
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 4/๒๕65 
วันศุกร์ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕65 

เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams  
------------------------------ 

 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง  กรรมการ   
3.  นายนรชัย  ศรีพิมล    กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ กรรมการ 
5.  นายประฐมพงษ์  ทองรอด   กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ กรรมการ 
7.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร  กรรมการและเลขานุการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ปานเทือก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามคณะกรรมการทีไ่ม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา  กาวีระ  กรรมการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวปาณิสรา  วงศ์ใหญ่   นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
เริ่มประชุม  

เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 … 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2 เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.2.1 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที ่  คณะกรรมการการเง ินและทรัพย ์ส ินของมหาว ิทยาล ัย ได ้มีการจ ัดประชุม 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร  
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams นั้น 

 
บัดนี ้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.2.2 เรื่อง  รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 
157 บัญชี 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/1626 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง  
ขอรายงานสร ุปจำนวนเง ินฝากธนาคารประจำเด ือน มีนาคม 2565 กองคลังได ้จ ัดทำงบทดลอง 
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวน  
เงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน นั้น  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน มีนาคม 2565  
จำนวน 157 บัญชี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที ่18 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง  
  

ตามท่ี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams นั้น 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ ้นเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว  

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย        
เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป  

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบนำงบประมาณสะสมของส่วนงานในปีท่ีผ่านมาตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

สรุปเรื่อง 

 ตามบันทึกข้อความของกองแผนงาน ที่ อว 7310/0662 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 
เรื่อง ขออนุมัตินำงบประมาณสะสมของส่วนงานในปีที่ผ่านมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะแพทยศาสตร์ 
มีความประสงค์นำงบประมาณสะสมในปีที่ผ่านมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 3,248,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่ 5 งบประมาณสะสม ข้อ 27 หากมหาวิทยาลัย ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และ ๗ (๔) 
มีความประสงค์จะนำงบประมาณสะสมมาใช้ สามารถนำงบประมาณสะสมตามข้อ 27 มาจัดตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณากลั่นกรอง และสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใิช้
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามลำดับ รายละเอียดดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ … 
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หน่วยงาน 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วัตถุประสงค์การขออนุมัติ 

1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,248,000 1. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1,448,500 บาท  
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 658,561 บาท 
3. ปรับปรุงห้องให้คำปรึกษาโภชนาการและโภชนาบำบัด 
จำนวน 140,939 บาท 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 500,000 ปรับภูมิทัศน์บริเวรอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โดยปรับปรุง
พื้นที่บริเวณข้างอาคารวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นลาน
กิจกรรมอเนกประสงค์ และจัดทำเวทีกิจกรรม บริเวณ
ลานกลางอาคารวิศวกรรมศาสตร์ (EN ๑-๒) 

3. คณะแพทยศาสตร์ 500,000 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ม ีการเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า  

รวมงบประมาณ 3,248,000   (สามล้านสองแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 

  กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบนำงบประมาณสะสมของส่วนงานในปีที่ผ่านมาตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำวนเงินทั้งสิ้น 3,248,000 บาท (สามล้าน
สองแสนสี่หมื ่นแปดพันบาทถ้วน) เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณากลั ่นกรอง  
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติ ต่อไป 

 
การพิจารณา 
 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบนำงบประมาณสะสมของส่วนงานในปีที่ผ่านมาตั้ง
เป็นงบประมาณรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
      1. ให้ความเห็นชอบนำงบประมาณสะสมของส่วนงานในปีที ่ผ่านมาตั ้งเป็นงบประมาณ
รายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำวนเงินทั้งสิ้น 3,248,000 บาท (สามล้านสองแสน 
สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
               1.1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนเงิน 2,248,000 บาท (สองล้านสองแสน 
สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
                1.3 คณะแพทยศาสตร์ จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
        2. มอบกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี  4.2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

 

สรุปเรื่อง 
  

 ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0639 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 73 (6/2565) เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง 
นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

 

 กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ 
และ ข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 73 
(6/2565) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓   ในประกาศนี้  
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

“นิสิต” … 
 



- 6 - 
 

“นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา
2565   

“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความว่า  ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา 

ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร /
สาขาวิชา ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชำระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาซ้ำ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เกินกว่า
ที่กำหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ 6  ให้อธ ิการบดีรักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้ หรือ 
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
         1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
      2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0638 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 74 (7/2565) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 
ระเบียบวาระท่ี 5.1.1.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

 

 กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

ขอเสนอเพ่ือ ... 
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

โดยที ่เป ็นการสมควรแก้ไขเพิ ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปร ิญญาตรี  
ภาคปกติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  
และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ  
และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 74 (7/2565) เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖5 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้ เป็น ข้อ 10/1 และข้อ 10/2 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
“ข้อ 10/1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ

ภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร ้อน ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่าย  
ปีการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ข้อ 10/2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาละ 7๐,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร ้อน ภาคการศึกษาละ 3๕,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่าย  
ปีการศึกษาละ ๑4๐,๐๐๐ บาท สำหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” 

ข้อ 4 ให้อธ ิการบดีร ักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังค ับใช้  
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

 

ประกาศ  ณ  วันที ่… 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 

มต ิที่ประชุม ... 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพของงานวิจัย พ.ศ. 2565 

 

สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0638 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 74 (7/2565) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 
ระเบียบวาระที่ 5.1.1.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ของงานวิจัย พ.ศ. ... ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพของงานวิจ ัย พ.ศ. ... และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเร ื ่องดังกล่าว  
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

 

 กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ของงานวิจัย พ.ศ. 2565 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพของงานวิจัย พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 
 

โดยที่เป็น ... 
 



- 9 - 
 

 โดยที ่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานวิจัย อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗  
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 74 
(7/2565) เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ดังนี้  
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัย พ.ศ. ...” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 “คณะกรรมการ” หมายความว ่า คณะกรรมการพิจารณาให้ท ุนสนับสนุนการทำว ิจัย 
เพ่ือการพัฒนางานประจำ  
 “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานวิจัย  
 ข้อ ๔ ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในการวิพากษ์โครงการวิจัย ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ 
๕๐๐ บาทต่อคน 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ในอัตราคนละ ๕๐๐ 
บาทต่อเรื่อง 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้หรือ  
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดี
ให้ถือเป็นที่สุด 
 

    ประกาศ ณ วันที่ ... 
 

 
 
 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให ้ความเห ็นชอบประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิ  ประเมิน
คุณภาพของงานวิจัย พ.ศ. 2565      
       2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 ... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  5.1.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เพิ่มเติม) จากรายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และจากประมาณการรายได้ 
(เพิ่มเติม)ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองแผนงาน ที่ อว 7310/0705 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 
เรื่อง ขออนุมัติตั ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) จากรายได้จากการ
ดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และจากประมาณการรายได้ (เพิ่มเติม)  ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัติ  
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ ้น 40,000,000 บาท  
(สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยตั้งจากรายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และตั้งจาก
ประมาณการได้ (เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้บริการ
รักษาพยาบาลและสนับสนุนแผนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์  โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์
ที ่ 11 มีนาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565  
 

ในการนี้ กองแผนงานได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ ข้อที ่ 20 ในกรณีที ่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเกินกว่าวงเงินหรือลดงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติไว้แล้ว การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จะต้องสอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง โดยให้มหาวิทยาลัยนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินพิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้แทนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับ
อนุมัติก่อนหน้า โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) จากรายได้
จากการดำเน ินงานของโรงพยาบาลมหาว ิทยาล ัยพะเยา และจากประมาณการรายได ้ (เพิ ่มเต ิม)  
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

1. รายได้จากการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

2. ประมาณการรายได้ (เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

 
 

กองแผนงาน ... 
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 กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เพิ่มเติม) จากรายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และจากประมาณการรายได้ 
(เพิ ่มเติม)ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์  จำนวนทั้งสิ ้น 40,000,000 บาท  
(สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ  

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติ ต่อไป 

 

การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) จากรายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และจากประมาณ
การรายได้ (เพ่ิมเติม) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
        1. ให้ความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)   
จากรายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาและจากประมาณการรายได้ (เพิ่มเติม)   
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
                    1.1 รายได้จากการดำเนินงานโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
                 1.2 ประมาณการรายได้ (เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
        2. ให้เพิ ่มเติมเนื ้อหาเกี ่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่ได้รับจัดสรรในตารางประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
       3. มอบกองคลัง ประสานกองแผนงานปรับแก้ไขและนำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที ่  5.1.2 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง แนวปฏิบัติใน 
การลงทะเบียนหลังกำหนดการผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565 

 

สรุปเรื่อง 
 
    ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1298 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2565 เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผัน
การชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. ... ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ขออนุมัติ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนดการผ่อนผันการชำระเงิน  

และอัตรา ... 
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และอัตราค่าปรับ พ.ศ. ... ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. ... และมอบกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง นำเรื ่อง
ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการปรับแก้ไขประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง ขอความ
เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน 
และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง แนวปฏิบัติ 
ในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

โดยที่เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผัน  
การชำระเงิน และอัตราค่าปรับ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การดำเนินการลงทะเบียน และการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการจัดการเรียน  
การสอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ความในข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  การตรวจสอบ  
และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่  4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 
จึงออกประกาศไว้ดังนี้       

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียน
หลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. ...”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

การชำระเงิน และอัตราค่าปรับการชำระเงิน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้
ประกาศนี้แทน  

ข้อ 4 ในประกาศนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าและได้มีการจัดการเรียนการสอน  
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ข้อ 5 แนวปฏิบัติ … 
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ข้อ 5 แนวปฏิบัติในการลงทะเบียน มีดังต่อไปนี้  
(1) มหาวิทยาลัยกำหนดวันลงทะเบียนเรียน วันลงทะเบียนเรียนช้า วันลงทะเบียนรักษา

สภาพการเป็นนิสิต วันลงทะเบียนเพิ่ม–ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W และวันชำระเงิน ให้นิสิตทราบตาม
ประกาศปฏิทินการศึกษาทุกปีการศึกษา  

(2) การลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนช้า ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ลงทะเบียน
เพิ่ม–ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.reg.up.ac.th  
และให้ชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ชำระเงินของมหาวิทยาลัย  
                     (3) นิสิตต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนช้า ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็น
นิสิต ลงทะเบียนเพิ่ม–ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W และชำระเงินภายในระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น 

(4) หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนเรียนช้า หรือลงทะเบียนรักษาสภาพ 
การเป็นนิสิต หรือไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในระยะเวลาตามประกาศปฏิทินการศึกษากำหนด 
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศให้พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต 

มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ซึ ่งนิสิตต้องยื่นคำร้องขอคืนสภาพ 
การเป็นนิสิต โดยดำเนินการตามข้อ 7  

ข้อ 6 การขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด  
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด หลังจากสิ้นสุดกำหนด  

การลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต , เพิ่ม-ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W  
ตามกำหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
และต้องชำระเงินค่าปรับลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชาหลังกำหนดเป็นรายสัปดาห์นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดลงทะเบียน
เรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต, เพ่ิม-ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ดังนี้  
                     (1) ระดับปริญญาตรี ต้องชำระค่าปรับดังนี้      
                          (1.1) สปัดาห์ที่ ๑ จำนวนเงิน 500 บาท 
                          (1.2) สปัดาห์ที่ ๒ จำนวนเงิน 1,000 บาท 
                          (1.3) สปัดาห์ที่ ๓ จำนวนเงิน 1,500 บาท 
                          (1.4) สปัดาห์ที่ ๔ จำนวนเงิน 2,000 บาท 
                          (1.5) สปัดาห์ที่ ๕ จำนวนเงิน 2,500 บาท 
                     (2) ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องชำระค่าปรับดังนี้ 
                          (2.1) สปัดาห์ที่ ๑ จำนวนเงิน 1,000 บาท 
                          (2.2) สปัดาห์ที่ ๒ จำนวนเงิน 2,000 บาท 
                          (2.3) สปัดาห์ที่ ๓ จำนวนเงิน 3,000 บาท 
                          (2.4) สปัดาห์ที่ ๔ จำนวนเงิน 4,000 บาท 
                          (2.5) สปัดาห์ที่ ๕ จำนวนเงิน 5,000 บาท 
 กรณีภาคการศึกษาฤดูร้อนนิสิตสามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังกำหนดได้ 
ภายในสัปดาห์ที่ 4 เท่านั้น ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ชำระเงินค่าปรับลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา หลังกำหนด ภายใน ๕ 
วันทำการ หลังจากท่ีคำร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคำร้องของนิสิต  
 

ข้อ 7 การขอคืน … 
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ข้อ 7 การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่มี
ดังต่อไปนี้  

(1) การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื ่อลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต นิสิตต้อง
ดำเนินการยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อรักษาสภาพนิสิต ซึ่งต้องชำระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต 
และค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ดังนี้  

        (1.1) ค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จำนวน 2,000 บาท  
(1.2) ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ นิสิตต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ทุกภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นิสิตพ้นสภาพการ
เป็นนิสิต  

(2) การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบียนเรียน นิสิตต้องยื่นคำร้องขอคืนสภาพการ
เป็นนิสิต ตามปฏิทินการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งนิสิตต้องชำระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับการลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด ดังนี้  

(2.1) ค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต จำนวน ๒,000 บาท  
(2.2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
(2.3) ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นรายสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันพ้น

กำหนดวันลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต, เพ่ิม-ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W 
ตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้  

        (2.3.1) ระดับปริญญาตรี ต้องชำระค่าปรับดังนี้      
        (2.3.1.1) สัปดาห์ที่ ๑ จำนวนเงิน 500 บาท 
                  (2.3.1.2) สัปดาห์ที่ ๒ จำนวนเงิน 1,000 บาท 
        (2.3.1.3) สัปดาห์ที่ ๓ จำนวนเงิน 1,500 บาท 
        (2.3.1.4) สัปดาห์ที่ ๔ จำนวนเงิน 2,000 บาท 
        (2.3.1.5) สัปดาห์ที่ ๕ จำนวนเงิน 2,500 บาท 
          (2.3.2) ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องชำระค่าปรับดังนี้ 
         (2.3.2.1) สัปดาห์ที่ ๑ จำนวนเงิน 1,000 บาท 
        (2.3.2.2) สัปดาห์ที่ ๒ จำนวนเงิน 2,000 บาท 

     (2.3.2.3) สัปดาห์ที่ ๓ จำนวนเงิน 3,000 บาท 
        (2.3.2.4) สัปดาห์ที่ ๔ จำนวนเงิน 4,000 บาท 
        (2.3.2.5) สัปดาห์ที่ ๕ จำนวนเงิน 5,000 บาท 

กรณีภาคการศึกษาฤดูร้อน นิสิตสามารถยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบียน
เรียนได้ ภายในสัปดาห์ที่ 4 เท่านั้น ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ชำระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต หรือค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือค่าปรับการลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นรายสัปดาห์ ภายใน ๕ วันทำการหลังจากที่คำร้อง
ได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกคำร้องของนิสิตและดำเนินการประกาศให้พ้นสภาพการเป็น
นิสิต  

ข้อ 8 การขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
อนุมัติให้นิสิตผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดให้นิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ยื่นคำร้องขอผ่อนผันภายในวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
ปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งนิสิตจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับการชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน ดังนี้  

(1) ค่าธรรมเนียม ... 
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(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
(2) ค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้ร ับอนุมัติให้ผ่อนผัน  

โดยนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า) ตาม
ปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้  

     (2.1) ระดับปริญญาตรี ต้องชำระค่าปรับดังนี้      
             (2.1.1) สัปดาห์ที่ ๑ จำนวนเงิน 500 บาท 
             (2.1.2) สัปดาห์ที่ 4 จำนวนเงิน 750 บาท 
             (2.1.3) สัปดาห์ที่ 6 จำนวนเงิน 1,000 บาท 
     (2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องชำระค่าปรับดังนี้ 
             (2.2.1) สัปดาห์ที่ ๑ จำนวนเงิน 1,000 บาท 
             (2.2.2) สัปดาห์ที่ ๒ จำนวนเงิน 2,000 บาท 
             (2.2.3) สัปดาห์ที่ ๓ จำนวนเงิน 3,000 บาท 
             (2.2.4) สัปดาห์ที่ ๔ จำนวนเงิน 4,000 บาท 
             (2.2.4) สัปดาห์ที่ 5 จำนวนเงิน 5,000 บาท 

นิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน ในภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ ภายในสัปดาห์ที่ 4 เท่านั้น ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและหรือค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกคำร้อง
ของนิสิต และดำเนินการประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต  

กรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติลด/
งดการจัดเก็บค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ข้อ 9 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 7(2) และหรือ ข้อ 8 แล้ว มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิต
ยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตได้ตามข้อ 7(1) เท่านั้น  

ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือ  
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

   ประกาศ ณ วันที่ ... 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียน 
หลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565 
       2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5.1.3 ... 
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ระเบียบวาระที่  5.1.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
การเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 

 

สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0687 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
การเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  
และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื ่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

 

 กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิ ทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

การพิจารณา 
 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรยีน

ข้ามมหาว ิทยาล ัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๓ แห่งพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยพะเยา  
พ.ศ.๒๕๕๓ และความในข้อ 5 และข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั ้งที ่ 75 (8/2565) เมื ่อวันที ่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 และมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ดังนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
การเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 ในประกาศ … 
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ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้เข้าร่วมศึกษา”  หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
ร่วม หรือบุคคลอื่นที่มิใช่นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ 

“นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า นิสิตหรือนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มิใช่
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๕  ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
(1) อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าร่วมศึกษา มีดังนี้ 
     (1.1) นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
              (1.1.1) รายวิชาระดับปริญญาตรี รายวิชาละ 2,000 บาท                       
              (1.1.2) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาละ 4,000 บาท 
     (1.2) บุคคลอื่นที่มิใช่นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ 
              (1.2.1) รายวิชาระดับปริญญาตรี รายวิชาละ 6,000 บาท 
          (1.2.2) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาละ 10,000 บาท 
(2) อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
     (2.1) รายวิชาระดับปริญญาตรี รายวิชาละ 3,000 บาท 
     (2.2) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษารายวิชาละ 5,000 บาท 
อัตราค่าธรรมเนียมที ่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ ่ง เมื ่อผู ้เข้าร่วมศึกษาหรือนิสิตเรียนข้าม

มหาวิทยาลัยได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชำระค่าธรรมเนียม
ซ้ำ การชำระค่าธรรมเนียมไว้เกินกว่าที่กำหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้
ถือเป็นสุด 

 

             ประกาศ  ณ  วันที่ ...   
 

                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม
ศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 โดยให้ปรับแก้ไข ข้อ 5 (2) วรรคแรก จากเดิม อัตรา
ค่าธรรมเนียมที ่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง เมื ่อผู ้เข้าร่วมศึกษาหรือนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั ้งสิ ้น ยกเว้น การชำระค่าธรรมเนียมซ้ำ การชำระ
ค่าธรรมเนียมไว้เกินกว่าที่กำหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เปลี่ยนเป็น 
อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้เข้าร่วมศึกษาหรือนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั ้งสิ ้น ยกเว้น การชำระค่าธรรมเนียมซ้ำ การชำระ
ค่าธรรมเนียมไว้เกินกว่าที่กำหนด  

2. มอบกองคลัง … 
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2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5.1.4 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้รับอนุมัติ
ให้ผ่อนผันในภาคการศึกษาฤดูร้อน/ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

 

สรุปเรื่อง 
   

  ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1300 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2565 เรื ่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน  
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน/ภาคการศึกษาที ่ 3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 74 (7/๒๕65) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ระเบียบวาระท่ี 5.1.3 
เรื ่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติให้  
ผ่อนผันในภาคการศึกษาฤดูร้อน/ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการการยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน/ภาคการศึกษาท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

2. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง แนวปฏิบัติ  
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงิน และอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๖๑ กับกองกฎหมาย  

3. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองคลัง นำเร ื ่องการยกเว ้นค่าปรับดังกล่าว 
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

     กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการปรับแก้ไขประกาศตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว  จึงขออนุมัติ
ยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้ร ับอนุมัติให้ผ่อนผัน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน/ 
ภาคการศึกษาที ่ 3 ปีการศึกษา 2564 เสนอวาระต่อที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 

การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณี
ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน/ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
        1. อนุมัติยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
       2. มอบกองคลัง ประสานกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.1.5 ... 
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ระเบียบวาระที่  5.1.5 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ข้ามสถาบันเป็นระยะเวลาในช่วงแรก ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๗) 

 

สรุปเรื่อง 

    ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1299 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2565 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันเป็น
ระยะเวลาในช่วงแรก ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๗)  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
ได้ร ่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิก  
ของที ่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)  
รวมจำนวน ๒๕ สถาบัน นั้น ทคบร. จึงขอความอนุเคราะห์สถาบันสมาชิกทคบร. ในการยกเว้นการ จัดเก็บ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันเป็นระยะเวลาในช่วงแรก ๓ ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๗) ซึ่งกองบริการการศึกษา ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 74 (7/๒๕65) เมื่อวันที่  7 เมษายน 2565 ระเบียบวาระ 
๕.๑.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบการสนับสนุนโครงการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการการยกเว้นการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที ่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) เป็นระยะเวลาในช่วงแรก ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๗) โดยมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้ 

๑.๑ เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
๑.๒ เป็นรายวิชาบรรยาย 
๑.๓ สำหรับรายวิชาปฏิบัติการหรือรายวิชาศึกษาดูงาน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จำเป็น 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กับกองกฎหมาย 
๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองคลัง นำเรื ่องการยกเว้นการจัดเก็บค่าใช้จ่าย

ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการปรับแก้ไขประกาศตามข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว  จึงขออนุมัติ
ยกเว้นการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันเป็นระยะเวลา  ในช่วงแรก ๓ ปี
การศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๗) เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 

การพิจารณา … 
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