(2.1) จากเดิม กรณีได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

จ านวน 10,000 บาท เป็น กรณีได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 10,000 

บาท/คน 

(2.2) จากเดิม กรณีได้รับเหรียญเงิน หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 5,000 บาท เป็น กรณีได้รับเหรียญเงิน หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 5,000 บาท/คน 

(2.3) จากเดิม กรณีได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 3,000 บาท เป็น กรณีได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 3,000 บาท/คน 

  3. ให้เพิ่ม ข้อ (2.4) ผู้เล่นเป็นตัวส ารองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาระดับประเทศ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง เงินรางวัลส าหรับตัวแทนบุคลากรของมหาวทิยาลัย  

ที่สรา้งชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแขง่ขันกฬีาบุคลากร 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เงินรางวัลส าหรับตัวแทนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ที ่สร้างชื ่อเส ียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าร ่วม  การแข่งข ันกีฬาบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความ         ในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย    พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศฉบับนี้ เรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เงินรางวัลส าหรับตัวแทนบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2556” 

ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้มีผลใช้บังคบันับแตว่ันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 
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  “มหาวทิยาลัย”    หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “อธิการบดี”      หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “นักกีฬาบุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีท าหน้าท่ีเป็นนักกีฬา

บุคลากรและได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 

“ผู้จัดการทีม”    หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการทีม

กีฬา 

“ผู้ฝึกสอน”    หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีเป็น  ผู้ฝึกสอน

กีฬา 

 

“ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน”  หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีเป็น  ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอนกีฬา 

“เงินรางวัล”    หมายความว่า เงินค่าตอบแทนพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยมอบให้ส าหรับ

บุคลากรท่ีสร้างช่ือเสียงให้แกม่หาวทิยาลัย รวมถึงผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

ข้อ ๔  ให้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาบุคลากรท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬา

บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

   (๑) กีฬาประเภทบุคคล 

    (๑.๑) กรณีได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

    (๑.๒) กรณีได้รับเหรียญเงิน หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

    (๑.๓) กรณีได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 

   (๒) กีฬาประเภททีม 

    (๒.๑) กรณีได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท/คน 

    (๒.๒) กรณีได้รับเหรียญเงิน หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท/คน 

    (๒.๓) กรณีได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท/คน 

(๒.4) ผู้เล่นเป็นตัวส ารองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาระดับประเทศ 

  ข้อ ๕  ให้มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชนิดกีฬา ละไม่เกิน ๑ คน 

และเป็นการแข่งขันกีฬาท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา ดังนี้ 

   (๑) ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ ให้

ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน ๕,๐๐๐ บาทต่อคน 

(๒) ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีได้รับเหรียญเงิน หรือรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน 
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(๓) ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีได้รับเหรียญทองแดง หรือรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับสอง ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน ๒,๕๐๐ บาทต่อคน 

  ข้อ ๖  กรณีนักกีฬาบุคลากรท่ีท าการแข่งขันกีฬาหลายประเภท และได้รับเหรียญหรือรางวัลจากการ

แข่งขันกีฬามากกว่าหนึ่งประเภทให้ได้รับเงินรางวัลจากทุกเหรียญหรือรางวัลท่ีได้รับ 

  ข้อ ๗  กรณีผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ท าหน้าท่ีในกีฬาหลายชนิดกีฬาและได้รับ

เหรียญหรือรางวัลจากการแข่งขันกีฬามากกว่าหนึ่งชนิดกีฬา ให้ได้รับเงินรางวัลโดยพิจารณาเหรียญหรือรางวัลสูงสุด

เพยีงหนึ่งรางวัล 

  ข้อ ๘  เงินรางวัลท่ีมอบให้นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ให้เบิกจากเงินรายได้ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๙  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

 

        มณฑล สงวนเสริมศรี 

        (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.12 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตพีิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ผลงาน

วทิยานพินธ์ ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา (แกไ้ข) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา (แกไ้ข) ฉบบัที่ 2 

พ.ศ. 2556 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับท่ี 2 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมคร้ังท่ี 59(10/2556) เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ี เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศกึษา (แกไ้ข) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556” 



  28 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใช้กับนิสติรหัส 55 เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ใ ห้ ย ก เลิ ก ข้ อ ค ว าม ใ นข้ อ  3  แ ละ ข้ อ  4  ขอ งปร ะก าศมหา วิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  เ ร่ื อ ง 

“การตพีมิพผ์ลงานวทิยานพินธ์ ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554” และให้ใชข้้อความดังตอ่ไปน้ีแทน 

  “ข้อ 3 ในประกาศน้ี  

   “วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ี

ตีพิมพ์ผลงานวิชาการอย่างสม่ าเสมอ และมีการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review (ผู้ประเมินผล

งานอสิระ) 

 “รายงานการประชุมวิชาการ” หมายถึง เอกสารรวมเล่มรายงานการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิที่นสิิตระดับบัณฑิตศกึษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการ และมี

การพจิารณาการตพีมิพผ์ลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิPeer  Review (ผู้ประเมินผลงานอิสระ) 

   ข้อ 4 คุณสมบัตขิองวารสารทางวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการ  

4.1 วารสารวชิาการ  

   เป็นวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 

Index Centre: TCI) หรือในฐานข้อมูลสากลของ Institute for Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

  4.2 รายงานการประชุมวิชาการ 

    เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)  ท่ีมีคณะกรรมการภายนอกร่วม

กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6 

 

                                        มณฑล  สงวนเสริมศรี 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.13  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวชิาการส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2556 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2556 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

๒๕๕๓ ความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมคร้ังท่ี 59(10/2556) เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 

2556 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 16 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับ

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2556” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตัง้แตว่ันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ คุณสมบัติของนิสิตที่จะได้รับงบประมาณการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี้ 

3.1 นสิิตระดับปริญญาโท แผน ก 

3.1.1 นสิิตตอ้งสอบผ่านโครงร่างวทิยานพินธ์เรียบร้อยแล้ว 

3.1.2 ผลงานวิชาการท่ีไปน าเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการยื่น

ส าเร็จการศึกษา 

3.1.3 ผลงานวิชาการท่ีเสนอเพื่อตีพิมพ์หรือน าเสนอต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม ประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานพินธ์ ส าหรับนสิิต ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

3.2 นสิิตระดับปริญญาโท แผน ข 

3.2.1 นสิิตลงทะเบียนเรียนรายวชิาศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง ไมน่้อยกวา่ 4 หน่วยกิต 

3.2.2 ผลงานวิชาการท่ีไปน าเสนอต้องเป็นผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เพื่อใชป้ระกอบการยื่นส าเร็จการศึกษา 

3.2.3 การของบประมาณค่าใชจ้่ายสนับสนุนตอ้งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

คณะ 

3.3 ปริญญาเอก 

3.3.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัด

คุณสมบัต ิ

3.3.2 ผลงานวชิาการท่ีไปน าเสนอตอ้งเป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการยื่นส าเร็จ

การศึกษา 

ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา ดังนี้ 

4.1 ค่าลงทะเบียนตามจ่ายจรงิไมเ่กิน 2,000 บาท  

4.2 ค่าเดินทางและค่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท  
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  กรณท่ีีน าเสนอผลงาน ณ จังหวดัท่ีนิสติศึกษาอยู่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางและคา่ที่

พักได ้

4.3 นสิิตสามารถของบประมาณค่าใชจ้่ายสนับสนุนได้ ดังนี้ 

4.3.1 นสิิตระดับปริญญาโท จ านวน 1 ครัง้ ตลอดหลักสูตร 

4.3.2 นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ครัง้ ตลอดหลักสูตร 

4.4 เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะตน้สังกัดท่ีการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

                                           ประกาศ  ณ  วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6 

 

                                                                                  มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.14  เรื่อง ขออนุมัติเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนการแสดงดนตรี แจ๊ส ออเคสตร้าใน

โอกาส 3 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีพิเศษ 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมตอินุมัตเิงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนการแสดงดนตรี แจ๊ส ออเคสตร้าในโอกาส 3 ปี 

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีพิเศษ  จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.15  เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีมารดาของนางสาวเสาวนีย์ 

จอมสว่าง 

  

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติไม่อนุมัตเิงินสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล กรณมีารดาของนางสาวเสาวนยี ์จอมสวา่ง 

เนื่องจากไมไ่ด้ปฏบัิตติามตามขั้นตอนการเบิกจ่ายตามท่ีส านักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้าก าหนดว่าต้องฟอกไตทางหน้า

ท้องก่อน หากแพทย์มีความเห็นว่าไม่สามารถฟอกไตทางหน้าท้อง จึงจะท าการฟอกไตด้วยเคร่ืองฟอกไตเทียม ซึ่งกรณี

ดังกล่าวเป็นความตอ้งการของญาตผิู้ป่วยท่ีให้ท าการฟอกไตดว้ยเครื่องฟอกไตเทียม เพราะกลัวติดเชื้อ 
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ระเบียบวาระที่ ๔.16 เรื่อง ขอหารือเรื่องเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินของพนักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา 

  

มติ   ท่ีประชุมหารอื และให้ความเห็นดังนี้ 

  1. ประธานสภาพนักงาน มีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าพาหนะเคร่ืองบินได้ เนื่องจากเทียบได้ต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการกอง 

  2. รองประธานสภาพนักงาน และเลขาธิการสภาพนักงาน  ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะเคร่ืองบินได้ 

แตห่ากประสงค์จะเบิกจ่ายค่าพาหนะเคร่ืองบินให้ท าเป็นเอกสารขออนุมัติเป็นคร้ังคราว หรือเป็นรายกรณีไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

 -ไมม่ ี– 

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 

 

 ท่ีประชุมมีข้อเสนอ ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา น าตราสัญญาลักษณ์ “ชมรมผู้ปกครองและ

ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา” น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุมัติใช้ตรา

ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย  

  

ปิดประชุม  

 

 เวลา  10.30 น. 

 

 

                 สุคนธ์  ยากี                                         ชาล ี ทองเรือง                    

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                  (รองศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                  

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


