
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 2/๒๕๕7 

วันศุกร์ที่ 7 เดือน มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕7  

เวลา  13.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมวทิยาลัยการจัดการ  มหาวทิยาลัยพะเยา  อาคารศวิาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ  

 

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

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธ์ิ  กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย ์ดร.สุวทิย์    อุดมพาณิชย ์ กรรมการ 

6.   นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    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.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์    ผู้ช่วยอธิการบด ี

2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 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  แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  1.2.2  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2557 

 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ วันอาทิตยท์ี่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 

1/2557 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2557 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยให้แก้ไขระเบียบวาระท่ี 

5.9 เร่ือง ขออนุมัตคิ่าใชจ้่ายเป็นกรณีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน การตรวจรับรองสถาบันการศึกษาท่ี

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนจีน โดยคณะอนุกรรมการฯกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 17 

มกราคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. (ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม) แก้ไขข้อความในวงเล็บ

เป็น(ค่าอาหารกลางวันรวมกับค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม) 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่  ๓.1 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา

และค่าธรรมเนียมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. 2557 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตใิห้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   เร่ือง อัตราค่าปรับการช าระเงินค่า

บ ารุงการศกึษาและค่าธรรมเนยีมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  อัตราคา่ปรับการช าระเงินค่าบ ารุงการศกึษาและคา่ธรรมเนียมลา่ช้า 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

…………………………………............ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง

การศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๑/

๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม     พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง

การศึกษาและค่าธรรมเนยีมล่าช้า โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ การช าระเงินค่าบ ารุงการศกึษาและค่าธรรมเนยีมให้เป็นตามปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 หากนักเรียนไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

มหาวทิยาลัยจะด าเนนิการประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน อนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักเรียนใหม่

ได้ ซึ่งจะต้องด าเนนิการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ ๔  

ข้อ ๔ การขอคนืสภาพการเป็นนักเรียน 

 นักเรียนย่ืนค ารอ้งขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนซึ่งจะต้องช าระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักเรียน 

จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังค่าปรับรายสัปดาห์ 

โดยนับตัง้แตว่ันสิน้สุดก าหนดการช าระเงิน ดังนี้ 

 สัปดาห์ท่ี ๑  จ านวนเงิน    ๕๐๐ บาท 

 สัปดาห์ท่ี ๒  จ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

 สัปดาห์ท่ี ๓  จ านวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท 

 สัปดาห์ท่ี ๔  จ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

 สัปดาห์ท่ี ๕  จ านวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท 

ข้อ ๕ การผ่อนผันการช าระเงินค่าบ ารุงการศกึษาและค่าธรรมเนยีม  

 มหาวทิยาลัยอาจอนุมัตใิห้นักเรียนผ่อนผันการช าระค่าบ ารุงการศกึษาและค่าธรรมเนยีมได้

โดยก าหนดให้นักเรียนท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันการช าระคา่บ ารุงการศกึษาและค่าธรรมเนยีม  ยื่นค าร้องตอ่โรงเรียนสาธิต

ภายในวันสุดท้ายของการช าระเงิน ซึ่งนักเรียนจะต้องช าระเงินคา่บ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนยีมและค่าปรับการช าระ

ค่าบ ารุงการศกึษาและคา่ธรรมเนยีม กรณีได้รับอนุมัตใิห้ผ่อนผนั ดังนี้  

 ๕.๑ ช าระภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องช าระ

ค่าปรับ จ านวน ๕๐๐ บาท 

 ๕.๒ ช าระภายใน ๔ สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องช าระ

ค่าปรับ จ านวน ๗๕๐ บาท 
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 ๕.๓ ช าระภายใน ๖ สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องช าระ

ค่าปรับ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

กรณีท่ีนักเรียนได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันแต่นักเรียนไม่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าธรรมเนยีมภายในก าหนดระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้องการผ่อนผันและประกาศให้

พน้สภาพการเป็นนักเรียน  

  ข้อ ๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ ๔ และ ข้อ ๕ หากนักเรียนมีความประสงค์ขอคืนสภาพการเป็น

นักเรียน ต้องยื่นค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนโดยหากมหาวิทยาลัยอนุมัติ นักเรียนต้องช าระค่าคืนสภาพ จ านวน 

๒,๐๐๐ บาท ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม พร้อมท้ังค่าปรับในอัตราเหมาจ่าย จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ให้

ด าเนนิการย่ืนค ารอ้งขอคืนสภาพกอ่นการสอบวัดผลกลางภาค 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้

ขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                                               มณฑล  สงวนเสริมศรี 

            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติเช่าเครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 20 ชุด ใช้งบประมาณ

ทั้งสิน้ 856,800 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพนัแปดร้อยบาทถว้น) ของคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศ-

ศาสตร ์

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1.  ให้เปลี่ยนช่ือเร่ือง ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 20 ชุด ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 

856,800 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  เป็น     

ขออนุมัติผูกพันงบประมาณเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 20 ชุด ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 856,800 

บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

  2.  อนุมัตใิห้ผูกพันงบประมาณเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 20 ชุด ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 

856,800 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ของคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

  3.  มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 

2554 (เพิ่มเติม) 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏบัิตงิาน พ.ศ. 2554 (เพิ่มเตมิ) 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน พ.ศ. ๒๕๕4 (เพิ่มเติม) 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

พ.ศ. ๒๕๕4  ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  และข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย  พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ัง

ท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 7  มนีาคม  พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 

๒๕๕4 (เพิ่มเตมิ)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใชต้ัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นตน้ไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในขอ้ ๑๕ ในวรรคท่ี 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางไปปฏบัิตงิาน พ.ศ. 2554 และให้ใชค้วามในขอ้ 4 แห่งประกาศนี้แทน   

  ข้อ ๔ กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัตินอกท่ีตั้งของ

ส านักงานสามารถเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะได้ 

   

            ประกาศ ณ วันท่ี  7  มนีาคม  พ.ศ. 2557 

    

                                                                           มณฑล  สงวนเสริมศรี 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557   

   2. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ย  กองทุนเงินยมืฉุกเฉนิส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

   โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี   เพื่อด าเนินการบริหารจัดการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๓๓ และตามความในข้อ ๔ แห่ง

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งท่ี

.../.........   เมื่อวันท่ี........................................... จึงให้ออกระเบียบไวด้ังนี้ 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา  วา่ด้วย กองทุนเงินยมืฉุกเฉินส าหรับนสิิต

ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  มหาวทิยาลัยพะเยา 

“อธิการบด”ี  หมายความว่า  อธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

  “นสิิต”    หมายความว่า  นสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีมีสถานะ

เป็นนิสติในภาคการศกึษานัน้ๆ 

  “กองทุน”   หมายความว่า  กองทุนเงินยมืฉุกเฉินส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลัย

พะเยา 

  “คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยมืฉุกเฉินส าหรับ

นสิิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา   

   ข้อ ๔  ให้จัดต้ังกองทุนเงินยมืฉุกเฉินส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความ

เดอืดร้อนของนสิิตท่ีประสบปัญหาเร่งดว่นเกี่ยวกับการขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรอืการด ารงชีวิต 

  ข้อ ๕ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) เงินท่ีได้รับการจัดสรรจากกองทุนสวัสดกิารและพัฒนานสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

(๒) เงินและทรัพย์สนิท่ีมีผู้มอบเข้ากองทุน 

(๓) ดอกผลของกองทุน 

(๔) รายได้อื่น ๆ 

  ข้อ ๖  ให้นิสิตสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

กองทุน 

  ข้อ ๗  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน  

ผู้ช่วยอธิการบดีหนึ่งคน เป็นรองประธาน ผู้อ านวยการกองกิจการนิสติ  ผู้แทนคณะกรรมการกิจการนิสติหน่ึงคน  หัวหน้า
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งานธุรการ   เป็นกรรมการ  หัวหนา้งานทุนการศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าท่ีกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน

ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ     

  ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน ตามข้อ ๗  มอี านาจหนา้ที่ดังนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏบัิตใินการขอยมืเงิน คืนเงิน และการตดิตามเงินยมืกองทุน

เงินยมืฉุกเฉินส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี  

(๒) พจิารณาและคดัเลอืกนสิิตท่ีขอกู้ยมืเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

หลักเกณฑ์ของกองทุน 

(๓) จัดท ารายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเป็นประจ าทุกเดอืนและรายงานตอ่คณะ

กรรมการบริหารกองทุนทุก ๓  เดอืน 

 ข้อ ๙  ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน เป็นผู้

พจิารณาสั่งจา่ยเงินกองทุน   

 ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏบัิตใินการขอยมืเงิน  คนืเงิน  

และการตดิตามเงินยมืกองทุน โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๑  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การเบิกจ่าย การรับเงิน การเก็บรักษาและการน าสง่เงินของสว่นงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ข้อ ๑๒ เงินและทรัพย์สนิของกองทุนตามข้อ ๕  ให้น าฝากกับธนาคารของรัฐหรอืธนาคารพาณชิย์ โดย

เปิดเป็นบัญชเีงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ในช่ือบัญช ี“กองทุนเงินยมืฉุกเฉินส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัย

พะเยา” 

 ข้อ ๑๓  ให้กองกิจการนสิิตจัดท าบัญชีรับ-จ่าย และรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเสนอ

มหาวทิยาลัยทราบภายใน ๖๐ วัน  นับแตว่ันสิน้ปีงบประมาณ 

 ข้อ ๑๔   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวิธีการปฏบัิต ิเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมปัีญหาเกี่ยวกับการปฏบัิตติามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี

เป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและถือเป็นท่ีสุด 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ................................................................. 

 

                                                                           ไขศรี ศรีอรุณ 

                                                  (ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

                       นายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินรางวัล ส าหรับนิสิตสหกิจ

ศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2557 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตใิห้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราเงินรางวัล ส าหรับ

นสิิตสหกิจศกึษาดเีด่น พ.ศ. 2557   

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราเงินรางวลั ส าหรับนสิิตสหกจิศึกษาดเีดน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศก าหนดอัตราเงินรางวัลส าหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น จึงอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

วา่ด้วย การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี  2/2557 เมื่อวันท่ี    7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราเงินรางวัลส าหรับนิสิตสหกิจ

ศกึษาดเีด่น พ.ศ.๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

 “คณะ” หมายถงึ ส่ ว น ง า น ต า ม ม า ต ร า  ๗ ( ๓ )  แ ล ะ ส่ ว น ง า น อื่ น ท่ี มี ก า ร จั ด 

  การเรียนการสอน 

 “นสิิต” หมายถงึ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา  ท่ีลงทะเบียน 

   เรียนรายวชิาสหกจิศึกษา 

 ข้อ ๔ อัตราเงนิรางวัลส าหรับนสิิตสหกิจศกึษาดเีด่น  

รางวัลท่ี ๑ เงินรางวัล    ๕,๐๐๐ บาท   

รางวัลท่ี ๒ เงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท 

รางวัลท่ี ๓ เงินรางวัล   ๓,๐๐๐ บาท   

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 

ท้ังน้ี รางวัลชมเชย คัดเลอืกจากจ านวนนสิิตสหกิจศกึษาของแตล่ะคณะ ดังนี้ 

 นสิิตสหกิจศกึษา ไมเ่กิน ๑๐๐ คน คณะละ  1 รางวัล 

 นสิิตสหกิจศกึษา ๑๐๑ คนขึน้ไป คณะละ  2 รางวัล 

 ข้อ ๕ ในกรณี ท่ี มี ปัญหา เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ ตามประกาศนี้  ห รื อ ท่ี มิ ไ ด้ ระ บุ ไ ว้ ใ นประกาศนี้  

ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนนิงานสหกิจศกึษา พจิารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

     ประกาศ ณ วันท่ี  7  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                                                           มณฑล สงวนเสริมศรี 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่   ๔.5  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบ

เหมาจ่ายส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัตกิารวิชาชพีการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมา

จ่ายส าหรับบุคลากรหนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว พ.ศ. 2557   

  2. ให้หน่วยงานขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษในการขอใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเสนออธิการบดี

เป็นผู้พจิารณาอนุมัต ิต่อไป 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกคา่น้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายส าหรับ 

บุคลากรหนว่ยปฏิบัตกิารวิชาชพีการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557 

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

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

แบบเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรหนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว   จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 

๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

แบบเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรหนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว พ.ศ. 2557” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ อัตราค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ

การท่องเท่ียวเป็นดังน้ี 

 ๓.๑ ผู้ท่ีใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจ า ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสาร งานช่าง และงานหอพัก 

ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินเดอืนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน 

 ๓.๒ ผู้ท่ีใช้รถจักรยานยนต์เป็นคร้ังคราว ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานซักรีด งานครัว ให้เบิกในอัตรา

เหมาจ่ายไม่เกินเดอืนละ ๕๐๐ บาทต่อคน 

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗          

 

                                                                           มณฑล สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา              
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ระเบียบวาระที่  ๔.6  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการทดสอบและผลิตงาน

มาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2557 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการทดสอบและผลิตงาน

มาตรฐานวศิวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2557 

2. ให้เพิ่มข้อความข้อ  ๔ ขึน้ใหม่ ข้อ 4 การจ่ายคา่ด าเนินการโครงการและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อ ๕ ของ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวศิวกรรมและการใช้จ่ายเงิน

รายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวศิวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  3. แก้ไขข้อ 4 เดิม เป็น ข้อ 5 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราคา่บริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟา้ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดอัตราค่าบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า  อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๘ แห่งประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕  และข้อ ๔.๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิต

งานมาตรฐานวิศวกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการการ

ทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับนับแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมของหน่วยบริการทดสอบ

และผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ส าหรับห้องปฏิบัติการการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ของเคร่ืองส่ง

วทิยุกระจายเสียง ดังนี ้

ล าดับท่ี รายการ หนว่ย 
อัตราค่าบริการต่อหนว่ย 

(บาท) 

๑ การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง

วทิยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกจิการ 

เครื่อง ๕,๐๐๐ 

กรณีผู้รับบริการการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลอง

ประกอบกิจการน าเครื่องมาทดสอบแล้วผลปรากฏว่า เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงไม่ผ่าน การทดสอบในคร้ังแรก 

ผู้รับบริการสามารถน าเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงกลับไปแก้ไขและน ามาท าการตรวจซ้ าได้ เป็นคร้ังท่ีสองโดยไม่เสีย

ค่าใชจ้่าย 
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ข้อ  ๔ การจ่ายค่าด าเนินการโครงการและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวศิวกรรมและการใชจ้่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัย

และบริการวิชาการวศิวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

                                                                      มณฑล สงวนเสริมศรี 

             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบ

ประมวลความรู้และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับ

การสมัครสอบประมวลความรู้และการสมัครสอบวัดคุณสมบัตลิ่าช้า พ.ศ. 2557 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่องแนวปฏิบัติและอัตราคา่ปรับการสมคัรสอบประมวลความรู ้

และการสมคัรสอบวัดคณุสมบัติล่าชา้ พ.ศ. ๒๕๕7 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัคร

สอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2557    

เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการ

สมัครสอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕7” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ แนวปฏบัิตใินการสมัครสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 

๓.๑ มหาวิ ทยาลั ยก าหนดวั น สมั ค รสอบปร ะม วลค ว าม รู้ แ ล ะ วั น สมั ค ร สอบ 

วัดคุณสมบัต ิไวใ้นประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง ปฏทิินการศกึษา ทุกปีการศกึษา 

๓.๒ หากนิสิตไม่ได้สมัครสอบประมวลความรู้หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติตามระยะเวลาท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด และ/หรือไม่ช าระเงินในระยะเวลาท่ีก าหนด นิสิตจะไม่สามารถเข้าสอบประมวลความรู้หรือสอบวัด

คุณสมบัต ิตามระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยก าหนดได้ 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัด

คุณสมบัตลิ่าช้าได้ ซึ่งนสิิตตอ้งด าเนินการตามขอ้ 4 

ข้อ ๔ การสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า 

  มหาวทิยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า 

ภายหลังจากหมดระยะเวลาการรับสมัครสอบแตล่ะครัง้ตามปฏทิินการศึกษา ท้ังน้ี นสิิตตอ้งด าเนินการยื่นค าร้องขอสมัคร

สอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ก่อนวันสอบประมวลความรู้ หรือก่อนวันสอบวัดคุณสมบัติ 3 วัน

ท าการ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องช าระเงินค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการ

สมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือ

สมัครสอบวัดคุณสมบัต ิตามปฏทิินการศกึษา 

ท้ังนี้ หากนสิิตไมไ่ด้ช าระเงินค่าสมัครสอบ และค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสอบ

วัดคุณสมบัตลิ่าช้า ภายใน 2 วันท าการ หลังจากท่ีค าร้องได้รับการอนุมัติ มหาวทิยาลัยจะยกเลิกค าร้องดังกล่าว 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  7 มนีาคม พ.ศ.  ๒๕๕7 

 

มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.8 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษา

ค้นคว้าตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความชอบเห็น(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

รายวชิาการศึกษาค้นควา้ตนเอง ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2557   

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนรายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ระดับบณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2557 

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

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษา

ค้นควา้ด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศกึษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕5๓ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕5๓ คณะกรรมการการเงิน

และทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยา   ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 7 มนีาคม พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ี เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษา

ค้นควา้ด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2557” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับตัง้แต ่ปีการศกึษา 2556 เป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวชิาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ระดับบัณฑิตศกึษา ลงวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2554 และใชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวชิาการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง ระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี้ 

4.1 ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา อัตราไมเ่กิน 2,000 บาท ต่อนสิิต 1 คน 

4.2 ค่าตอบแทนการประชุมให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา อัตราคนละไม่เกิน 750 บาท ต่อ

ครัง้ ทัง้นี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 ครัง้ 

4.3 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ทรงคุณวุฒภิายใน อัตราคนละไม่เกิน 500 บาท/

ครัง้ ทัง้นี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 ครัง้ 

4.4 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก อัตราคนละไมเ่กิน 3,000 บาท/วัน 

ท้ังน้ี กรณอีาจารย์ท่ีปรึกษาได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อ 4.1 แล้ว จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อ 

4.2 อกีไมไ่ด้ 

  ข้อ 5 ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเกินกวา่อัตราที่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย พิจารณาเป็นกรณีไป 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมปัีญหาเกี่ยวกับการปฏบัิติ     ตามประกาศ

นี้ หรือท่ีมิได้ระบุไว้ในประกาศน้ี ให้น าเสนออธิการบดพีจิารณาเป็นกรณีๆไป 

          ประกาศ ณ วันท่ี 7  มนีาคม  พ.ศ. 2557 

 

                          มณฑล สงวนเสริมศรี 

                                                            (ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.9 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอน

ในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการ

จัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้น พ.ศ. 2557   

 2. ให้เพิ่มค าจ ากัดความ ข้อ 4 ในประกาศนี้ ค าว่า “คณะเจ้าของรายวิชา” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ

ส่วนงานอื่นท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ท่ีรายวชิานัน้สังกัดอยู่ 

 3. ให้แก้ไขประโยค ข้อ 6 จากเดิม กรณีรายวิชาท่ีเปิดสอนมีนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียนร่วมกับนิสิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา หรือนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ให้ผู้สอนเลือกการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยใช้อัตราข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้อใดข้อหนึ่ง แก้ไขเป็น กรณีรายวิชาท่ีเปิดสอนมีนิสิตหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีเรียนร่วมกับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา หรือนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท ให้คณะเจ้าของรายวิชาเลอืกการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ในอัตราข้อ 5.1 หรอื 5.2 ข้อใดข้อหนึ่ง 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจา่ยเงินค่าตอบแทนแก่ผูส้อนในการจัดการเรียนการสอน 

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 

…………………………………..……….… 

 โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่

ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ป ร ะ ก า ศ ฉ บั บ นี้  เ รี ย ก ว่ า  “ ป ร ะ ก า ศม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  เ ร่ื อ ง  ห ลั ก เ กณฑ์ 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูรอ้น พ.ศ. 2557” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใชบั้งคับตัง้แต ่ปีการศกึษา 2556 เป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เ ร่ือง  หลัก เกณฑ์การจ่ายเงินค่ าตอบแทน 

แก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ประกาศน้ี

แทน 

ข้อ 4 ในประกาศน้ี 

   

 

   

ข้อ 5 ใ

ห้จ่ายเงินแก่ผู้สอนใน

อัตรา ดังนี้ 

5.1 ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคบรรยายและภาคปฏิบัต ิ หนว่ยกิตละ 50 บาท ต่อ

นสิิตหนึ่งคนตอ่หน่ึง ภาคฤดูรอ้น 

5.2 ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ควบปริญญาโท ตามแผนการศึกษา ภาคฤดูรอ้น 

5.2.1 ภาคบรรยาย 

(1) นสิิตไมเ่กิน  60 คน     ชั่วโมงละ    400 บาท 

(2) นสิิต 61 – 100 คน    ชั่วโมงละ    550 บาท 

(3) นสิิต 101 – 160 คน       ชั่วโมงละ    750 บาท 

(4) นสิิต 161 คนขึน้ไป          ชั่วโมงละ  1,000 บาท 

5.2.2 ภาคปฏบัิต ิ

ให้ได้รับครึ่งหนึ่งของอัตราในขอ้ 5.2.1 

ข้อ 6 กรณีรายวิชาท่ีเปิดสอนมีนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียนร่วมกับนิสิตหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา หรือนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ให้คณะเจ้าของรายวิชาเลือกการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทน ในอัตราตามข้อ 5.1 หรอื 5.2 เพยีงขอ้ใดข้อหนึ่ง 

“มหาวทิยาลัย” หมายถงึ มหาวทิยาลัยพะเยา 

“ผู้สอน” หมายถงึ ผู้ท่ีท าการสอนในรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน

ภาคฤดูร้อน 

“คณะเจ้าของรายวิชา”   หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นท่ีมี

การจัดการเรียนการสอน ท่ีรายวชิานัน้สังกัดอยู่ 
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ข้อ 7 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนดังกล่าวรวมแล้วจะต้องไม่เกินจ านวนเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาของนสิิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้

ขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  มนีาคม  พ.ศ. 2557 

 

                                         มณฑล  สงวนเสริมศรี 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.10 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการ

ท าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา

ทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์นิสติระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2557    

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอดุหนุนการท าวทิยานพินธ ์  

นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2557 

……………………………………….………..………. 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท า

วิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2557     เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงให้

ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๕ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการ

ท าวิทยานพินธ์ นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2557 ” 

ข้อ ๖ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใช้ ตัง้แตภ่าคการศกึษาปลาย ปกีารศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ข้อ ๗ ในประกาศน้ี  

“คณะ” หมายถงึ ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และส่วนงานอื่นท่ีมี 

 การจัดการเรียนการสอน 

 “นสิิต” หมายถงึ นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๘ ก าหนดทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา ทุนละ 10,000 บาท 

ข้อ ๙ คุณสมบัตขิองผู้มสีิทธ์ิได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ 

5.1 เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่

นอ้ยกว่า 3 หนว่ยกิต 

5.2 เป็นผู้มคีวามประพฤติเรียบร้อย  
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5.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้

กระท าโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

ข้อ ๑๐ เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างวทิยานพินธ์ของผู้มสีิทธ์ิได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ 

6.1 โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ หรือ 

กรอบการวจิัย ประเภทบัณฑิตศกึษา หรือกรอบการวจิัยอื่นๆ โดยหนว่ยงานระดับชาติ  

6.2 โครง ร่างวิทยานิพน ธ์ต้องได้ รับการอนุมั ติ ให้ ด า เนินการวิ จั ยจากมหาวิทยาลั ย  

ก่อนวันสมัครขอรับทุน  

ข้อ ๑๑ ขั้นตอนการพจิารณาให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ 

7.1 นิสิตยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พร้อม

หลักฐานท่ีคณะตน้สังกัดของนสิิต ตามก าหนดปฏทิินการศึกษาของมหาวทิยาลัย  

7.2 คณะต้นสังกัดของนิสิต รวบรวมใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

ร ะ ดั บ บัณฑิ ต ศึ ก ษ า  เ ส นอคณะกร รมก า ร บัณฑิ ต ศึ ก ษ า  เ พื่ อ พิ จ า รณาตั ด สิ นผ ลก า ร ใ ห้ ทุ น อุ ด หนุ น 

การท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการตัดสินผลของ

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาให้ถือเป็นท่ีสุด 

7.3 มหาวทิยาลัยประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ 

7.4 คณะต้นสังกัดของนิสติด าเนนิการขออนุมัตทุินอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ให้กับนสิิต 

ท้ั งนี้  นิสิต ท่ี ได้ รับ ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ต้องระ บุข้อความการได้ รับ ทุน ไว้ ใ น

กิตติกรรมประกาศของเล่มวทิยานพินธ์ดว้ย 

ข้อ ๑๒ การยกเลิกการให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ 

 กรณีนิสิตท่ีได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลา

การศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 นิสิตจะต้อง  

คืนทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ให้กับมหาวทิยาลัย ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 90 วันท าการ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือท่ีมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 7  มนีาคม  พ.ศ. 2557 

 

                                                     มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตใิห้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ ระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับท่ี 2)   
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอตัราคา่ตอบแทนอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานพินธ์  

ระดับบณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2555  (ฉบบัที ่2) 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ ระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับท่ี 2) จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 7  มีนาคม 

พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไวด้ังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 2)” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลใชบั้งคับ ตัง้แตปี่การศกึษา 2556 เป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์ ระดับบัณฑิตศกึษา เพิ่มเตมิ ดังนี้ 

 

ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

อัตราค่าตอบแทน 

ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ (คนละ) 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาชาวิชา

นโยบายสาธารณะ 

10,000 5,000 

 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

อัตราค่าตอบแทน 

ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ (คนละ) 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎบัีณฑิต  

สาขาวชิาภาษาไทย 

30,000 15,000 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎบัีณฑิต  

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

30,000 15,000 
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ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

อัตราค่าตอบแทน 

ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ (คนละ) 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎบัีณฑิต  

สาขาวชิาภาษาไทย 

20,000 10,000 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎบัีณฑิต  

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

20,000 10,000 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  7  มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

                                                      มณฑล สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่  5.1 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ พ.ศ. 2557 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2557   

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  รางวลัการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง รางวัลการเผยแพร่ ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ 

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา     ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี  ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

๒๕๕๕ และให้ใชป้ระกาศน้ีแทน 

  ข้อ ๔  ในประกาศน้ี  

   “มหาวทิยาลัย” หมายถงึ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “อธิการบดี” หมายถงึ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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   “กอง”  หมายถงึ กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

“งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ” หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย ์

หรือผู้ทรงคุณวุฒริะดับปริญญาเอก หรอืผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง

นอ้ยร้อยละ ๒๕ 

“งานวจิัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย 

ในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย

ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก

ตา่งประเทศอยา่งน้อยร้อยละ ๒๕ 

“งานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติ” หมายถงึ บทความจากผลงานวจิัยท่ี

ได้รับการตพีมิพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ 

วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

(สมศ.) หรือวารสารนเรศวรพะเยา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

   “งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”  หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SClmago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 

Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรอืฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตติามประกาศของ สมศ. 

   “งานสร้างสรรค์”  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นควา้อย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ

พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์

และคุณประโยชนท่ี์เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชพี ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ได้แก่ (Visual 

Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ

งานออกแบบประเภทอื่นๆ (๒) ศลิปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศลิป์ รวมถึงการแสดง

รูปแบบตา่งๆ และ (๓) วรรณศลิป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนพินธ์ 

   “การเผยแพร่”  หมายถงึ การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ 

(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งาน

ศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการจัดการน าเสนอการเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็นระบบเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพ

ผลงาน ก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วย ศลิปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒ ิและนักวิชาการ ที่เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 

   “แหล่งเผยแพร่”  หมายถึง สถานท่ีส าหรับการเผยแพร่ท่ียอมรับในวงวิชาการ โดยการจัด

แสดงนิทรรศการ หรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คัดเลอืกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังตอ่ไปน้ี 

๑) ต้องเป็นแหล่ง เผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป์ หอประชุม และลาน

ศลิปวัฒนธรรม โดยการจัดงานแสดงเป็นท่ียอมรับในวงการวชิาชีพและผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็นต้น 
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๒) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์

โดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทาง

วชิาการ 

๓) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับนานาชาต ิ

หรือเป็นโครงการความร่วมมอืทางศลิปะงานสร้างสรรค์ ระหวา่งประเทศ 

๔) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ไม่ต่ ากว่า ๓ คน โดยมี

องคป์ระกอบท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการท่ียอมรับ

ในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึงศิลปิน

แห่งชาติดว้ย และผลงานเหลา่นั้นจะตอ้งผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภา

วชิาการวิชาชพีในสาขาที่เกี่ยวข้อง) 

๕) ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ท่ีไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานท่ี

แสดงกิจกรรมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานท่ีแสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการ

ประเมินผล โดยผลงานท่ีจัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒทิางวิชาการในสาขาวิชาไมต่่ ากว่า ๓ คน ท้ังนี้ต้อง

มกีรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพจิาณาด้วย  

    “อาเซียน”  หมายถงึ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 

South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

ไทย และเวยีดนาม 

    “การเผยแพร่ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ”   เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

    “การเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน”   เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ 

ประเทศ (อย่างนอ้ย ๕ ประเทศ หมายถงึนับรวมประเทศไทยด้วย)  

    “การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ”  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 

(อย่างนอ้ย ๕ ประเทศท่ีไม่ได้อยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 

ข้อ ๕  คุณสมบัตผิู้ขอรับรางวัล 

  ๕.๑  ตอ้งเป็นพนักงานของมหาวทิยาลัย 

        ๕.๒  ตอ้งเป็นช่ือแรกของผลงาน หรือเป็น Corresponding Author (ในกรณีท่ีนักวิจัย 

รับผิดชอบร่วมกับนักวิจัยของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่ได้เป็นชื่อแรกของผลงาน หรือไม่ได้เป็น 

Corresponding Author สามารถขอรับรางวัลนี้ได้) 

  ข้อ ๖  ลักษณะผลงานที่ขอรับรางวัล และการให้รางวัล 

                             ๖.๑  งานวิจัยท่ีได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการ โดยส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper)และได้ รับการตอบรับ และตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ใน Proceedingsซึ่ งอาจเป็นรูปแบบเอกสารหรือสื่อ

อเิล็กทรอนิกส ์ 

                             ๖.๒  งานวจิัยท่ีได้การตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

           ๖.๓  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับ สถาบัน จังหวัด ชาติ ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ 

 

                ๖.๔  ผลงานวจิัย หรอืงานสร้างสรรค์ท่ีไปน าเสนอ และได้รับรางวัลการน าเสนอในการประชุม

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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       ๖.๕  ผลงานท่ีขอจดสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร หรอืทรัพย์สนิทางปัญญาอื่นๆ  

                           ๖.๖  ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีขอรับรางวัล จะขอได้เพียง ๑ ผลงาน/๑ประเภท/๑ 

ครัง้ 

       ๖.๗  เป็นผลงานท่ีเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน ๑๒ เดือน โดยนับตั้งแต่วันท่ีผลงานได้รับ การ

เผยแพร่ จนถึงวันท่ีกองได้รับเอกสารการขอรับรางวัล 

        ๖.๘  เป็นผลงานที่เผยแพร่ในนามมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗  อัตราเงนิรางวัล  

๗.๑  งานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพ ์

หลักเกณฑ ์ ผลงานละไมเ่กิน 

๗.๑.๑  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /

ระดับนานาชาต ิหรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
๑,๕๐๐ 

๗.๑.๒  มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ

ของ สมศ.    
๓,๐๐๐ 

๗.๑.๓  มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 

ควอไทล์ท่ี ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ  ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

๖,๐๐๐ 

๗.๑.๔  มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 

ควอไทล์ท่ี ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

๑๒,๐๐๐ 

 

๗.๒  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

หลักเกณฑ ์ ผลงานละไมเ่กิน 

        ๗.๒.๑  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ๑,๐๐๐ 

        ๗.๒.๒  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

  

๑,๕๐๐ 

        ๗.๒.๓  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

๓,๐๐๐ 

        ๗.๒.๔  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน ๖,๐๐๐ 

        ๗.๒.๕  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ๑๒,๐๐๐ 

 

๗.๓  ค่าตพีมิพ ์(Page Charge) 

หลักเกณฑ ์ ผลงานละไมเ่กิน 

        ๗.๓.๑  ค่าตพีมิพผ์ลงานในวารสารวิชาการ จ่ายตามอัตรา ๒๐,๐๐๐ 
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    ๗.๔  ผลงานวจิัย หรอืงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลในการน าเสนอ 

                           ๗.๔.๑  ผลงานวจิัยท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในการน าเสนอ 

หลักเกณฑ ์ ผลงานละไมเ่กิน 

                                       ๗.๔.๑ .๑ น าเสนอแบบรายงาน (Poster Presentation) 

รางวัลระดับชาติ 

๒,๕๐๐ 

                                       ๗.๔.๑.๒  น าเสนอแบบรายงาน (Poster Presentation) 

รางวัลระดับนานาชาต ิ

๕,๐๐๐ 

                                       ๗.๔.๑.๓  น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

รางวัลระดับชาติ 

๕,๐๐๐ 

                                       ๗.๔.๑.๔  น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

รางวัลระดับนานาชาต ิ

๑๐,๐๐๐ 

    

๗.๔.๒  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในการน าเสนอ 

หลักเกณฑ ์ ผลงานละไมเ่กิน 

                                       ๗.๔.๒.๑  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการน าเสนอในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด  

๑,๕๐๐ 

                                       ๗.๔.๒.๒  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการน าเสนอในระดับชาติ ๒,๕๐๐ 

                                       ๗.๔.๒.๓  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการน าเสนอในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 

๕,๐๐๐ 

                                       ๗.๔.๒.๔  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการน าเสนอในระดับภูมภิาคอาเซียน 

 

๗,๕๐๐ 

                                       ๗.๔.๒.๕  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการน าเสนอในระดับนานาชาติ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๗.๔.๓  ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลอื่นๆ ในการน าเสนอให้ลดลงไปตามดุลย

พนิจิของอธิการบด ี

๗.๕  ผลงานท่ีขอจดทรัพย์สนิทางปัญญา       

หลักเกณฑ ์ ผลงานละไมเ่กิน 

๗.๕.๑  ผลงานท่ีได้รับสิทธิบัตร ๕,๐๐๐ 

๗.๕.๒  ผลงานท่ีได้รับอนุสิทธิบัตร ๒,๕๐๐ 

๗.๕.๓  ผลงานท่ีได้รับทรัพย์สนิทางปัญญาอื่นๆ ๑,๐๐๐ 

 

                   ข้อ ๘  ขั้นตอนการขอรับรางวัล 

            ๘.๑ จัดท าหนังสือขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานถึงอธิการบดี โดยส่งผ่าน คณะ/หน่วยงาน

ตน้สังกัด มายังกอง 

                    ๘.๒ แนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาขอรับรางวัล ดังนี้ 
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                                           กรณี ท่ี  ๑  งานวิจัย ท่ีได้ รับการตีพิมพ์  หลักฐานแนบ คือ ส าเนาผลงานวิจัย 

(Proceedings หรือ Reprint)  กรณี  Proceedings ควรมีหลักฐานประกอบว่าเป็นประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ    

                                           กรณท่ีี ๒  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ หลักฐานแนบ คือ ชื่อผลงานสร้างสรรค์ท่ี

เผยแพร่ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน  ปีท่ีเผยแพร่  ชื่อสถานท่ี  จังหวัด ประเทศท่ีเผยแพร่ ระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อม

หลักฐาน และควรมีหลักฐานประกอบว่าเป็นการเผยแพร่ในระดับใด 

 

  กรณีท่ี ๓  ค่าตีพิมพ์ (Page Charge) หลักฐานแนบ คือ ส าเนาใบแจ้งหนี้(Invoice) 

ส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าตพีมิพ ์(ใบเสร็จรับเงิน)   

  กรณท่ีี ๔  ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลในการน าเสนอ หลักฐาน

แนบ คือ ส าเนาผลงานท่ีน าเสนอ พร้อมส าเนาหลักฐานการได้รับรางวัลการน าเสนอ ว่าเป็นการน าเสนอผลงานระดับใด  

และเป็นการน าเสนอแบบใด 

  กรณีท่ี ๕  ผลงานท่ีขอจดทรัพย์สินทางปัญญา หลักฐานแนบ คือ ส าเนาท่ีได้รับ

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือทรัพย์สนิทางปัญญาอื่นๆ  

            ๘.๓  กรอกข้อมูลประวัตนิักวจิัยและผลงานวจิัยท่ีเสนอขอรับรางวัลลงบนระบบบริหารงานวิจัย

และฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 

                   ข้อ ๙   กรณีตรวจสอบหลักฐานในภายหลังพบว่าผู้ขอรับเงินรางวัลกระท าผิดจรรยาบรรณนักวิจัยใน

ผลงานท่ีขอรับเงินรางวัล มหาวิทยาลัยสามารถเรียกเงนิรางวัลท่ีได้รับไปแลว้คนื และอาจถูกพจิารณาโทษทางวินัยได้ 

         ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาการตีความตามประกาศนี้ให้

อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาด และให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

                               ประกาศ  ณ วันท่ี  ๗ มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗    

                                                                มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา       
 

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ส าหรับนิสิต พ.ศ. 2557 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวชิาการส าหรับนสิิต พ.ศ. 2557 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนสิิต พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ส าหรับนสิิต จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความตามข้อ 

๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้

ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา  เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ส าหรับนสิิต พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับ

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ ๔  คุณสมบัติของนิสิตที่จะได้รับงบประมาณการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ส าหรับนสิิตมดีังนี้ 

        4.๑ นสิิตระดับปริญญาตรี 

               ๔.๑.๑ นสิิตท่ีขอรับการสนับสนุนจะตอ้งเป็นนิสติสังกัดคณะท่ีให้การสนับสนุน    

 ๔.๒ นสิิตระดับปริญญาโท แผน ก 

               ๔.๒.๑ นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เรียบร้อยแล้ว 

               ๔.๒.๒ ผลงานวชิาการท่ีไปน าเสนอตอ้งเป็นสว่นหนึ่งของวิทยานพินธ์เพื่อใช้ประกอบการยื่น

ส าเร็จการศึกษา 

               ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการท่ีเสนอเพื่อตีพิมพ์หรือน าเสนอต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานพินธ์ ส าหรับนสิิต ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๔.๓ นสิิตระดับปริญญาโท แผน ข 

                ๔.๓.๑ นสิิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง ไมน่อ้ยวา่ ๔ หนว่ยกิต 

                  ๔.๓.๒ ผลงานวิชาการท่ีไปน าเสนอต้องเป็นผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง เพื่อใชป้ระกอบการยื่นส าเร็จการศึกษา                           

             ๔.๓.๓ การของบประมาณค่าใชจ้่ายสนับสนุนตอ้งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

          ๔.๔ ปริญญาเอก 

                  ๔.๔.๑ นสิิตตอ้งสอบผ่านโครงร่างวทิยานพินธ์เรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องสอบผ่านการสอบ

วัดคุณสมบัต ิ

                  ๔.๔.๒ ผลงานวชิาการท่ีไปน าเสนอตอ้งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการ

ยื่นส าเร็จการศึกษา 

  ข้อ ๕  มหาวทิยาลัยก าหนดเกณฑ์การเบิกค่าใชจ้่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนสิิต ดังนี้ 
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          ๕.๑ นสิิตระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะก าหนดเป็นกรณีๆ ไป แต่

ท้ังนีไ้มเ่กินอัตราส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา (ในข้อ ๕.๒) 

          ๕.๒ นสิิตระดับบัณฑิตศกึษามดีังนี้ 

                  ๕.๒.๑ ค่าลงทะเบียนตามจ่ายจรงิไมเ่กิน  ๒,๐๐๐ บาท  

                  ๕.๒.๒ ค่าเดินทางและค่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

กรณท่ีีน าเสนอผลงาน ณ จังหวัดท่ีนิสติศึกษาอยู่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักได้ 

           ๕.๓ นสิิตสามารถขอสนับสนุนค่าใชจ้่ายได้ดังนี้ 

                   ๕.๓.๑ นิสิตปริญญาตรี จ านวนคร้ังการขอของแต่ละคนให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 

                   ๕.๓.๒ นสิิตระดับปริญญาโท จ านวน ๑ ครัง้ ตลอดหลักสูตร 

                   ๕.๓.๓ นสิิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ ครัง้ ตลอดหลักสูตร 

           ๕.๔ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะตน้สังกัดท่ีการจัดการเรียนการสอน 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                                                          มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                        (ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่อง (รา่ง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การให้รางวลัแก่หนว่ยงานที่จัดท ารายงาน

การประเมินตนเองดเีดน่ พ.ศ. 2557 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้รางวัลแก่หน่วยงานท่ี

จัดท ารายงานการประเมินตนเองดีเด่น พ.ศ. 2557   
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การให้รางวลัแก่หน่วยงานที่จัดท ารายงานการประเมนิตนเองดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การให้รางวัลแก่หน่วยงานท่ีจัดท ารายงาน

การประเมินตนเองดีเด่น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๗  มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศไวด้ังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง การให้รางวัลแก่หน่วยงานท่ีจัดท า

รายงานการประเมินตนเองดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มผีลบังคับใชถ้ัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้รางวัลแก่หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองดีเด่น ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และให้ใชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ ๔ วธีิการพิจารณาการจัดท ารายงานการประเมินตนเองดีเด่น มดีังนี้ 

  ๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกคน ท าการประเมินการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองของหนว่ยงานโดยใชแ้บบประเมิน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ 

  ๔.๒ กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา คัดเลอืกหน่วยงานท่ีมี ผลการประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ซึ่งมีผลการประเมิน EQA ≥  ๓.๕๑ และ IQA ≥  ๔.๕๑ พร้อมกับน าผลการ

ประเมินจากกรรมการ ข้อ ๔.๑ ท่ีมคีะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๕ ล าดับ เพื่อเสนอพจิารณาต่อไป 

  ๔.๓ อธิการบดี และรองอธิการบดี น าผลจากข้อ ๔.๒ พิจารณาตัดสินการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองดีเด่น 

ข้อ ๕ อัตราการให้รางวัลแก่หัวหนา้หน่วยงานท่ีเขียนรายงานการประเมินตนเองดีเด่น มีดังนี้ 

  ๕.๑ รางวัลท่ี ๑ โล่   จ านวนไมเ่กิน   ๓,๐๐๐  บาท  

     เงินสด           จ านวนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๕.๒ รางวัลท่ี ๒ โล่  จ านวนไม่เกิน   ๓,๐๐๐ บาท 

     เงินสด   จ านวนไมเ่กิน    ๕,๐๐๐  บาท 

๕.๓ รางวัลท่ี ๓ โล่  จ านวนไม่เกิน   ๓,๐๐๐ บาท 

     เงินสด   จ านวนไมเ่กิน    ๒,๕๐๐ บาท 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏบัิตติามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

  

ประกาศ ณ วันท่ี ๗  มนีาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

                                                              มณฑล    สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล    สงวนเสริมศรี) 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   

ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

สวัสดิการการศกึษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกข้อความในขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษา

ของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 โดยยกเลิกค าจ ากัดความใน ข้อ 3 “ในข้อบังคับนี้ ค าว่า “บุตร” หมายถึง 

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  บุตรซึ่ง

บิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืนไปแลว้ บุตรซึ่งไมไ่ด้อยูใ่นอ านาจปกครองของตน บุตรซึ่งสมรสหรือมงีานท า

แลว้” และให้ใชข้้อความต่อไปนี้แทน ข้อ 3 “ในข้อบังคับนี้ ค าว่า “บุตร” หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 

25 ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  บุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม

ของผู้อื่นไปแลว้ บุตรซึ่งไมไ่ด้อยูใ่นอ านาจปกครองของตน บุตรซึ่งสมรสหรือมงีานท าแล้ว”   
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  2. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุมัติในหลักการ  ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังได้ท าการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในพระราชกฤษฎีกา  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ให้มหาวิทยาลัยใช้เงื่อนไขเดียวกับ

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้นได้โดยอนุโลม โดยไม่ต้องขอ

อนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัยอกีครัง้หนึ่ง 

  3.  มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ปิดประชุม  
 

 เวลา  15.30 น. 

 

                สุคนธ์  ยากี                                                                              ชาล ี ทองเรือง 
 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                  (รองศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                  

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


