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รายงานการด าเนินการจัดการความรู้ 

ชื่อเรื่อง  
แนวปฏิบัติการบรหิารงบประมาณรายจ่าย  

ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้  
ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 

ปีการศึกษา 2562 
  



ข 

 

 
ค ำน ำ 

 

  ฝ่ายวิชาการและวิจยั เป็นหน่วยงานสนบัสนุนการปฏิบตัิงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน โดยเฉพาะการ

ให้บริการด้านเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารงานงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด   การนี ้ฝ่ายวิชาการและวิจัยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องดงักล่าว จึงไดจ้ดัโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประจ าปีการศึกษา 2562  หัวขอ้ “แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 

2562”  ใหแ้ก่บคุลากรในสงักดัฝ่ายวิชาการและวิจยั โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้

  1.  เพ่ือใหม้ีความเขา้ใจถงึแนวปฏิบตัิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีการศกึษา 2562 

           2.  เพ่ือใหม้ีความเขา้ใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูถ้งึแนวปฏิบตัิการบรหิารงบประมาณรายจ่าย  

                ปีการศกึษา 2562  

          3.  เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิงานในเรื่องเก่ียวกบังบประมาณ (การเบิกเงิน การทดรองจ่าย ฯลฯ)  

          4.  เพ่ือสรา้งเสริมความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งบคุลากรสงักดัฝ่ายวิชาการและวิจยั 

 

 

คณะกรรมการการจดัการความรู ้ฝ่ายวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลยัพายพั 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

  



ค 

 

สรุปองคค์วำมรู้ทีไ่ด้ 
 

 

นโยบำยหลัก 

1) นโยบายการบริหารงบประมาณ (วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 
- ใชจ้่ายอย่างประหยดั โดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณใหห้มดตามท่ีไดร้บัจดัสรร 
- ใชจ้่ายเท่าท่ีจ าเป็นตามความจ าเป็นและตามความส าคญัก่อนหลงั 
- ไมใ่ชจ้่ายซ า้ซอ้น มีความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

 

2) การจดัซือ้ทั่วไป  
- การจดัซือ้วสัดอุปุกรณส์  านกังาน / ครุภณัฑแ์ละทรพัยส์ินอื่นๆ  ใหเ้ขียนใบขอซือ้ 

ระบงุบประมาณ โดยผ่านระบบงานจดัซือ้ของมหาวิทยาลยัเท่านัน้ ไมม่ีนโยบายใหจ้ดัซือ้เอง 

หากวงเงินเกิน 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) ใหน้  าเสนอตอ่คณะกรรมการกลางการพสัดขุอง 

มหาวิทยาลยัพายพั  (ค ำส่ังมหำวิทยำลัยพำยัพ ที ่291/2562)  
 

3) การเบิกเงินในโครงการ / กิจกรรมตา่งๆ 
- รายการคา่ใชจ้่ายหรือคา่จา้งท่ีจ่ายตรงแก่บคุคลภายนอก / หา้งรา้น / บริษัท  

ใหเ้บิกเงินสั่งจ่ายโดยตรงแก่บคุคลภายนอกฯ  

- ระบหุมวดงบประมาณรายจ่ายใหช้ดัเจน ตรงกบัหมวดงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิ 
 

4) การใชย้านพาหนะของมหาวิทยาลยั (คา่ไมลร์ถ) / คา่ลว่งเวลาพนกังานขบัรถ 
- ไมม่ีนโยบายใหเ้บิกเป็นเงินสด หรือ ทดรองจ่าย ใหใ้ชวิ้ธีการตดังบระหวา่งหน่วยงานเท่านัน้ 

 

5) กรณีงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัไิมเ่พียงพอ หากมีความจ าเป็นตอ้งใชจ้่าย ใหท้ าหนงัสือชีแ้จง 
เหตผุลในการโอนงบประมาณถงึผูอ้  านวยการส านกับริหารการเงิน  

 

กำรอนุมัติตำมวงเงนิของผู้บริหำร  

1) ใบขอซือ้  ใบเบิกเงิน  ทดรองจา่ย (เบกิงบตำมหมวดงบประมำณ) 

รองอธิการบดี  ไมเ่กิน 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) 

ผูช้่วยรองอธิการบดี  ไมเ่กิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถว้น) 

คณบดี   ไมเ่กิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถว้น) 

ผูอ้  านวยการ   ไมเ่กิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

 

 



ง 
 

 
 

2) ใบขอซือ้  ใบเบิกเงิน  ทดรองจา่ย  (เบกิงบกลำง) 
ตัง้แต ่1 บาทขึน้ไป เสนอผ่านตามล าดบัชัน้ ถงึรองอธิการบดี (ท่ีรบัผิดชอบงบกลางตามหมวด) 

ไมเ่กิน 50,000 บาท สิน้สดุท่ีรองอธิการบดี วงเงินเกิน 50,000 บาท เสนอไปยงัอธิการบดี  
 

 

3) ใบขอซือ้  ใบเบิกเงิน  ทดรองจา่ย  (เบกิเงนิรับฝำก หรือ เงินนอกงบประมำณ) 

รองอธิการบดี  ไมเ่กิน 50,000 บาท   

ผูช้่วยรองอธิการบดี  ไมเ่กิน 30,000 บาท 

คณบดี   ไมเ่กิน 20,000 บาท 

ผูอ้  านวยการ   ไมเ่กิน 10,000 บาท 

 ** (วงเงินเกิน 50,000 – 100,000 บาท สิน้สดุท่ีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 

      วงเกิน 100,000 บาท สิน้สดุท่ีอธิการบดี) ** 

 

งบประมำณทีใ่ช้ของส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

ล าดบั รายละเอียด รหสัหมวดงบประมาณ หมายเหต ุ

1 คา่ตอบแทนการสอน 521120001  เงินเดือนและคา่จา้งอาจารยพ์เิศษ เขียนเลข 

หมวดงบ 

ประมาณ 

ใหต้รงตาม 

รายการ 

ที่ท าเรือ่งเบิก 

2 คา่ตอบแทนการสอบ CE 521120001  เงินเดือนและคา่จา้งอาจารยพ์เิศษ 

3 คา่ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ภายใน และตา่งประเทศ 

521120001  คา่เดือนและคา่จา้งอาจารยพ์เิศษ 

4 คา่ตอบแทนการผลติผลงานทางวิชาการ 521120001  คา่เดือนและคา่จา้งอาจารยพ์เิศษ 

5 คา่ถา่ยเอกสาร รายวิชา 521130003  คา่เอกสารสิง่พิมพ ์- วิชาการ 

6 คา่ตอบแทนการประชมุ 

- กรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ 

- กรรมการพฒันาหลกัสตูร 

521140005  กรรมการสอบไลภ่ายนอก 

                    และกรรมการก ากบัมาตรฐาน 

7 คา่กรรมการพิธีประสาทปรญิญาฯ  521140015  พิธีประสาทปรญิญาบตัร 

8 คา่ตอบแทนนเิทศงานสหกิจศกึษา 521140021  คา่ใชจ้า่ยทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 



จ 

 

 

 

ระเบยีบ ค ำส่ัง ประกำศ ทีเ่กีย่วข้องกับกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ 

ล าดบั รายละเอียด หมายเหต ุ

1 ก าหนดอตัราคา่ตอบแทนพเิศษการออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ 

ในการสอบเทยีบโอนตามอธัยาศยั  

ค าสั่ง มพย 273/2551 

2 หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการเบิกจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษส าหรบัการปฏิบตัิงาน

นอกเวลาปฏิบตัิงานปกติของเจา้หนา้ที่พนกังาน พ.ศ. 2560 

ค าสั่ง มพย 39/2560 

3 ก าหนดอตัราคา่ใชย้านพาหนะของมหาวิทยาลยัพายพั ค าสั่ง มพย 141/2560 

4 การก าหนดอตัราคา่ตอบแทนพิเศษการสอน ค าสั่ง มพย 177/2561  และ 

ค าสั่ง มพย 41/2563 

5 อตัราคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางไปปฏิบตัิภารกิจของบคุลากร 

ประจ ามหาวิทยาลยัพายพั   

ประกาศ มพย 

ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2558 

6 การจา่ยคา่ตอบแทนเพื่อสง่เสรมิการผลติผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารย ์พ.ศ. 2558   

ประกาศ มพย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

7 การจา่ยคา่ตอบแทนเพื่อสง่เสรมิการผลติผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารย ์พ.ศ. 2563  (มีผลบงัคับใชต้ั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2563) 

ประกาศ มพย 

ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

8 อตัราคา่ธรรมเนยีมการสอบซอ่ม และคา่ตอบแทนผูส้อน  

ส าหรบัการสอบซอ่มของนกัศกึษาหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต  

แผนการศกึษาส าหรบันกัศกึษาทีไ่ดร้บัเทียบโอนผลการเรยีน พ.ศ. 2559 

ประกาศ มพย 

ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 
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สำรบัญ 

 

 หนา้ 
ค าน า ข 
สรุปองคค์วามรูท่ี้ได ้ ค – จ 
สารบญั  

1. บทน า                                                                                                                                  1                                
2. แรงบนัดาลใจ / สถานการณปั์ญหา                                                                                        2  
3. แผนการจดัการความรู ้                                                                                                          3  
4. คณะกรรมการด าเนินการ                                                                                                      6          
5. การถอดบทเรียนและสงัเคราะหค์วามรู ้                                                                                  9 

ประเดน็ : แนวปฏิบตักิารบริหารงบประมาณรายจา่ย ปีการศกึษา 2562 
6. ภาคผนวก                                                                                                                          13 

 

- ประกาศมหาวิทยาลยัพายพั เรื่อง นโยบายการจดัการความรูข้องมหาวิทยาลยัพายพั  
พ.ศ. 2558 

- ระบบและกลไกในการจดัการความรู ้ฝ่ายวิชาการและวิจยั 
- ประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานจดัการความรู ้ประจ าปีการศกึษา 2562 
- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู ้หวัขอ้ “แนวปฏิบตักิารบริหารงบประมาณรายจา่ย  

ปีการศกึษา 2562”   
- รายงานการประชมุ ครัง้ท่ี 1/2563   วนัท่ี 22 มกราคม 2563 
- รายงานการประชมุ ครัง้ท่ี 2/2563   วนัท่ี 4 มีนาคม 2563 

 

- ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบกิเงิน   
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บทน ำ 

 
  ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน ภายใตส้งักัด

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ประกอบด้วย 3 วิทยาลัย 9 คณะ 9 หน่วยงาน โดยเฉพาะการสนับสนุนดา้นเก่ียวกับ

นโยบายและแนวปฏิบตัิในการบริหารงานงบประมาณรายจ่าย ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด    

 ฝ่ายวิชาการและวิจยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องการปฏิบัติงานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ใหม้ีความเขา้ใจและทราบถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบค าสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดจ้ัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีดีของแนวปฏิบตัิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีการศกึษา 2562 

 โดยมีหน่วยงานท่ีรว่มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประกอบดว้ย 

1) ส านกังานฝ่ายวิชาการและวิจยั 

2) ส านกัทะเบียนและศนูยร์บันกัศกึษา 

3) ส านกัศกึษาทั่วไป 

4) ส านกัหอสมดุและหอจดหมายเหต ุ

5) ส านกัวิจยัและบริการวิชาการ 

6) ส านกัพฒันานกัศกึษา  

7) ส านกันิติการ 

8) ส านกัการตลาดและสื่อสารองคก์ร 

9) สถาบนัศาสนา วฒันธรรมและสนัติภาพ 
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แรงบันดำลใจ / สถำนกำรณปั์ญหำ 

  
แรงบันดำลใจ 
  ดว้ยใหก้ารสนบัสนนุการปฏิบตัิงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน โดยเฉพาะการใหบ้ริการ 

ดา้นเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการบริหารงานงบประมาณรายจ่าย ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยั 

ก าหนด    

  จงึไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในเรื่องดงักลา่ว โดยก าหนดจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

หวัขอ้ “แนวปฏิบตัิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีการศกึษา 2562”  ใหแ้ก่บคุลากรในสงักดัฝ่ายวิชาการ 

และวิจยั โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือใหท้ราบและสรา้งความเขา้ใจถงึแนวปฏิบตัิการบรหิารงบประมาณรายจ่าย 

โดยก าหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ึน้ รวมทัง้เพ่ือสรา้งเสริมความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งบคุลากร 

ในสงักดัฝ่ายวิชาการและวิจยั 

 

 สถำนกำรณปั์ญหำ  

       มหาวิทยาลยัพายพั โดยส านกับริหารการเงิน ไดแ้จง้นโยบายและแนวปฏิบตัิในการบริหาร 

งานงบประมาณรายจ่ายทกุปีการศกึษา  แตพ่บขอ้สงัเกตวา่บคุลากรในหลายหน่วยงานยงัไมท่ราบ และ/หรือ 

ไมม่ีความเขา้ใจในนโยบายฯ ดงักลา่ว สง่ผลกระทบตอ่การน าไปปฏิบตัิงาน และสง่ผลกระทบตอ่การท างานท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานตา่งๆ  จงึเป็นเหตผุลอนัส าคญัท่ีไดจ้ดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ึน้ ตามรายละเอียด 

หลกัการเหตผุลและวตัถปุระสงคข์องโครงการขา้งตน้ 
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แผนการจดัการความรู ้
  

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 

ชือ่หน่วยงำน :  ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

ประเดน็ KM :  แนวปฏิบตัิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีการศกึษา 2562 

เป้ำหมำย KM (Desired State) : บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเขา้ใจและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการท างาน 

 

ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
กลุม่ 

เปา้หมาย 

ผู ้

รบัผิดชอบ 
สถานะ 

1 การบง่ชี ้

ความรู ้

- ก าหนดไวใ้นแผน 
การปฏิบตัิงาน 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการ
จดัการความรู ้
- จดัท าโครงการ KM 

มิ.ย. 2562 

- มี.ค.  

2563 

- ประกาศ 

แตง่ตัง้ 

คณะกรรม 

การ 

- โครงการ 

KM 

องคค์วามรู ้

เรือ่ง 

“แนว

ปฏิบตัิการ

บรหิาร

งบประมาณ

รายจา่ย” 

บคุลากร 

สงักดั 

ฝ่าย

วิชาการ 

และวิจยั 

คณะกรรม 

การ 

ด าเนิน 

การแลว้ 

2 การสรา้ง

และ

แสวงหา

ความรู ้

ด าเนินโครงการ KM 

 

22 ม.ค.

2563 

4 มี.ค. 

2563 

 

เกิดการ

แลกเปลีย่น

เรยีนรู ้

 

องคค์วามรู ้

เรือ่ง 

“แนว

ปฏิบตัิการ

บรหิาร

งบประมาณ

รายจา่ย” 

บคุลากร 

สงักดั 

ฝ่าย

วิชาการ 

และวิจยั 

คณะกรรม 

การ 

 

ด าเนิน 

การแลว้ 

 

 

3 การจดั

ความรูใ้ห้

เป็นระบบ 

 มีการจดัท าขอ้มลู 

ที่เก่ียวขอ้งกบังาน 

เพื่อน าไปสูก่าร

ปฏิบตัิงานท่ีด ี

ม.ค. –  

มี.ค. 

 2563 

มีแนว

ปฏิบตัิที่ดี 

ในการ

ท างาน 

องคค์วามรู ้

เรือ่ง 

“แนว

ปฏิบตัิการ

บรหิาร

งบประมาณ

รายจา่ย” 

บคุลากร 

สงักดั 

ฝ่าย

วิชาการ 

และวิจยั 

คณะกรรม 

การ 

ด าเนิน 

การแลว้ 
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ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
กลุม่ 

เปา้หมาย 

ผู ้

รบัผิดชอบ 
สถานะ 

4 การ

ประมวล

และ

กลั่นกรอง

ความรู ้

ด าเนินโครงการ KM 

 

 ม.ค. – 

มี.ค. 

2563 

ติดตาม 

ผลการ 

ด าเนิน 

โครงการ 

KM  

องคค์วามรู ้

เรือ่ง  

“แนว

ปฏิบตัิการ

บรหิาร

งบประมาณ

รายจา่ย” 

บคุลากร 

สงักดั 

ฝ่าย

วิชาการ 

และวิจยั 

 

คณะกรรม 

การ 

ด าเนิน 

การแลว้ 

5 การเขา้ถงึ

ความรู ้

น าไปเผยแพรผ่า่นระบบ 

คลงัความรูข้องฝ่าย

วิชาการฯ เพื่อให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ

เขา้ถงึองคค์วามรู ้

ไดโ้ดยง่าย 

มี.ค. 

2563 

- มีขอ้มลู 

แนวปฏิบตัิ

ที่ชดัเจน 

- มีคลงั 

ความรู ้

ที่เขา้ถงึ 

ไดส้ะดวก 

องคค์วามรู ้

เรือ่ง  

“แนว

ปฏิบตัิการ

บรหิาร

งบประมาณ

รายจา่ย” 

บคุลากร 

สงักดั 

ฝ่าย

วิชาการ 

และวิจยั 

คณะกรรม 

การ 

ด าเนิน 

การแลว้ 

6 การแบง่ปัน

แลกเปลีย่น 

ความรู ้

- น าความรูจ้ากการ 

แลกเปลีย่นความรู ้

ไปใชป้ฏิบตัิจรงิ 

-   หากพบปัญหา / 

ขอ้สงัเกต / ขอ้เสนอแนะ

ในการปฏิบตังิานจรงิ 

ใหน้ ามาแลกเปลีย่น

เรยีนรูเ้พื่อหาแนวทาง 

ที่เหมาะสมตอ่ไป 

ม.ค. - 

พ.ค. 2563 

แนวปฏิบตัิ

ที่เก่ียวขอ้ง

กบังาน 

องคค์วามรู ้

เรือ่ง  

“แนว

ปฏิบตัิการ

บรหิาร

งบประมาณ

รายจา่ย” 

บคุลากร 

สงักดั 

ฝ่าย

วิชาการ 

และวิจยั 

คณะกรรม 

การ 

อยูร่ะหวา่ง

การ

ด าเนินการ 

 

7 การเรยีนรู ้ น าองคค์วามรูม้าใช ้

ในการปฏิบตังิานจรงิ 

ม.ค. - 

พ.ค. 2563 

แนวปฏิบตัิ

ที่เก่ียวขอ้ง

กบังาน 

องคค์วามรู ้

เรือ่ง  

“แนว

ปฏิบตัิการ

บรหิาร

งบประมาณ

รายจา่ย” 

 

บคุลากร 

สงักดั 

ฝ่าย

วิชาการ 

และวิจยั 

คณะกรรม 

การ 

ด าเนิน 

การแลว้ 
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ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
กลุม่ 

เปา้หมาย 

ผู ้

รบัผิดชอบ 
สถานะ 

 
 
 

ผูอ้นมุตัิ :  ………………………………………………. 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เขตไท  ลงัการพิ์นธุ ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 
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คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 
    ส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เขตไท     ลงัการพิ์นธุ ์ ท่ีปรกึษา 

 2. อาจารย ์ดร. สชุาดา   รตันพิบลูย ์ ท่ีปรกึษา 

 3. อาจารยธ์นะ เนตรศภุลกัษณ ์ ท่ีปรกึษา 

 4.   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. จิตนธี ริชช่ี  ประธานกรรมการ  

 5.   นายประสทิธ์ิ               แกว้เวียงจนัทร ์ กรรมการ 

                       6.   นางสดุารตัน ์              ลอยลม  กรรมการ 

                       7.   นางมณฑิรา สินธูรณ ์  กรรมการ 

                       8.   นางโสพิศ เมืองเกียง กรรมการ 

                       9.   นางสาวทศันีย ์ เพ็งไธสง  กรรมการ 

                     10.   นางนิลมล แกลว้กลา้ กรรมการ 

                     11.   นางสาวช่ืนจิต             นตุค าแหง  กรรมการและเลขานกุาร 

 
    ส ำนักทะเบียนและศูนยรั์บนักศึกษำ 
 1. อาจารยนิ์ภาภรณ ์ เอือ้ตรงจิตต ์ ประธานกรรมการ 

 2.   นางกรรณรว ี หล าเมฆ  กรรมการ 

                       3.   นางจฑุามาศ กมล  กรรมการ 

                       4.   นางนิลอบุล มณีโชติ  กรรมการ 

                       5.   นางพิกลุ ชวาลทตั  กรรมการ 

                       6.   นางวาสนา บญุเรือง  กรรมการ 

                      7.   นายศภุชยั ศภุกรโภศยั กรรมการ 

                      8.   นางศภุรกัษ ์            ปินใจ  กรรมการ 

                      9.  นายอดิศร พิชยัศิร ิ  กรรมการ 

                    10. นางอมัพร วรมิตร  กรรมการ 

                    11. นางสาวสรุพร เตชะกิตติโรจน ์กรรมการและเลขานกุาร 
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    ส ำนักกำรตลำดและส่ือสำรองคก์ร 
 1. อาจารย ์ดร. ญาณิศา จนัทรเ์สง็ ประธานกรรมการ 

 2.   นายสกิุตต ิ วีเปลี่ยน  กรรมการ 

                       3.   นายณฐัพล เหลา่กลุดิลก กรรมการ 

                       4.   นายปริญญา ขาวสกลุ  กรรมการ 

                       5.   นางปาริชาติ ยอดทองเลิศ กรรมการ 

                       6.   นางวราภรณ ์ วีเปลี่ยน   กรรมการและเลขานกุาร 

 
    ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 1. รองศาสตราจารยเ์อนก ชิตเกษร  ประธานกรรมการ 

 2.   อาจารยม์นฤด ี มว่งรุง่  กรรมการ 

                       3.   อาจารยพิ์มประภา วรรณเนตร กรรมการ 

                       4.   ดร. กนัยารตัน ์ เอือ้มอมัพร กรรมการ 

 5.   นายอษัฎา บญุเรืองยา กรรมการ 

 6.   นางหทยัทิพย ์ ตาแสง่ กรรมการและเลขานกุาร 

 

     ส ำนักนิตกิำร 
 1. อาจารยธ์นะ เนตรศภุลกัษณ ์ ประธานกรรมการ 

 2.   นางสาวศศุิชา ช่วงชิด  กรรมการ 

                       3.   นายภมูิพฒัน ์ นนทเ์มธาวฒัน ์ กรรมการ 

                       4.   นางสพิุศ ควรสมาคม กรรมการและเลขานกุาร 

 

        ส ำนักพัฒนำนักศึกษำ 
 1. อาจารยธ์นะ เนตรศภุลกัษณ ์ ท่ีปรกึษา 

 2. นางวรวรรณ ขตัิชีนะ  ประธานกรรมการ 

 3.   นายอดิสร เมืองเกียง กรรมการ 

                       4.   นายทศพร ยกุตานนท ์ กรรมการ 

                       5.   นางสาววรรตัน ์ รตัตะณะ กรรมการ 

 6.   นางสาวศิริลกัษณ ์ สะดาท ู กรรมการและเลขานกุาร 
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               ส ำนักศกึษำท่ัวไป 
 1. อาจารยเ์มตตา พรรวรรณะศริิเวช ท่ีปรกึษา 

 2. อาจารยด์ารินทร ์ เหมะวิบลูย ์ ประธานกรรมการ 

 3.   อาจารยรุ์จพร ฟมูงคล  กรรมการ 

                       4.   อาจารยก์มล รุง่สอาด  กรรมการ 

                       5.   นางสาวหงษา อินทนนทไ์ชย กรรมการ 

 6.   ผูช้่วยศาสตราจารยเ์กศินี วฒิุวงศ ์ กรรมการและเลขานกุาร 

 
             ส ำนักหอสมุดและหอจดหมำยเหตุ 
 1. นายพิชยั วิมลไชยพร ประธานกรรมการ 

 2.   นายชยนัต ์ หิรญัพนัธุ ์ กรรมการ 

                       3.   นางเพียงเพ็ญ จ ารสัเรืองพร กรรมการ 

                       4.   นางสาวณภทัร ฉิมพาลี  กรรมการ 

 5.   นายดนตร ์ สิทธิธญัญ ์ กรรมการ 

 6.   นายวิทวสั นนัธิ  กรรมการ 

 7.   นางสาวพทุธมนต ์ พรนิมิตร  กรรมการและเลขานกุาร 

 8.   นางสาววิไลรตัน ์ เชตะวนั กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

 
             สถำบันศำสนำ วัฒนธรรมและสันตภิำพ 
 1. ศ. ดร. แอนโทน่ี วอเตอร ์  ประธานกรรมการ 

 2.   นางธนันิภา ปวงจกัรท์า กรรมการ 
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กำรถอดบทเรียนและสังเครำะหค์วำมรู้ 

 
 ประเดน็ : นโยบายการบริหารงบประมาณ 

  มหาวิทยาลยัพายพัไดม้ีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการบริหารงบประมาณ พรอ้มกบัแจง้ 
งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรตามหมวดงบประมาณใหแ้ก่ คณะ / วิทยาลยั / หน่วยงาน ตามหนงัสือ 
ท่ี มพย 0302/170 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 
 
สรุปประเดน็ : 
                นโยบายการบริหารงบประมาณ ดงันี ้

          - รอบงบประมาณปีการศกึษา 2562  (วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 
    - ใชจ้่ายอย่างประหยดั โดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณใหห้มดตามท่ีไดร้บัจดัสรร 
    - ใชจ้่ายเท่าท่ีจ าเป็นตามความจ าเป็นและตามความส าคญัก่อนหลงั 
    - ไมใ่ชจ้่ายซ า้ซอ้น มีความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้
 

 ประเดน็ : การอนมุตัิตามวงเงินของผูบ้ริหาร  
  มหาวิทยาลยัพายพัมอบอ านาจการอนมุตัิวงเงินใหแ้ก่ผูบ้ริหารในแตล่ะระดบั ในการพิจารณา 

และอนมุตัิการใชง้บประมาณตามท่ีไดร้บัจดัสรร  
 
สรุปประเดน็ : 
               อ านาจการอนมุตัิวงเงินของผูบ้ริหารในแตล่ะระดบั ดงันี ้

 - อธิการบดี  50,001 บาทขึน้ไป  
        - รองอธิการบดี  ไมเ่กิน 50,000 บาท 

        - ผูช้่วยรองอธิการบดี ไมเ่กิน 30,000 บาท 

  - คณบดี  ไมเ่กิน 20,000 บาท 

        - ผูอ้  านวยการ  ไมเ่กิน 10,000 บาท 

 

 ประเดน็ :  การเบิกคา่ใชจ้่ายในการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ 

เพ่ือใหก้ารขอไปน าเสนอและเบิกคา่ใชจ้่ายในการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ  
กรณีของอาจารยท่ี์ไดร้บัทนุวิจยัภายใน (ซึง่ส  านกัวิจยัฯ ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณบางสว่น)  เสนอใหม้ ี

ล าดบัขัน้ตอนและใหเ้กิดความคลอ่งตวั 
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สรุปประเดน็ : 
               ล  าดบัขัน้ตอนท่ีดีจากการแลกเปลี่ยนและหารือกบัส านกัวิจยัฯ ดงันี ้

ล าดบั แนวปฏิบตัิ (เดิม) แนวปฏิบตัิ (ใหม)่ 

1 คณะวิชาเสนอ คณบดีพิจารณา คณะวิชาเสนอ คณบดีพิจารณา 

2 คณะวิชาเสนอ ฝ่ายวิชาการฯ พิจารณา คณะวิชาเสนอ ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัฯ พิจารณา 

3 ฝ่ายวิชาการฯ เสนอส านกัวิจยัฯ พิจารณา ส านกัวิจยัฯ เสนอตอ่ฝ่ายวิชาการฯ 

4 ส านกัวิจยัฯ พิจารณา และสง่ใหฝ่้ายวิชาการฯ ฝ่ายวิชาการฯ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

5 ฝ่ายวิชาการฯ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ฝ่ายวิชาการฯ เสนอส านกับริหารการเงิน 

6 ฝ่ายวิชาการฯ เสนอส านกับริหารการเงิน ------- 

 

 ประเดน็ : การเบิกเงินและเคลยีรเ์งินทดรองจ่าย งบกิจกรรมนอกหลกัสตูร 
การเบิกเงินและเคลียรเ์งินทดรองจ่าย งบกจิกรรมนอกหลักสูตร จะตอ้งเสนอผ่านตามสายงานจนถงึ  

ผูช้่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั (ภารกิจพฒันานกัศกึษาและนิติการ) อนมุตัิตามวงเงิน พรอ้มกบัรายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการ 

             เป็นไปไดห้รือไมท่ี่จะใชแ้นวปฏิบตัิเช่นเดียวกบั การเบิกเงินและเคลียรเ์งินทดรองจ่าย  

งบกจิกรรมเสริมหลักสูตร  ใหเ้สนอผ่านตามสายงานและสิน้สดุการอนมุตัิตามวงเงินท่ีไดร้บัอ  านาจ   

สรุปประเดน็ : 
               ส  านกัพฒันานกัศกึษา ไดชี้แ้จงวา่ยงัคงถือแนวปฏิบตัิเดิม ดงันี ้ 

ล าดบั แนวปฏิบตัิ (การเสนอโครงการ / เบิกเงิน) แนวปฏิบตัิ (เคลียรเ์งินทดรองจ่าย) 

1 คณะวิชาเสนอ ส านกัพฒันานกัศกึษา คณะวิชาเสนอ คณบดีพิจารณา 

2 ส านกัพฒันานกัศกึษา พิจารณาตรวจสอบ 

รายละเอียดของโครงการวา่เป็นไปตามหลกัการ 

วตัถปุระสงค ์ตวัชีว้ดั รวมทัง้เป็นไปตามระเบียบ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ส านกัพฒันานกัศกึษา พิจารณาตรวจสอบ 

รายละเอียดการด าเนินโครงการ วา่เป็นไปตาม 

ท่ีไดร้บัอนมุตัิ  พรอ้มทัง้ตรวจสอบรายงานเอกสาร

ผลการด าเนินโครงการ 

3 ส านกัพฒันานกัศกึษา เสนอผูบ้ริหารพิจารณา 

อนมุตัิตามล าดบั 

ส านกัพฒันานกัศกึษา เสนอผูบ้ริหารพิจารณา 

อนมุตัิตามล าดบั 

4 ส านกัพฒันานกัศกึษา เสนอส านกับริหารการเงิน ส านกัพฒันานกัศกึษา เสนอส านกับริหารการเงิน 

(ส  านกัพฒันานกัศกึษาเก็บเอกสารรายงาน 

ผลการด าเนินงาน เพ่ือใชป้ระโยชนอ์า้งอิง 

ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง)  
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 ประเดน็ : อตัราคา่ตอบแทนในการไปนิเทศงานนกัศกึษา 
ค าสั่งมหาวิทยาลยัพายพั ท่ี 177/2561  ไดก้ าหนดอตัราคา่ตอบแทนอาจารยท่ี์ไปนิเทศงานรายวิชา   

ทัง้นี ้คณะวิชาเสนอวา่ เป็นไปไดห้รือไมท่ี่มหาวิทยาลยัจะปรบัเพ่ิมอตัราคา่ตอบแทนตามความเหมาะสม 

 

สรุปประเดน็ : 
               ส  านกังานฝ่ายวิชาการฯ ไดน้  าเสนอผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพิจารณาในเบือ้งตน้แลว้  แตท่ัง้นี ้ 

ส าหรบัปัจจบุนัใหใ้ชอ้ตัราตามค าสั่งมหาวิทยาลยัพายพั ท่ี 177/2561 (จนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง) ดงันี ้

สถานภาพบคุลากร พืน้ท่ีนิเทศงาน นบัจาก 

คณะวิชา / วิทยาลยั 

อตัราคา่ตอบแทน 

(บาท / อาจารย ์1 คน / วนั) 

อาจารยป์ระจ าและอาจารยพิ์เศษประจ า ระยะทาง 0 – 30 กิโลเมตร 90 

อาจารยป์ระจ าและอาจารยพิ์เศษประจ า ระยะทาง 31 – 70 กิโลเมตร 120 

อาจารยป์ระจ าและอาจารยพิ์เศษประจ า ระยะทาง มากกวา่ 70 กิโลเมตร 150 

อาจารยพิ์เศษภายนอก เหมาจ่าย 600 บาท / คน / เวร 

 

 ประเดน็ : ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  มหาวิทยาลยัพายพัมีระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงบประมาณ 

            เพ่ือใชใ้นการขออนมุตัิเบิกคา่ใชจ้่ายในงานของ คณะ วิทยาลยั หน่วยงาน อาทิ คา่ตอบการสอน 
            คา่ใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิภารกิจ  ฯลฯ 
. 

สรุปประเดน็ : 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลยัพายพั ท่ีเก่ียวขอ้งมีดงันี ้

ล าดบั รายละเอียด หมายเหต ุ

1 ก าหนดอตัราคา่ตอบแทนพเิศษการออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ 

ในการสอบเทยีบโอนตามอธัยาศยั  

ค าสั่ง มพย 273/2551 

2 หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการเบิกจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษส าหรบัการปฏิบตัิงาน

นอกเวลาปฏิบตัิงานปกติของเจา้หนา้ที่พนกังาน พ.ศ. 2560 

ค าสั่ง มพย 39/2560 

3 ก าหนดอตัราคา่ใชย้านพาหนะของมหาวิทยาลยัพายพั ค าสั่ง มพย 141/2560 

4 การก าหนดอตัราคา่ตอบแทนพิเศษการสอน ค าสั่ง มพย 177/2561 

ค าสั่ง มพย 41/2563 

5 อตัราคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางไปปฏิบตัิภารกิจของบคุลากร 

ประจ ามหาวิทยาลยัพายพั   

ประกาศ มพย 

ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2558 
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ล าดบั รายละเอียด หมายเหต ุ

6 การจา่ยคา่ตอบแทนเพื่อสง่เสรมิการผลติผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารย ์พ.ศ. 2558   

ประกาศ มพย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

7 การจา่ยคา่ตอบแทนเพื่อสง่เสรมิการผลติผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารย ์พ.ศ. 2563  (มีผลบงัคับใช้ 1 มิถุนำยน 2563) 

ประกาศ มพย 

ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

8 อตัราคา่ธรรมเนยีมการสอบซอ่ม และคา่ตอบแทนผูส้อน  

ส าหรบัการสอบซอ่มของนกัศกึษาหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต  

แผนการศกึษาส าหรบันกัศกึษาทีไ่ดร้บัเทียบโอนผลการเรยีน พ.ศ. 2559 

ประกาศ มพย 

ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 
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ภำคผนวก 

 
1) ประกาศมหาวิทยาลยัพายพั เรื่อง นโยบายการจดัการความรูข้องมหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2558 
2) ประกาศการแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานจดัการความรู ้ประจ าปีการศกึษา 2562 

(ของแตล่ะหน่วยงานภายใตส้งักดัฝ่ายวิชาการและวิจยั) 
3) ระบบและกลไกการจดัการความรู ้ฝ่ายวิชาการและวิจยั  
4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้หวัขอ้ “แนวปฏิบตัิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีการศกึษา 2562” 
5) รายงานการจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 22 มกราคม 2563 
6) รายงานการจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 4 มีนาคม 2563 
7) ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลยัพายพั (ท่ีเก่ียวกบัการเบิกเงิน) 
8) รูปภาพการจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

 


