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ประกาศ

กองนโยบายและแผน สาํนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สแกนเพื�อดาวน์โหลด



ค ำน ำ 

 ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3)  

ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ข้อ 15(2) คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ  มีอ านาจหน้าที่ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดประเภท  รายการและอัตราการจ่ายเงินรายได้  และตามข้อ 31     

ประเภทรายการและอัตราการจ่ายเงินรายได้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตาม 15(2) แล้ว                   

ให้อธิการบดีในฐานะประธานกรรมการ จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด                                   

และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี จึงได้รวบรวม ประกาศ ที่สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว 

ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ในปี พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน เพ่ือเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์  ให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

       กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

       มกราคม  2563 

 



สำรบัญ 

เร่ือง หน้ำ 
คณะครุศำสตร ์  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ก าหนดประเภทรายจ่าย 
รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา  
ครั้งที่ 2 
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด  
อัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้                     
ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ (สายวิชาการ) ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้                     
ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานการขอก าหนดต าแหน่งที่สู งขึ้น (สายสนับสนุน )                              
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราการจ่ายเงินรางวัล                 
การประกวดแข่งขันโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

18 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ และผู้ เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์                     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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3.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลส งคราม เรื่อง  หลักเกณฑ์และ                    
อัตราทุนสนับสนุนการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

25 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา             
ทุนพัฒนานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน 
+6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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เร่ือง หน้ำ 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา               

ทุนสนับสนุนการจัดท าโครงการสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คณะวิทยำกำรจัดกำร  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ               
ในการพิจารณาและปรับปรุงบทความวิจัยภาษาต่างประเทศ เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่                                         
ในวารสารระดับนานาชาติ 
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2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ            
ในการพิจารณาคุณภาพของบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
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3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้                    
ทุ นสนั บสนุ นการผลิ ตผล งานทางวิ ช าการ เ พ่ื อ เ ข้ า สู่ ต า แหน่ งทางวิ ช าการ                           
ของคณะวิทยาการจัดการ 
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4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้                    
ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ของคณะวิทยาการจัดการ 

43 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิจัย
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
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6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การสนับสนุนการจัดท า              
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิจัย

ส าหรับอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม                               
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้                    
ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร                 
ค าสอน/ต ารา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เร่ือง หน้ำ 
วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่น  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการรับทุน
สนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ และต ารา                    
ของวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
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2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการผลิต
ผลงานวิชาการประเภท เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ และต ารา 
ส าหรับคณาจารย์ วิทยาลัยการจัดการละพัฒนาท้องถิ่น 

55 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ส าหรับคณาจารย์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
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4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร พ.ศ. 2562 
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5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับวารสารวิทยาลัยการจัดการ               
และพัฒนาท้องถิ่น 

66 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการประเภท เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน 
หนังสือ และต ารา วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
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วิทยำลัยกำรพยำบำล  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์
ประจ าตามสัญญา สังกัดวิทยาลัยการพยาบาล 
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2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บค่าบ ารุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย              
งบด าเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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เร่ือง หน้ำ 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย              

งบด าเนินงานเงินรายได้ : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวมถึงรายจ่าย                       
ที่ก าหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ พ.ศ. 2562 
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กองกลำง  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเพ่ิมพิเศษ
ให้พนักงานขับรถกรณีเดินทางไปราชการ (วันเสาร์ – อาทิตย์) 
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กองนโยบำยและแผน  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ก าหนดประเภทรายจ่าย 
รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยสถาบัน (เงินค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินงานวิจัยสถาบัน และเงินค่าใช้จ่ายการน าเสนอผลงานวิจัย
สถาบัน) 
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รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ค่ าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับ                         
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