
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 4/๒๕๕6 

วันเสารท์ี่ 7  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 

เวลา  13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ   

 

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

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัิช   อภิเมธีธ ารง   กรรมการ   

3.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธ์ิ  กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน ์   กรรมการ 

6.  ดร.อนุสรณ์   คุณานุสรณ์    กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรือง    กรรมการและเลขานุการ 

8.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

9.  นายสิทธิธี   จีนเอยีด     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ 

1.  นางอุไร   ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร    วศิวรุ่งโรจน ์  กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 ประธานกลา่วเปิดประชุม  และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



  2 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไมม่ ี– 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2556 

 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/๒๕๕6 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี 3/2556 

เมื่อวันอังคารท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที ่ ๓.1  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน  กรรมการและ

ผู้ปฏิบัตงิานการบริหารจัดการการศกึษาโครงการพเิศษ ระดับปริญญาตรแีละปริญญาโท พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  และพิจารณาแล้วมมีตใิห้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทน

กรรมการและผู้ปฏบัิตงิานการบริหารจัดการการศึกษาโครงการพเิศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. 2556 

 

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 
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  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) 

 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 / นสิิต ๑ คน 

          ๔.๖.๒.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

        อัตราคนละไมเ่กิน ๕๐๐ บาท / คร้ัง  

        ท้ังน้ีให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒ ครัง้ 
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          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 

  

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการในการให้บริการ 

ทางการแพทย์ของหน่วยธาลัสซีเมยีแก่พนักงานมหาวิทยาลัย และนิสิต พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

   1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการในการให้บริการ

ทางการแพทยข์องหน่วยธาลัสซีเมยีแกพ่นักงานมหาวิทยาลัย และนิสิต พ.ศ. 2556 

  2. ให้แก้ไขข้อความก่อนตาราง จากเดิม แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา

ค่าบริการในการให้บริการทางการแพทย์ ของหน่วยธาลัสซีเมียแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเป็น อัตราค่าบริการในการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยธาลัสซีเมีย  และรายละเอียดรายการ

ให้บริการ 

  3. ให้แกไ้ข หมายเหตุ  

จากเดิม   -ค่าใชจ้่ายส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย ให้เบิกจ่ายจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช) เขต ๑ เชยีงใหม ่

              -ค่าใชจ้า่ยส าหรับนสิิต ให้เบิกจ่ายจากส านักงานประกันสังคมแหง่ชาต ิ 

แก้ไขเป็น    -ค่าใชจ้่ายส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เบิกจา่ยจาก ส านักงานประกันสังคมแห่งชาติ  

                      -ค่าใชจ้่ายส าหรับนสิิต ให้เบิกจ่ายจาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช) เขต 

๑ เชยีงใหม ่
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอตัราคา่บรกิารในการให้บริการทางการแพทย์ของหนว่ยธาลสัซีเมยี แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และนิสิต 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการในการให้บริการทาง

การแพทยข์องหนว่ยธาลัสซีเมยี แก่พนักงานมหาวทิยาลัยและนสิิต จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 

4/2556 เมื่อวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการในการให้บริการทาง

การแพทยข์องหนว่ยธาลัสซีเมีย แก่พนักงานมหาวทิยาลัยและนสิิต พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใชต้ัง้แตว่ันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ก าหนดอัตราค่าบริการในการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยธาลัสซีเมีย และรายละเอียด

รายการให้บริการ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2556 

 

                                            มณฑล   สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

อัตราค่าบริการในการใหบ้ริการทางการแพทย์ของหน่วยธาลสัซเีมีย   

และรายละเอียดรายการให้บริการ 

ล าดับ ค่าบริการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมยี ราคา(บาท) ต่อคน 

๑ แบบเหมาจ่ายส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ๗๐๐ 

๒ แบบเหมาจ่ายส าหรับนสิิต ๒๕๐ 

รายการตรวจแบบเหมาจา่ยมีดังนี ้

๑. OFT/MCV 

๒. ปริมาณของเม็ดเลอืดแดงโดยเฉลี่ย (MCV),MCH,Hb,Hct 

๓. ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบนิ (hemoglobin typing) 

๔. วเิคราะห์การกลายพันธ์ุของยนีเบตา้โกลบนิ (Cd 41-42 –CTTT,Cd 17 A-T,etc) 

๕. วเิคราะห์การกลายพันธ์ุของยนี อล้ฟา่ธาลัสซีเมยี-1 (SEA and Thai deletion) 

๖. วเิคราะห์การกลายพันธ์ุของยนี อัลฟ่าธาลัสซีเมยี-2 (3.7, 4.2 deletion, Hb Constant Spring)   
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หมายเหต ุ

-ค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเ้บิกจ่ายจาก ส านักงานประกนัสังคมแห่งชาติ 

     -ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต ให้เบิกจ่ายจาก ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ(สปสช)  

เขต ๑ เชียงใหม ่

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของผู้บรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานของผู้บริหารมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน 

ของผู้บรหิารมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล                 

การด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2556  เมื่อวันท่ี 7 เดือน 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานของผู้บริหารมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใชบั้งคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ผู้บริหารมหาวทิยาลัย หมายถึง ผู้บริหารตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตาม

และประเมินผลการด าเนนิงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานของผู้บริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยา ตามข้อ ๓ ดังนี้ 

(๑) กรณผีู้ประเมินเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒใิห้เหมาจ่าย คนละ ๑๒,๐๐๐ 

บาทต่อครัง้ 

(๒) กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาให้เหมาจ่าย คนละ ๑๐,๐๐๐ 

บาทต่อครัง้ 

(๓) กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เหมาจ่าย คนละ ๖,๐๐๐ บาท

ตอ่คร้ัง 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ

นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 



  7 

   ประกาศ ณ วันท่ี  8 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                      มณฑล  สงวนเสริมศรี 

      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556  

 2. ให้แก้ไข ข้อ 3 ในประกาศนี้ จากเดิม “อาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา” 

หมายความว่า บุคลากรภายนอกโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมีความรู้ความสามารถ  โดยโรงเรียนสาธิตได้เชิญมา

ให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต แก้ไขเป็น “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ท่ีโรงเรียนสาธิตแต่งตั้งและ

เชญิมาให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียน 

 3. ให้แก้ไข ข้อ ๔ จากเดิม มหาวทิยาลัยก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละ ๓๐๐ 

บาท  แก้ไขเป็น ก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละไมเ่กิน ๓๐๐ บาท 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราคา่ตอบแทนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิต 

มหาวทิยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา การก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและ

ค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และ

ข้อความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี          7 กันยายน พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปน้ี 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใชต้ัง้แตปี่การศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 

 “มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

 “โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

 “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
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 “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย     ตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ

วธีิการแตง่ตัง้อาจารยพ์ิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ข้อ ๔  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละไมเ่กิน ๓๐๐ บาท  

 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนีใ้ห้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2556 

                            มณฑล  สงวนเสริมศรี 

          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

 1. ให้แก้ไขชื่อประกาศ จากเดิม เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนนอกเวลาโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 แก้ไขเป็น เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนเสริมของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2556 

   2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนเสริม

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

  3. ให้แก้ไขค าจ ากัดความข้อ 3 ในประกาศนี้ ค าว่า“อาจารย์” จากเดิม หมายความว่า  อาจารย์ท่ีท า

หนา้ที่สอนในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา แก้ไขเป็นอาจารย์ท่ีสังกัดในมหาวทิยาลัยพะเยา 

4. ให้เพิ่มค าจ ากัดความในข้อ 3 ในประกาศนี้ ค าว่า “การสอนเสริม” หมายความว่า  การให้ความรู้

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวทิยาลัยหรือการเพิ่มพูนความรู้ของนสิิต 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนการสอนเสริมของอาจารย ์

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนเสริมของอาจารย์

มหาวทิยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ

ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2556  เมื่อวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 

2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปน้ี  
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 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนเสริมของ

อาจารย์มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใชต้ัง้แตปี่การศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในประกาศน้ี  

  “มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

  “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

  “นสิิต” หมายความว่า นสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

  “อาจารย์”  หมายความว่า  อาจารย์ท่ีสังกัดในมหาวทิยาลัยพะเยา 

“การสอนเสริม” หมายความว่า การให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า

มหาวิทยาลัยของนักเรียนหรือการเพิ่มพูนความรู้

ของนิสติ 

 ข้อ ๔  ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนเสริมของอาจารย์นอกเวลาท าการ ในอัตราชั่วโมงละ   ไม่เกิน ๓๐๐ 

บาท 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้

อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2556 

 

                                                                 มณฑล  สงวนเสริมศรี 

           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.5  เรื่อง  ขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีใบส าคัญเงินนอกงบประมาณย้อนหลัง 

 

มติ   ท่ีประชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมัตปิรับปรุงบัญชใีบส าคัญเงนินอกงบประมาณย้อนหลัง 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.6 เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชีของบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

ย้อนหลัง 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติอนุมัตปิรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชีของลูกหนี้เงินนอกงบประมาณย้อนหลัง 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชีของบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง

ย้อนหลัง 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติอนุมัตปิรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชีของบัญชภีาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่งย้อนหลัง 
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ระเบียบวาระที่ ๔.8 เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติบันทึกบัญชีอาคารและครุภัณฑ์ย้อนหลัง 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติอนุมัตบัินทึกบัญชอีาคารและครุภัณฑ์ย้อนหลัง  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.9 เรื่อง ขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร ที่ไม่สามารถเบิก 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยได้ 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร ท่ีไม่สามารถเบิกตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการการเงินได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้อ านาจคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยอาจพจิารณาให้ความเห็นชอบ หากมีกรณีการเบิกจ่ายท่ีมีอัตราค่าใชจ้่ายไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลัย 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.10 เรื่อง ขออนุมัตปิรับฐานบัญชเีงนิเดือนและการขึ้นเงินเดือนให้ พนกังานมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติอนุมัตปิรับฐานบัญชีเงินเดอืนและการขึน้เงินเดอืนให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.11 เรื่อง ขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมป ี 

รายการอุดหนุนทุนการศกึษา เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติอนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี รายการ

อุดหนุนทุนการศึกษา  จ านวนเงิน 280,000 บาท ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.12 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

กองทุนเพื่อการศกึษา หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อพ.สธ. เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

120,000 บาท ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มมีติอนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กองทุน

เพื่อการศึกษา หมวดอุดหนุนท่ัวไป โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อพ.สธ. เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 120,000 บาท 

ของกองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.13  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี

กองทุนเพื่อการศกึษา หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการจัดท าหนังสือ อพ.สธ.เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กองทุน

เพื่อการศึกษา หมวดอุดหนุนท่ัวไป โครงการจัดท าหนังสอื อพ.สธ. เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 200,000 บาท ของกองบริหาร

งานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
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ระเบียบวาระที่ ๔.14  เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2555 แบบไม่มี

สัญญา ส าหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญช ีประจ าปี พ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2555 แบบไม่มีสัญญา 

ส าหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญช ีประจ าป ีพ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 300,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.15  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

แบบไม่มีสัญญา ส าหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 300,000 

บาท 
  

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 2556 ไว้จ่ายเหลื่อมปี แบบไม่มีสัญญา 

ส าหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญช ีประจ าป ีพ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 300,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ ๔.16 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

แบบไม่มีสัญญา จ านวน 19 รายการ จากกองคลัง งานพัสดุ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 140,010,975.62 บาท 
 

 

มติ   ท่ีประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติอนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ 2556 ไวเ้บิกเหลื่อมปี แบบไมม่ี

สัญญา จ านวน 19 รายการ จากกองคลัง งานพัสดุ เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 140,010,975.62 บาท  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.17 เรื่อง ขออนุมัตขิยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมป ีประจ าปีงบประมาณ 2555 โครงการวิจัย

จ านวน 33 โครงการ กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนเงิน

ทั้งสิ้น  1,674,369 บาท ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 
  

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2555 โครงการวิจัย

จ านวน 33 โครงการ กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนท่ัวไป เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น  

1,674,369 บาท ของกองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

ระเบียบวาระที่  ๔.18  เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้ จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2555 

โครงการวิจัยจ านวน 15 โครงการ กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป 

ทุนอุดหนุนการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  169,500 บาท  ของกองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2555 โครงการวิจัย

จ านวน 15 โครงการ กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนท่ัวไป ทุนอุดหนุนการวิจัยใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น  169,500 บาท ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา   
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ระเบียบวาระที่ ๔.19 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

โครงการวิจัยจ านวน 45 โครงการ กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป 

ทุนอุดหนุนการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  515,000 บาท  ของกองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

โครงการวิจัยจ านวน 45 โครงการ กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนท่ัวไป ทุนอุดหนุน

การวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น  515,000 บาท ของกองบริหารงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.20 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

โครงการสนับสนนุการวจัิยกฎหมายเพือ่ชุมชนของคณะนิตศิาสตร์ จ านวน 1 โครงการ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย 

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนการวิจัยกฎหมายเพื่อชุมชนของคณะ

นิตศิาสตร์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

โครงการสนับสนุนการวจิัยกฎหมายเพื่อชุมชนของคณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนา

และถ่ายทอดเทคโนโลย ีหมวดอุดหนุนวจิัย โครงการสนับสนุนการวจิัยกฎหมายเพื่อชุมชนของคณะนิติศาสตร์ เป็นจ านวน

เงินท้ังสิ้น  20,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.21 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัย จ านวน 3 โครงการ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลย ีหมวดอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

119,677.50 บาท 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัย จ านวน 3 โครงการ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หมวดอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้ น 119,677.50 

บาท  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.22 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

แบบไม่มีสัญญา จ านวน 5 รายการ  จากกองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง เป็นจ านวนเงิน

ทั้งสิ้น 22,358,925 บาท 

 

 

มติ   ท่ีประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติอนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ 2556 ไวเ้บิกเหลื่อมปี แบบไมม่ี

สัญญา จ านวน 5 รายการ จากกองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 

22,358,925 บาท 
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ระเบียบวาระที่ ๔.23 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

โครงการวิจัย จ านวน 43 โครงการ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,326,329 บาท 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี 

โครงการวิจัย จ านวน 43 โครงการ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนท่ัวไป เป็น

จ านวนเงินท้ังสิ้น 2,326,329 บาท   

 

ระเบียบวาระที่ ๔.24 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 งานจ้างเหมา

ก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 138,178,500 บาท 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 งานจ้างเหมาก่อสร้าง

จ านวน 5 รายการ เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 138,178,500 บาท   

 

ระเบียบวาระที่ ๔.25  เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณประจ าปี 2554 งานจ้างเหมาก่อสร้าง 

จ านวน 2 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 41,233,750 บาท และงบประมาณประจ าปี 2555 จ านวน 1 

รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 62,437,500 บาท 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณประจ าปี 2554 งานจ้างเหมาก่อสร้าง 

จ านวน 2 รายการ  เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 41,233,750 บาท และงบประมาณประจ าปี 2555 จ านวน 1 รายการ  

เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 62,437,500 บาท  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์

พิเศษระดับปริญญาตรทีวิภาค แบบ 2 ภาคการศกึษา พ.ศ. 2556 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีทวภิาค แบบ 2 ภาคการศกึษา พ.ศ. 2556   
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจา่ยเงินค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษระดับปริญญาตรี 

ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

………………………………………….. 

 โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา  จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาและความตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 

๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี ทวภิาค แบบ ๒ ภาคการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ  ๒ ประกาศนี้มีผลใชบั้งคับตัง้แต ่ปีการศกึษา ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

  “มหาวทิยาลัย” หมายถงึ  มหาวทิยาลัยพะเยา 

  “อาจารย์พิเศษ” หมายถงึ  ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  

  “วทิยากรพเิศษ” หมายถงึ  ผู้ ท่ี คณะ /วิทยาลั ย  เสนอมหาวิทยาลั ยอนุมั ติ ให้ สอนห รือ 

บรรยายพิเศษแก่นิสิตในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในบางหัวข้อเป็นคร้ัง

คราว 

ข้อ ๔ ก าหนดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

  ๔.๑ อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จ านวนไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อ ๑ ชั่วโมง 

  ๔.๒ อัตราค่าตอบแทนวทิยากรพเิศษ จ านวนไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บาทต่อ ๑ ชั่วโมง 

        ท้ังน้ี ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จากคณะ/วทิยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

                         ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

                                           มณฑล  สงวนเสริมศรี 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการออกข้อสอบเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้ประกาศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

มติ   ท่ีประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 

  1. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 เป็นค่าตอบแทนการออกข้อสอบ

ประมวลความรู้รอบยอดทางวิชาชีพแพทยศาสตร์ (Comprehensive examination) เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน)  

  2. อนุมัติเบิกค่าตอบแทนการออกข้อสอบเป็นกรณีพิเศษ เป็นค่าตอบแทนการออกข้อสอบประมวล

ความรู้รอบยอดทางวิชาชีพแพทยศาสตร์ (Comprehensive examination) เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่น

บาทถ้วน) โดยใชป้ระกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเทียบเคียง 

  3. อนุมัติโดยหลักการกรณีค่าตอบแทนการออกข้อสอบประมวลความรู้รอบยอดทางวิชาชีพ

แพทยศาสตร์ (Comprehensive examination) และให้น าเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยาพจิารณา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติใช้ใบส าคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีแนบเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ

การศึกษา คือ “ชุดสไลด์เชื้อราถาวร” จากภาควิชาจุลชวีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติใช้ใบส าคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีแนบเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ

การศึกษา คือ “ชุดสไลด์เชื้อราถาวร” จากภาควิชาจุลชีววทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

เครื่องมอือุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตใิห้ถอน(ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนยีมการใช้บริการ

เครื่องมืออุปกรณว์ทิยาศาสตร์ของวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศกึษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน

ทุนการศึกษานิสติพิการ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 

  2. ให้แก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี ......../2556 เร่ือง แต่ งตั่งคณะกรรมการพิจารณา

ทุนการศึกษานิสิตพิการ จากเดิม  2. ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) ผู้ดูแลกองทุนสวัสดิการและพัฒนา

นสิิต  แก้ไขเป็น ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) รองประธานกรรมการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คณุสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ  

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศึกษานสิิตพกิาร จากกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความใน

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

ด้วยกองทุนสวัสดกิารและพัฒนานสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

   ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศึกษานสิิตพกิาร มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มผีลใชบั้งคบัตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

  “มหาวทิยาลัย”   หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ศูนย”์   หมายความว่ า  ศู นย์ ให้บ ริการและสนับสนุนนิสิ ตพิการ    

มหาวทิยาลัยพะเยา 

  “คณะกรรมการพิจารณาทุน” หมายความว่า คณะกรรมพิจารณาทุนการศึกษานิสิตพิการ

สนับสนุนนสิิตพกิาร 

“นสิิต”    หมายความว่ า  นิ สิ ตพิ ก า ร ร ะดั บป ริญญาต รีภาคปกต ิ              

ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการตามกฎหมาย หรือไมไ่ด้ขึ้นทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย ท่ีมารายงานตัวกับศูนย์เท่านั้น แต่ไม่

หมายความรวมถึงระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และนิสติระดับบัณฑิตศกึษา  

 ข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานิสิตพิการ ให้เป็นไปตามค าสั่งมหาวิทยาลัย เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานิสติพิการ 

ข้อ ๕ ทุนการศึกษาอาจได้มาจาก 

  ๕.๑ เงินบริจาค 

  ๕.๒ จากการอื่น ๆ นอกเหนอืจากข้อ ๕.๑ 

 ข้อ ๖ การได้รับทุนการศึกษา ให้นิสิตได้รับทุนการศึกษาเป็นปีการศึกษา โดยผู้ขอรับทุนจะได้รับการ

สนับสนุนการศึกษา ในอัตราเดอืนละ ๒,๐๐๐ บาทตอ่คน เป็นระยะเวลา ๘ เดอืน ตลอดปีการศึกษา  

 ข้อ ๗ ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

 ๗.๑ เป็นนิสติพิการระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยพะเยา ที่มารายงานตัว  ท่ีศูนยฯ์ เท่านัน้  

 ๗.๒ เป็นนิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน หรือครอบครัวประสบปัญหาด้าน

การเงิน 

 ๗.๓ เป็นนิสิตท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติการกระท าผิดวินัยนิสิต โดยมี

อาจารย์ท่ีปรึกษารับรองความประพฤติ 

 ๗.๔ มีผลการเรียนสะสมอยู่ในระดับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อย่างน้อย ๕ 

ภาคการศกึษา ไมต่่ ากวา่ ๒.๐๐ หรือมผีลเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมา ไมต่่ ากวา่ ๒.๐๐ 

ข้อ ๘ เงื่อนไขในการรับทุนท่ีนิสติผู้รับทุนต้องปฏบัิต ิดังนี้ 
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  ๘.๑ เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ไมต่่ ากว่า รอ้ยละ ๘๐ ของเวลาด าเนนิการตามโครงการ 

  ๘.๒ รายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ให้ศูนย์ทราบภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากท่ี

มหาวทิยาลัยประกาศผลการเรียน  

  ๘.๓ มผีลการเรียนสะสม (GPA) ทุกภาคเรียน ไมต่่ ากว่า ๒.๐๐ 

  ๘.๔ มาลงชื่อรับเงินทุนการศึกษาด้วยตนเองเป็นประจ าทุกเดอืน ภายในวันท่ี ๗ ของทุกเดือน  

๘.๕ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๘.๑ ถึง ๘.๔ อย่างเคร่งครัดและสม่ าเสมอ ต้อง   มีความ

ประพฤติเหมาะสมไม่ขัดตอ่กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎหมาย มิฉะนัน้จะถูกเพกิถอนสทิธิการได้รับทุนทันที 

ข้อ ๙ การพจิารณาให้ทุนการศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๙.๑ ให้ศูนย์เป็นผู้ประกาศให้นิสติสมัครขอรับทุนการศึกษา 

๙.๒ ให้คณะกรรมพิจารณาทุนมีหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนการศึกษาเพิกถอนการ

รับทุนในภาคเรียนถัดไป หรือสามารถเรียกเก็บเงินทุนการศึกษาคืนจากนิสิตผู้ท่ีได้รับเงินทุนการศึกษาได้ทันที หาก

ตรวจสอบพบวา่มีความผิดตอ่ระเบียบของมหาวิทยาลัย รอทัณฑ์บน ต้องคดีผิดกฎหมาย หรือการรอลงอาญา ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม โดยท้ังน้ีตอ้งได้ผ่านการพจิารณาตัดสินในการเพิกถอนทุนจากกองทุนจากคณะกรรมการพิจารณาทุนเรียบร้อย

แลว้ 

  ๙.๓ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาอนุมัตสิั่งจ่ายเงินทุนการศึกษา 

ข้อ ๑๐ การเพกิถอนทุนการศึกษาของนสิิตผู้รับทุน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑๐.๑ นสิิตลาพักการศกึษาด้วยเหตุจ าเป็นให้ระงับทุนการศึกษาในปีนั้น ๆ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม

ดุลยพนิจิของคณะกรรมการพจิารณาทุนเป็นกรณีไป 

  ๑๐.๒ การเพกิถอนทุนการศึกษาของนสิิตผู้รับทุน ในกรณีดังต่อไปนี้  

   ๑๐.๒.๑ ตาย 

   ๑๐.๒.๒ ลาออก 

   ๑๐.๒.๓ พน้สภาพนสิิต 

   ๑๐.๒.๔ ขาดคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับทุน ตามข้อ 

๘  

   ๑๐.๒.๕ เป็นผู้มีความผิดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย รอทัณฑ์บน ต้องคดีผิด

กฎหมาย หรือการรอลงอาญา ไมว่า่กรณีใดก็ตามจะถูกเพกิถอนสทิธิการได้รับทุนทันที  

ข้อ ๑๑ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการให้ทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

ทุน 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษานิสิตพิการ

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้

อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                           มณฑล  สงวนเสริมศรี 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา  
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ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัย เพื่อการพัฒนางานประจ า พ.ศ. 2556  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตใิห้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนการวจิัย เพ่ือการพัฒนางานประจ า พ.ศ. 2556 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทนุสนับสนุนการวิจัย 

เพื่อการพัฒนางานประจ า พ.ศ.๒๕๕๖ 

……………………………………… 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการ

พัฒนางานประจ า จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา     ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 

พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

การวจิัยเพื่อการพัฒนางานประจ า พ.ศ.๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใชต้ัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

   “มหาวทิยาลัย”       หมายถงึ มหาวทิยาลัยพะเยา 

   “อธิการบดี”      หมายถงึ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

    “พนักงาน”           หมายถึง      พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยแก่พนักงานเพื่อพัฒนางานประจ าในหัวข้อ

วิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหางานหรือปรับปรุงพัฒนางาน และผ่านการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของ

หนว่ยงานตน้สังกัดแลว้ 

  ข้อ ๕ พนักงานจะท าการวจิัยเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มก็ได้ โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยไม่

เกิน ๑ ปี และต้องด าเนนิการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไม่กระทบกับการปฏิบัตงิานประจ า 

 ข้อ ๖ การด าเนินการวิจัยต้องเน้นการใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ของหน่วยงาน และจะต้องไม่เป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเองหรือปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของพนักงานผู้นั้น  

ข้อ ๗ การวิจัยตามประกาศนี้ต้องไม่ได้รับทุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น ยกเว้นเป็นการท าวิจัยที่ต่อ

ยอดจากการท าวิจัยเดิม หากพบการด าเนินการขัดต่อกรณีข้างต้นมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้ทุน

สนับสนุนและเรียกเงินทุนคืน 

  ข้อ ๘ คุณสมบัตขิองพนักงานท่ีมีสทิธิขอรับทุนสนับสนุนการวจิัยเพื่อการพัฒนางานประจ า 

   ๘.๑ เป็นพนักงานของมหาวทิยาลัย 

   ๘.๒ ไมเ่ป็นผู้ท่ีเคยละท้ิงงานวจิัย หรอือยูร่ะหว่างลาศกึษาตอ่เต็มเวลาปฏบัิตงิาน 

   ๘.๓ เป็นผู้สามารถปฏบัิตติามจรรยาบรรณนักวจิัยอย่างเครง่ครัด 
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ข้อ ๙ พนักงานที่จะขอรับทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า ให้เสนอหัวข้อการวิจัยตาม

แบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ งาน

ทุนการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

ข้อ ๑๐ ผู้ท่ีได้รับทุนจะต้องด าเนินการจัดท าสัญญาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะได้รับเงิน

สนับสนุน ๒ งวด งวดละร้อยละ ๕๐ โดยเงินทุนงวดแรกจะได้รับหลังจากได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนและด าเนินการจัดท า

สัญญาแล้วเสร็จ งวดท่ี ๒ จะได้รับหลังจากท่ีส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับทางมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและจะต้องส่ง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 ฉบับ 

ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการส่งหัวข้อการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาคืนให้กับพนักงานผู้

ขอรับทุนและจะด าเนินการท าลายท้ิงทันที 

ข้อ ๑3 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ

นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด 

  

   ประกาศ ณ วันท่ี  7 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

                                                                      มณฑล   สงวนเสริมศรี 

                               (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี) 

                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่อง (รา่ง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีภาคปกต ิพ.ศ. 2557 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ  พ.ศ. 2557 

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

 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความ

ตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 

พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศดังนี้ 
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ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. 2557” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีมผีลใช้บังคับกับนสิิตท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ข้อ ๓ ประกาศน้ี  

 

 

 

 

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 

๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวชิา ดังนี้ 

๔.๑ หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต 

๔.๒ หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

๔.๓.๑ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

๔.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

๔.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด 

๔.๓.๔ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

๔.๔ หลักสูตรบัญชบัีณฑิต 

๔.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

๔.๖ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

๔.๖.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

๔.๖.๒ สาขาวิชาภาษาจีน 

๔.๖.๓ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

๔.๖.๔ สาขาวิชาภาษาไทย 

๔.๖.๕ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

๔.๖.๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนยีมการศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ    ภาคเรียนละ 

๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวชิา ดังนี้ 

๕.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

๕.๒ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

๕.๒.๑ สาขาวิชาการประมง 

๕.๒.๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

๕.๒.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

๕.๒.๔ สาขาวิชาชวีวทิยา 

๕.๒.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ   

๕.๒.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

“นสิิต” หมายถงึ นสิิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            

“ค่าธรรมเนยีมการศึกษา”    หมายถงึ ค่ าลงทะ เ บียน เ รี ยนตามหลักสู ต รของ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา 
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๕.๒.๗ สาขาวิชาฟิสกิส์ 

๕.๒.๘ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

๕.๒.๙ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

๕.๒.๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

๕.๒.๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

๕.๒.๑๒ สาขาวิชาสถิต ิ

๕.๒.๑๓ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

๕.๒.๑๔ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ 

๕.๓ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

๕.๔ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตร์สากล 

 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 

๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

๖.๑ หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ่

๖.๒ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

๖.2.๑ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

๖.2.๒ สาขาวิชาเคม ี

๖.2.๓ สาขาวิชาจุลชีววทิยา 

๖.2.๔ สาขาวิชาชวีเคมี 

๖.2.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 

๖.2.๖ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

๖.2.๗ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

๖.2.๘ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๖.2.๙ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 

๖.2.๑๐ สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

๖.๓ หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

๖.3.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

๖.3.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

๖.3.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๖.3.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

๖.3.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๖.3.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

๖.3.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

๖.3.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๖.๔ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

6.4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 

6.4.2 สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 
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๖.๕ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคเ รียนปกติ 

ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

7.1 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

7.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

7.3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

7.3.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

7.3.2 สาขาวิชาเวชกจิฉุกเฉนิ 

ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคเ รียนปกติ 

ภาคเรียนละ 3๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู ร้อน ภาคเรียนละ ๑5,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

6๐ ,๐๐๐   บ าท  ส า ห รั บก า รล งทะ เ บี ย น เ ป็ น ร า ย ปี  คื อ   ห ลั ก สู ต ร เ ภสั ช ศ าสต ร บัณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า 

บริบาลเภสัชกรรม 

ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคเ รียนปกติ 

ภาคเรียนละ 5๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู ร้อน ภาคเรียนละ 25,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

10๐,๐๐๐  บาท ส าหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี ดังนี้ 

9.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

9.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

ยกเวน้ การช าระซ้ า การช าระเงินไวเ้กินกวา่ที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

       

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  7 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 

 

มณฑล  สงวนเสริมศรี 

         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                         อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรคีู่ขนาน 2 ปริญญา  และระดับปริญญาตรคีวบปริญญาโท พ.ศ. 2557 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคูข่นาน 2 ปริญญา  และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2557 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา  

และระดบัปริญญาตรคีวบปรญิญาโท 

พ.ศ. 2557 

……………………………………………. 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 

๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี   7 กันยายน พ.ศ. 2556 จึงให้ออกประกาศดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2557” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีมผีลใช้บังคับกับนสิิตท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ข้อ ๓ ประกาศน้ี  

“นสิิต” หมายถงึ นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

ปริญญา และนิสิตระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท 

“ค่าธรรมเนยีมการศึกษา” หมายถงึ ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ 

มหาวิ ทยาลั ย พะ เ ยา  ใ นแต่ ล ะภาค

การศึกษา 

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนยีมการศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ ๑

8,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 11,๐๐๐ บาท ดังรายช่ือหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ดังนี้ 

4.1 หลักสูตรบัญชบัีณฑิต และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต 

4.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษา  

4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา  

4.4 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร 

การศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา  
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4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต  

4.6 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ฟิ สิ ก ส์  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร 

การศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา 

4.7 หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตร บัณฑิ ต  สาขาวิ ช า วิ ทยาศาสต ร์ และ เทค โน โลยี 

การกีฬาและหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4.9 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต 

4.10 ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า จี น  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4.11 หลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร 

การศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา  

4.12 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษา  

4.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และหลักสูตร 

นติศิาสตรบัณฑิต 

4.14 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจ  

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย ภาคเ รี ยนปกติ 

ภ า ค เ รี ย น ล ะ  5 ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท  ภ า ค เ รี ย น ฤ ดู ร้ อ น  ภ า ค เ รี ย น ล ะ  3 0 , ๐ ๐ ๐  บ า ท  แ ล ะ ร ว ม จ่ า ย 

ปี การศึ กษาละ  10๐ ,๐๐๐   บาท  ส าห รับการล งทะ เ บียน ใ นชั้ น ปี ท่ี  1  และ  ชั้ น ปี ท่ี  6  คื อ  หลั ก สู ต ร 

การแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 

2 0 , 0 0 0  บ า ท  ภ า ค ฤ ดู ร้ อ น  ภ า ค เ รี ย น ล ะ  1 0 , 0 0 0  บ า ท  ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 

ควบปริญญาโท ดังนี ้ 

6.1 หลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บัณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า จุ ล ชี ว วิ ท ย า  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

6.2 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า เ ค มี  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

6.3 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

ท้ั ง นี้  ค่ า ธ ร รม เ นี ย ม ท่ี ก า ห นด ไ ว้ ใ น ปร ะ ก าศนี้  เ มื่ อ นิ สิ ต ช า ร ะ แ ล้ ว จ ะ ข อ รั บคื น ไ ม่ ไ ด้ 

ไม่ว่า กรณีใดๆ ท้ังสิ้น ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  7 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 

 

                                                                 มณฑล  สงวนเสริมศรี 

          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.9 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปโีครงการวิจัยในแผนปฏบิัตกิารประจ าป ี2556 กองทุน

วิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 16 โครงการ 

เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 225,000 บาท ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 กองทุน

วิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนท่ัวไป ทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน

ท้ังสิ้นจ านวน 225,000 บาท ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ระเบียบวาระที่ 5.10 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี 2556 กองทุนเพื่อการศึกษา 

แผนงาน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส่วนงานบริหาร หมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอดและวัสดุ                  

เป็นค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 350,000 บาท ของคณะนิตศิาสตร์ 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี 2556 กองทุนเพื่อการศึกษา 

แผนงาน งานสนับสนุนการจัดการศกึษา ส่วนงานบริหาร หมวดเงินค่าตอบแทน ใชส้อดและวัสดุ เป็นค่าตอบแทนการสอน

ภาคฤดูรอ้น เป็นเงินท้ังสิ้นจ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ของคณะนติศิาสตร์ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.11 เรื่อง งบการเงิน ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.12 เรื่อง นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗             

ของมหาวิทยาลัยพะเยา และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

โครงการผลิตบัณฑิตเพิ่มตามมตคิณะรัฐมนตรี 
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระ อื่นๆ  
  

 กรณีท่ีหน่วยงานไม่ได้ยื่นเอกสารขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี 2556 ทันตาม

ก าหนดเวลา จึงไม่ได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในคร้ังนี้ได้  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

ในหลักการกรณกีันเงินไวจ้่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าป ี2556 แบบไมม่สีัญญา ให้สามารถกันเงินได้ท้ังหมด  
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ปิดประชุม  

 

 เวลา  16.00 น. 

 

 

              สุคนธ์  ยากี                                       ชาล ี ทองเรือง                                                                                                   

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                  (รองศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


