
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 7/๒๕64 
วันอังคารที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 

เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 
------------------------------ 

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 
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.จติติมา กาวีระ  กรรมการ 
8.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ กรรมการ 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร  กรรมการและเลขานุการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ปานเทือก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวปาณิสรา  วงศ์ใหญ่   นักวิชาการเงินและบัญชี 

 2.  นางสาววรรณิสา  ไชยชมภู   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
เริ่มประชุม  

เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/3560 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง  
รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั ้งแต่วันที ่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2564 ในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างและเสริมศักยภาพคน การวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์  
เชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพ่ือความเป็นไทย และการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาลและเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน นั้น 

 
 มหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตั ้งแต่ว ันที ่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงว ันที ่ 13 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เพื ่อใช้ในการพิจารณา 
ถึงความสำเร็จและอุปสรรคต่าง ๆ ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาหวัง 
เป็นอย่างยิ ่งว ่าผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ นี้  จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ต่อองค์กร  
เพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ 
ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

 
บัดนี ้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2.2 ... 
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ระเบียบวาระที ่ 1.2.2 เรื ่อง รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
จำนวน 159 บัญชี 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/3476 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง  
ขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กองคลังได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร
และจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน นั้น  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
จำนวน 159 บัญชี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 
2564) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/3364 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เรื่อง  
ขอรายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564) สิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดทำบัญชี รายงานทางการเงิน และการรายงาน
ผลการตรวจสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖3 ข้อ ๑๑ วรรค 5 ให้จัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบเป็นรายไตรมาส นั้น   

 
 กองคลัง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา ๓ เดือน (ไตรมาสที ่ 3

ปีงบประมาณ ๒๕๖4) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาในรอบระยะเวลา
บัญชีปัจจุบันกับช่วงเวลาเดียวกันของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า เฉพาะส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  
ที่มกีารบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Microsoft Dynamics AX version ๒๐๐๙ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จึงขอเสนอรายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา ๓ เดือน (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ ๒๕๖4) 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบกองคลังประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อนำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกรท์ี ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง  
  

ตามท่ี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ ้นเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว  

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย        
เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป  

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
                                - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา      
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื ่อง ขอความเห็นชอบปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ครั้งที่ 2) 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองแผนงาน ที่ อว 7310/1499 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564  

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ด้วยมติคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อว ันที ่ 27 กรกฎาคม 2564 มาตรการการลดภาระค่าใช ้จ ่ายด้านการศึกษาของนิส ิตนักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยการให้ส่วนลดค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามอัตราค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ดังนี้ (1) ลดค่าเล่าเรียน  
และค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ 50 (2) ส่วนที่ 50,001 - 100,000 บาท  

 
ลดร้อยละ 30 ... 
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ลดร้อยละ 30 และ (3) ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10 การให้ส่วนลดดังกล่าว จะเป็นลักษณะ 
ร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6 : 4 ซึ่งจะเป็นการให้ส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 
ร้อยละ 50 หรือเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 20 และภาครัฐสนับสนุนเพิ่มเติมอีกไม่เกิน
ร้อยละ 30 นั้น 
 
   กองแผนงาน ได้ตรวจสอบประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื ่อปร ับลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที ่ 1/2564 ให้แก่นิสิตตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื ่อเป็นข้อมูล  
ในการกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี ่ยงเพื ่อให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด - 19 ที ่เกิดขึ ้นในปัจจุบัน การปรับลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคเรียนที ่ 1/2564 ร้อยละ 20 ในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น  
83,308,170 บาท (แปดสิบสามล้านสามแสนแปดพันหนึ ่งร ้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ ่งมหาวิทยาลัย  
ได้ดำเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว จำนวน 51,828,300 บาท  
(ห ้าส ิบเอ ็ดล ้านแปดแสนสองหมื ่นแปดพ ันสามร ้อยบาทถ ้วน) ตามมต ิสภามหาว ิทยาล ัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั ้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 คงเหลืองบประมาณที่ต้องปรับลดอีก  
จำนวน 31,479,870 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 
   จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   

(ในส่วนของงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย) วงเงิน 31,479,870 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสน 
เจ็ดหม่ืนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ไปพลางก่อน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่าย ของส่วนงานบริหาร วงเงิน 27,752,002 บาท  
(ยี ่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสองบาทถ้วน) ตามสัดส่วนของการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึก ษา  
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย 
  2. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่าย ของส่วนงานวิชาการ 7(3) และส่วนงานอื่น 7(4) 
วงเงิน 3,727,868 (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ตามสัดส่วนของการ  
ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย   
 
 ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั ้งที ่ 58 
(13/2564) เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 5.1.2 เรื ่อง ขออนุมัติปรับลดงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั ้งที ่ 2) ได้มีมติเห็นชอบการปรับลดงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) วงเงิน 31,479,870 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้า
พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ทั ้งนี ้  การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตร ีในคร ั ้งนี้   
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได ้กำหนดให้น ิส ิตย ื ่นความจำนงและยืนย ันส ิทธิ ์การขอร ับเง ินเย ีย วยา  
ตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขของพระราชกำหนดการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งคาดว่าจะมีกระบวนการยืนยันสิทธิ์และการเบิกจ่ายเงินเยียวยาร้อยละ 30 จากภาครัฐประมาณ  
6 เดือน ดังนั ้นเพื ่อให้เกิดความรวดเร็วในการบรรเทาความเดือดร้อนของนิ สิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
จึงขอปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ร้อยละ 20 วงเงินคงเหลือปรับลด 
31,479,870 บาท ไปพลางก่อน เมื ่อได้ร ับรายชื ่อยืนยันสิทธิ ์จากกระทรวงการอุดมศึกษา  ฯ แล้ว 
มหาวิทยาลัยจะรายงานจำนวนเงินลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยพะเยาทราบ เพ่ือรายงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

ข้อเสนอเพ่ือ ... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติ ต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
         1. ที ่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) 
         2. มอบกองคลังประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/3524 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง  
ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื ่อมปี พ.ศ. 2563 ข้อ 4 วรรคสอง 
“สำหรับงบลงทุนที่ได้ดำเนินการขยายกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดระยะเวลา
ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการเพ่ือขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกคราวละไม่เกินหกเดือน”  นั้น 
 
  รายการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บางรายการได้
ดำเน ินการขอขยายการกันเง ินไว ้จ ่ายเหล ื ่อมปี ต ่อไปอีก 6 เด ือน ส ิ ้นส ุดการขยายการกันเง ินไว้  
จ่ายเหลื่อมปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 บัดนี้มีจำนวน 5 รายการที่ส่วนงานได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเป็นที่
เร ียบร ้อยแล้ว แต่ไม ่สามารถดำเน ินการเบ ิกจ ่ายได ้ท ันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ ึงขอขยาย  
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไปอีก 6 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
41,803,060.59 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามพันหกสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์)  เสนอวาระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม … 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบขยายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อไปอีก 6 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,803,060.59 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามพันหก
สิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 
      1. คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร รหัสรายการ 633300037 รายการ ปรับปรุง
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 8,000,000 บาท 
      2. คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กองทุน สินทรัพย์ถาวร  
รหัสรายการ 633300005 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลกับหอพักแพทย์  
และพยาบาล จำนวน 8,968,960.59 บาท 
      3. คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กองทุน สินทรัพย์ถาวร  
รหัสรายการ 633300003  รายการ ค่าก่อสร้างที่พักแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์ส่งเสริมและพื้นฟู 
จำนวน 22,032,500 บาท 
      4. กองอาคารสถานที่ กองทุนสินทรัพย์ถาวร รหัสรายการ 633300030 รายการ โครงการ
ต่อเติมหลังคาคลุมทางเดิน จำนวน 1,321,600 บาท 
      5. กองอาคารสถานที่ กองทุนสินทรัพย์ถาวร รหัสรายการ 633300061 รายการ โครงการ
ปรับปรุงทางเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1,480,000 บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม 
นิสิตคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1331 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 58 (13/2564) เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกัน
สุขภาพกลุ่ม นิสิตคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง 
ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม นิสิตคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔  และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง  
นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม นิสิตคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
 

การพิจารณา … 



- 8 - 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกัน
สุขภาพกลุ่ม นิสิตคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ นิสิตคณะนิติศาสตร์เนื่องด้วย

คณะนิติศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื ่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  
ของคณะนิติศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจ  
ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗  
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 58 
(13/2564) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม นิสิต
คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
“คณะ”  หมายความว่า  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
“นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ข้อ ๔ คณะอาจจัดให้มีการประกันสุขภาพกลุ่มต่อปีแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม 

นิสิตคณะนิติศาสตร์ โดยกำหนดให้เข้าร่วมประกันสุขภาพกลุ่มให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด ทั้งนี้ คณะจะจ่าย 
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่นิสิตตามอัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของคณะ 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือ 
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดี
ให้ถือเป็นที่สุด 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ... พ.ศ. ๒๕๖๔  

  
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม ... 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่ม นิสิตคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้แก้ไข ดังนี้ 
                 1.1 ปรับชื่อและเนื้อหาของประกาศให้สอดคล้องการกับทำประกันภัยกลุ่ มสำหรับเชื้อ
อุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ 
                 1.2 ข้อความในข้อ 4 ให้มีการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มสำหรับเชื้ออุบัติใหม่
หรืออุบัติซ้ำ โดยระบุจำนวนเงินไม่เกิน...บาทต่อคนต่อครั้ง 
      2. มอบกองคลัง ประสานคณะนิติศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ และจัดทำเป็นประกาศ
เสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื ่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1331 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 58 (13/2564) เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.2 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
 

การพิจารณา … 
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
โดยที ่เป ็นการสมควรยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง การบริหารงานของ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล ็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 58 (13/2564) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ้งที ่ 7/2564 เมื ่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื ่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓  
พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ... เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ...  พ.ศ. 2564 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื ่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้แก้ไข ข้อ 3 เดิม ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื ่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 
เปลี่ยนเป็น ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาล 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 
      2. มอบกองคล ัง ประสานกองกฎหมายและทร ัพย ์ส ินปร ับแก ้ ไข และตรวจสอบ  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  และจัดทำเป็นประกาศเสนอ
อธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ... 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทควบ ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที ่ อว 7303/1331 ลงวันที ่ 11 สิงหาคม 2564  
เรื ่อง ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 58 (13/2564) เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทควบ ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการจัดการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาโทควบ ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่อง
ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทควบ ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทควบ ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาโทควบ 2 ปริญญา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และ ข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี 
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 58 (13/2564) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทควบ 2 ปริญญา พ.ศ. ......” 

 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ … 
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ข้อ ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓   ในประกาศนี้  
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
“นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความว่า  ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

พะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา 
ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร/

สาขาวิชา ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชำระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาซ้ำ  การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เกินกว่าที่
กำหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 ข ้อ 6   ให้อธ ิการบด ีร ักษาการตามประกาศน ี ้  กรณีท ี ่ม ีป ัญหาเก ี ่ยวก ับการบ ังค ับใช้ หรือ 
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ... พ.ศ. 2564 

 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตดิังนี้ 
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทควบ ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับ และประสาน
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1331 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 58 (13/2564) เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที ่ 4.2.2 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
งบประมาณ ... 
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งบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสาน 
กองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา 
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื ่อสนับสนุนการผลิตผลงานว ิจ ัยแก่บ ุคลากรของคณะนิต ิศาสตร ์ให ้เป ็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพ  
และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ งที่ 58 
(13/2564) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ... เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณะ” หมายความว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ข้อ ๕ คณะได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรคณะ 

จำนวน . . .  บาท (. . .บาทถ ้วน) จากงบประมาณรายได ้  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ด ังนั้น  
เพื่อให้การสนับสนุนงานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะจึงเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากบุคลากร
ภายในคณะ โดยกำหนดประเภทและเงื ่อนไขของการให้ทุนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ด้านการวิจัยคณะเป็นสำคัญ  

ข้อ ๖ คุณสมบัติ ... 
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ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ดังนี้ 
(๑) หัวหน้าโครงการวิจ ัยต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสังกัดคณะ  
(๒) ต้องเป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้ว

เสร็จภายในกำหนด และต้องไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ขอรับทุนลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการลาปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในช่วงระยะเวลาดำเนินงานวิจัย หรือเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วยปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานอ่ืน  

ข้อ ๗ ประเภททุนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้  

(๑) ทุนโครงการวิจัยเพื ่อการแก้ไขปัญหาของพื ้นที ่ เพื ่อพัฒนาชุมชน เพื ่อแก้ปัญหา  
ของกลุ ่มคนด้อยโอกาสในสังคม นำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ บูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียน  
การสอน และการบริการวิชาการ  

(๒) ทุนพัฒนาศักยภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ไม่เคยได้รับทุนโครงการวิจัย
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก  

(๓) ท ุนพัฒนาศักยภาพของพนักงานมหาว ิทยาล ัยสายว ิชาการเพื ่อเข ้าส ู ่ตำแหน่ง   
ทางวิชาการ  

(๔) ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  
(๕) ทุนพัฒนาศักยภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนองานโครงการวิจัย ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาจัดสรรทุนโดยเรียงตามลำดับ
ความสำคญั ดังนี้ 

(๑) โครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน เพื่อแก้ปัญหาของ  
กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม นำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ บูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน  
และการบริการวิชาการ หรือมุ ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที ่อยู ่ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ 
ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด  

(๒) โครงการวิจัยที ่เสนอโดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที ่ไม่เคยมีผลงานวิจัย  
และต้องการทำงานวิจัยอันไม่ใช่ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ  
เพ่ือสำเร็จการศึกษา    

(๓) โครงการวิจัยที ่เสนอโดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพื ่อพัฒนาศักยภาพ 
การทำวิจัยที่มีผลเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
และโครงการวิจัยที่เสนอโดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะมีผลเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

(๔) โครงการวิจัยที่เสนอเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อ ๙ เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้   
(๑) ให้เสนอตามแบบฟอร์มโครงการวิจัยที่คณะกำหนดอย่างครบถ้วน มิฉะนั้น จะไม่ได้รับ  

การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย   
 
 
 
 

(2) ข้อเสนอโครงการ ... 
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(๒) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีกรอบระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี นับตั ้งแต่  
วันที่ได้ทำสัญญารับทุน และให้เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยไม่เกิน ๒๕ ,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งโครงการ 
เว ้นแต่ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจ ัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเห็นสมควรให้ขอรับทุนสนับสนุนในวงเงินที่สูงกว่านั้น  

โครงการที่ผู้วิจัยต้องการตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด สามารถ 
ขอทุนวิจัยได้มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยในส่วนที่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท นั้น ผู้วิจัยสามารถคำนวณ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจแก้ภาษาและตีพิมพ์รวมไปในข้อเสนอโครงการวิจัยได้ หากผู้วิจัย ไม่สามารถตีพิมพ์
ผลงานในวารสารนานาชาติตามที ่ ก.พ.อ กำหนดได้ จะไม่สามารถเบิกเง ินทุนว ิจ ัยงวดสุดท้ายได้  
ทั้งนี้จำนวนงบประมาณที่ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจะได้รับการสนับสนุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๓) ผู้ขอรับทุนในฐานะหัวหน้าโครงการมีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรทุนได้
เพียงครั้งละ ๑ โครงการ และจะเสนอโครงการใหม่ได้ต่อเมื่อโครงการเดิมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณี
ที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร คณะ ในปีงบประมาณนั้นยังคงเหลืออยู่ ผู้ขอรับ
ทุนอาจได้รับการพิจารณาสนับสนุนจัดสรรทุนได้มากกว่า ๑ โครงการ  

(๔ .๑ )  กรณ ี ได ้ ร ับท ุนว ิจ ัย ไม ่ เก ิน  ๑๐ ,๐๐๐ บาท ต ้อง เผยแพร ่ผลงาน 
ในวารสารวิชาการ หรือหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ที่มีการประเมิน
บทความวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่คัดสรร กลั่นกรอง 
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องการใช้ภาษาและการแก้ไขถ้อยคำหรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้องก่อนการ
เผยแพร่ 

(๔.๒) กรณีได้รับทุนวิจัยเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ต้องเผยแพร่ผลงานดังต่อไปนี้  
(๔.๒.๑) หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

ที่มีการประเมินบทความวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้องทำหน้าที่คัดสรร 
กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องการใช้ภาษาและการแก้ไขถ้อยคำหรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ หรือ  

(๔.๒.๒) วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐาน TCI กลุ่มท่ี ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ หรือ  
(๔.๒.๓) เผยแพร่ในวารสารวิชาการที ่อยู ่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด  
(๔.๓) กรณีได้รับทุนวิจัยเกิน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ 

ต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด  
ข้อ ๑๐ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้  
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่สนใจสามารถ

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่คณะกำหนด โดยสามารถขอรูปแบบเอกสารที ่ใช้ในการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัยของคณะ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์คณะ  

(๒) ส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๑ ชุด และไฟล์บันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการ
การวิจัย (PDF) โดยใช้ Font Th Niramit AS ตัวหนังสือขนาด ๑๖ ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัยของ
คณะ ตามช่วงวันและเวลาที่คณะกำหนด  

 
 

(3) คณะขอสงวนสิทธิ์ … 
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(๓) คณะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะดำเนินการ
ทำลายเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวทันที หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
สนับสนุน  

ข้อ ๑๑ ขั้นตอนการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์จะเป็นผู ้พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย  

ภายในคณะ โดยพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนดและจัดเรียงลำดับความสำคัญ  
ของประเภททุนวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยตามผลการประเมิน 

(๒) เมื่อผู้ขอรับทุนได้รับแจ้งอนุมัติทุนและได้ทำสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้ขอรับทุนยินยอมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง ประกาศและคำสั่งของคณะ  
ที่เก่ียวกับงานวิจัยอย่างเคร่งครัด 
 

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัยของคณะเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ลุล่วง และรายงานให้คณบดีคณะนิติศาสตร์ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป  

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือ  
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ... พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
      1. ให้ความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยให้แก้ไข ดังนี้ 
                1.1 ให้เพ่ิมเติมข้อความในชื่อประกาศ เดิม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้  คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เปลี่ยนเป็น ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ 
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. 2564 
                 1.2 ให ้ เพ ิ ่ มเต ิมข ้อความท ้ายประโยค “อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 33  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553” ข้อความว่า “และความในข้อ 5 และ ข้อ 7 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2563” 
                 1.3 ตัดข้อความใน “ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และให้ใช้
ประกาศนี้แทน” เนื่องจากประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่ใช้งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศจึงสิ้นสุดลงโดยปริยาย 
 
 

1.4 ให้ปรับข้อความ ... 
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                  1.4 ให้ปรับข้อความในข้อ 5 เดิม คณะได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการทุนสนับสนุน
งานวิจัยของบุคลากรคณะ จำนวน...บาท (...บาทถ้วน) จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนงานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะจึงเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากบุคลากร
ภายในคณะ โดยกำหนดประเภทและเงื่อนไขของการให้ทุนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และกลยุทธ์ด้านการวิจัยคณะเป็นสำคัญ  เปลี่ยนเป็น คณะอาจจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการทุนสนับสนุน
งานวิจัยของบุคลากรคณะ จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุน
งานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะจึงเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากบุคลากรภายในคณะ โดยกำหนด
ประเภทและเงื ่อนไขของการให้ทุนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์  
ด้านการวิจัยคณะเป็นสำคัญ 
       2. มอบกองคลัง ประสานคณะนิติศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ และจัดทำเป็นประกาศ
เสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การบริหารศูนย์วิจัย
พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1331 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 58 (13/2564) เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัย
พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื ่อง การบริหารศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ ่งแวดล้อม (ฉบับที ่ ๒)  
พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
 

การพิจารณา … 
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การบริหาร
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
   โดยที ่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ ่มเติมการบริหารศูนย์ว ิจ ัยพลังงานทดแทนและสิ ่งแวดล้อม  
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาว ิทยาล ัยพะเยา ในคราวประชุมคร ั ้งท ี ่  58 (13/2564) เม ื ่อว ันที ่  4 ส ิงหาคม พ.ศ. 2564  
และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยพลังงาน
ทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การบริหารศูนย์วิจัย

พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ให้ศูนย์วิจัยรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ทราบเป็นประจำทุก ๖ 

เดือน รายงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ในการกำกับ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิจัย” 

ข้อ ๔ ให ้อธ ิการบด ีร ักษาการตามประกาศนี ้  กรณีท ี ่ม ีป ัญหาเก ี ่ยวก ับการบ ังค ับใช้  
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ... พ.ศ. 2564 

 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การบริหารศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน 
และสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 
       2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับ และประสาน
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 ... 
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติ 
ด้านการเกษตรและอาหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1331 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 58 (13/2564) เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที่ 5.1.1 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการ
นานาชาติด้านการเกษตรและอาหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที ่ประชุม 
มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และค่าบริการ
ตรวจวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด ้านการเกษตรและอาหาร 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่อง
ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยฝึกอบรม
วิชาชีพและบริการนานาชาติด ้านการเกษตรและอาหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าบริการเครื ่องม ือว ิทยาศาสตร์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยฝึกอบรมว ิชาชีพ 
และบริการนานาชาติด้านการเกษตรและอาหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราการค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และค่าบริการ
ตรวจวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด ้านการเกษตรและอาหาร  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓  
 

แห่งพระราชบัญญัติ ... 
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แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 58 (13/2564) เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติ  
ด้านการเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข ้อ ๓  ให ้ยกเล ิกประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง กำหนดอัตราการให ้บร ิการ  
ทางวิชาการและค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝ ึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติ  
ด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
  “คณะ”  หมายความว่า  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  “ห้องปฏิบัติการ”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
  “เครื่องมือวิทยาศาสตร์” หมายความว่า เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์  
ที่ออกแบบมาใช้ในงานเฉพาะทาง โดยมีหมายเลขครุภัณฑ์กำกับ 
  “หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพ” หมายความว่า หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติ 
ด้านเกษตรและอาหาร 

“บุคลากรภายใน”  หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
พะเยา และให้หมายรวมถึงนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา    

“บุคลากรภายนอก”  หมายถึง  บุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ใช่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

  ข้อ ๕ เงื่อนไขการจัดเก็บค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคลากรภายใน และบุคลากร
ภายนอก ดังนี้ 
  (๑) ค ่าบร ิการเคร ื ่องม ือว ิทยาศาสตร ์  ไม ่รวมถ ึงค ่าว ัสด ุ  อ ุปกรณ์  และสารเคมี   
ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องจัดหามาเอง 
  (๒) อ ัตราค่าบร ิการ รายช ั ่วโมง กรณีท ี ่ ใช ้ เคร ื ่องม ือว ิทยาศาสตร ์ไม ่ถ ึง ๓๐ นาที  
ให้คิดเป็น ๓๐ นาที ค่าบริการเกิน ๓๐ นาที แต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ให้คิดเป็น ๑ ชั่วโมง 
  (๓ )  การ เหมาจ ่ ายรายว ันค ิดอ ัตราค ่ าบร ิการช ่ว ง เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น.  
เศษชั่วโมงหลังจากเหมาจ่ายรายวัน คิดค่าบริการตามข้อ (๒) 
  (๔) เหมาจ่ายต่อครั้ง คือ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ๑ ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนตัวอย่าง
และเวลาที่ใช้บริการ แต่ต้องไม่เกิน ๑ วัน 
 
 
 

ข้อ ๖ อัตราค่าบริการ ... 
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 ข้อ ๖ อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้ 
 (๑) การตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางจุลินทรีย์ของผลิตผลทางเกษตร ให้เป็นไปตามบัญชี
หมายเลข ๑  
 (๒) การตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๒ 
 (๓) การตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร ให้เป็นไปตาม
บัญชีหมายเลข ๓ 
 (๔) การตรวจทดสอบวิเคราะห์ดิน ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๔ 
 (๕) การตรวจวิเคราะห์ทดสอบพืชและปุ๋ย ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๕ 
 (๖) การตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามบัญชี
หมายเลข ๖ 
 (๗) การวิเคราะห์ทดสอบสิ่งแปลกปลอม ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๗ 
 (๘) การตรวจสอบสารเคมีในพืช-ผัก ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๘ 
 (๙) การวิเคราะห์ทดสอบสารอื่น ๆ ในตัวอย่างพืช ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๙ 
  (๑๐) การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๑๐ 
 (๑๑) อัตราค่าบริการการใช้เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 
ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๑๑ 
 (๑๒) อัตราค่าบริการใช้อุปกรณ์ เครื ่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไป  
ตามบัญชีหมายเลข ๑๒ 

 ข้อ ๗ รายได้จากการให้บริการเครื ่องมือวิทยาศาสตร์และค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ  
ของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด ้านการเกษตรและอาหาร ให้นำส่งเป็นเงินรายได้  
ของมหาว ิทยาล ัยในอ ัตราส ่วนร ้อยละ ๑๐ ส ่วนท ี ่ เหล ือร ้อยละ ๙๐ จ ัดสรรเป ็นรายได ้ของคณะ  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

  ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้หรือ  
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่ ... พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้าย …
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง กำหนดอัตราการค่าบริการเครื่องมือ และค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบของ 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
บัญชีหมายเลข ๑ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางจุลินทรีย์ของผลิตผลทางเกษตร 
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate 

count) 
๔๐๐ ๕๐๐ 

๒ จำนวนยีสต์และรา (Yeast and mold 
count) 

๔๐๐ ๕๐๐ 

๓ โคลิฟอร์ม (Coliform/MPN method) ๕๖๐ ๗๐๐ 
๔ ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform/MPN 

method) 
๔๐๐ ๕๐๐ 

๕ เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) ๕๖๐ ๗๐๐ 
๖ แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ๕๖๐ ๗๐๐ 
๗ บาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) ๕๖๐ ๗๐๐ 
๘ สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus 

aureus) 
๕๖๐ ๗๐๐ 

๙ คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium 
perfringens) 

๙๖๐ ๑,๒๐๐ 

 
 
บัญชีหมายเลข ๒ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ  
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ วัดสี (Hunter lab) ๒๔๐ ๓๐๐ 
๒ ความหนืด (Brookfield) ๔๐๐ ๕๐๐ 
๓ ความคงตัว (Bostwick) ๒๔๐ ๓๐๐ 
๔ เนื้อสัมผัส (Texture analyzer) ๔๘๐ ๖๐๐ 
๕ ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ (oBrix) ๑๖๐ ๒๐๐ 
๖ กรด-ด่าง (pH meter) ๑๖๐ ๒๐๐ 
๗ วอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) ๓๒๐ ๔๐๐ 
๘ ความชื้น (Moisture balance / halogen 

lamp) 
๒๔๐ ๓๐๐ 

๙ ปริมาณแอลกอฮอล์ (Ebulliometer) ๑๖๐ ๒๐๐ 
 

 
บัญชีหมายเลข ๓ ... 
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บัญชีหมายเลข ๓ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร 
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ การเตรียมตัวอย่าง ๘๐ ๑๐๐ 
๒ วัตถุแห้ง หรือความชื้น (Dry matter) ๑๖๐ ๒๐๐ 
๓ โปรตีนรวม (Crude protein) ๔๘๐ ๖๐๐ 
๔ ไขมัน (Total fat) ๔๐๐ ๕๐๐ 
๕ เยื่อใย(Crude fiber) ๕๖๐ ๗๐๐ 
๖ เถ้า (Ash) ๔๐๐ ๕๐๐ 
๗ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide, SO2) ๔๐๐ ๕๐๐ 
๘ เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกเป็นกรด (Acid 

detergent fiber, ADF) 
๔๐๐ ๕๐๐ 

๙ เยื่อใยไม่ละลายในสารฟอกเป็นกลาง 
(Neutral detergent fiber, NDF) 

๔๐๐ ๕๐๐ 

 
 
บัญชีหมายเลข ๔ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบดิน 
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ กรด-ด่าง (pH Meter) ๖๐ ๗๐ 
๒ การนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ๖๐ ๗๐ 
๓ ความต้องการปูน (Lime requirement) ๑๖๐ ๒๐๐ 
๔ อินทรียวัตถุ (Organic Matter) ๑๖๐ ๒๐๐ 
๕ ความจุประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (Cation 

change Capacity)  
๓๒๐ ๔๐๐ 

๖ ไนโตรเจน (Total Nitrogen) ๓๒๐ ๔๐๐ 
๗ ไนเตรต (Extractable Nitrate) ๒๐๐ ๒๕๐ 
๘ แอมโมเนียม (Extractable Ammonium) ๒๐๐ ๒๕๐ 
๙ ฟอสฟอรัส (Available Phosphorus)  ๑๖๐ ๒๐๐ 

๑๐ โพแทสเซียม (Exchangeable Potassium) ๒๔๐ ๓๐๐ 
๑๑ โซเดียม (Exchangeable Sodium) ๒๔๐ ๓๐๐ 
๑๒ แคลเซียม (Exchangeable Calcium) ๓๒๐ ๔๐๐ 
๑๓ แมกนีเซียม (Exchangeable Magnesium) ๓๒๐ ๔๐๐ 
๑๔ ค่าเตรียมตัวอย่างดิน ๘๐ ๑๐๐ 
๑๕ ความหนาแน่นรวม (Bulk density) ๑๒๐ ๑๕๐ 
๑๖ เนื้อดิน (Soil texture) ๒๔๐ ๓๐๐ 
๑๗ ความชื้นดิน (Soil moisture content) ๘๐ ๑๐๐ 

 
บัญชีหมายเลข 5 ... 
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บัญชีหมายเลข ๕ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบพืชและปุ๋ย 
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ การเตรียมตัวอย่าง (อบและบด) ๘๐ ๑๐๐ 
๒ การย่อยตัวอย่าง (Digest) ๘๐ ๑๐๐ 
๓ กรด – ด่าง  (pH Meter)  ๖๐ ๗๐ 
๔ อินทรีย์คาร์บอน (Organic carbon, OC) ๑๖๐ ๒๐๐ 
๕ ไนโตรเจน (Total Nitrogen, N)  ๔๘๐ ๖๐๐ 
๖ ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) ๓๒๐ ๔๐๐ 
๗ โพแทสเซียม (Potassium, K) ๒๔๐ ๓๐๐ 
๘ โซเดียม (Sodium, Na) ๒๔๐ ๓๐๐ 
๙ แคลเซียม (Calcium, Ca) ๓๒๐ ๔๐๐ 

๑๐ แมกนีเซียม (Magnesium, Mg) ๓๒๐ ๔๐๐ 
 
 
บัญชีหมายเลข ๖ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ ความเป็นด่าง (Alkalinity) 

(Indicator method, Titration) 
๒๔๐ ๓๐๐ 

๒ แอมโมเนีย (Ammonia) 
(Spectrophotometer: HACH DR 2800) 

๒๔๐ ๓๐๐ 

๓ ไนไตรท์ (Nitrite) 
(Spectrophotometer: HACH DR 2800) 

๒๔๐ ๓๐๐ 

๔ ไนเตรท (Nitrate) 
(Spectrophotometer: HACH DR 2800) 

๒๔๐ ๓๐๐ 

๕ ฟอสฟอรัส (Phosphorus) 
(Spectrophotometer:  HACH DR 2800) 

๒๔๐ ๓๐๐ 

๖ คลอโรฟิลส์ (Chlorophyll) 
(Spectrophotometer: HACH DR 2800) 

๒๐๐ ๒๕๐ 

๗ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolve oxygen) 
(Winkler method, Titration) 

๑๖๐ ๒๐๐ 

๘ บีโอดี (BOD) (Winkler method, Titration) ๔๐๐ ๕๐๐ 
๙ กรด – ด่าง (pH) (Multiparameter: YSI) ๘๐ ๑๐๐ 

๑๐ ความกระด้าง (Total Hardness EDTA, 
Titration) 

๒๔๐ ๓๐๐ 

๑๑ ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical conductivity 
Multiparameter: YSI) 

๘๐ ๑๐๐ 

บัญชีหมายเลข 7 ... 
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บัญชีหมายเลข ๗ การวิเคราะห์ทดสอบสิ่งแปลกปลอม 
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ เชื้อรา ๔๐๐ ๕๐๐ 
๒ ไส้เดือนฝอย (ตรวจหาไส้เดือนฝอยสาเหตุของ

โรค) 
๔๐๐ ๕๐๐ 

๓ ไส้เดือนฝอย (ตรวจนับไส้เดือนฝอย) ๔๐๐ ๕๐๐ 
๔ มูลสัตว์ ๒๔๐ ๓๐๐ 
๕ ปีกแมลง ชิ้นส่วนแมลง ๒๔๐ ๓๐๐ 
๖ สิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ  เช่น เส้นผม ขนสัตว์ ๒๔๐ ๓๐๐ 

 
 
บัญชีหมายเลข ๘ การตรวจสอบสารเคมีในพืช-ผัก  
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ ตรวจสอบสารเคมีในพืช-ผัก ด้วยชุด (KIT 

GPO) 
๘๐๐ ๑,๐๐๐ 

หมายเหตุ 
 การตรวจสอบสารเคมีในพืช-ผัก ด้วยชุด (KIT GPO) รับวิเคราะห์ตั้งแต่ ๕ ตัวอย่างขึ้นไป 
 
บัญชีหมายเลข ๙ การวิเคราะห์สารอ่ืน ๆ ในตัวอย่างพืช 
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ ปริมาณวิตามินซี (Ascorbic acid) ๑,๒๘๐ ๑,๖๐๐ 
๒ ป ร ิ ม า ณ น ้ ำ ต า ล ท ั ้ ง ห ม ด  ( Total sugar 

content) 
๑,๔๔๐ ๑,๘๐๐ 

หมายเหตุ 
   ในกรณีที่ต้องการผลวิเคราะห์เร่งด่วน (ภายใน ๒ วัน) ต้องเสียค่าบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐  
 
บัญชีหมายเลข ๑๐ การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเชื้อจุลินทรีย ์
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ (บาทต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ ฤทธ ิ ์ ย ั บย ั ้ ง เ ช ื ้ อ จ ุ ล ิ นทร ี ย์   paper disc 

diffusion test / ต่อเชื้อทดสอบท่ีใช้อากาศ 
๑,๕๐๐ บาท/เชื้อ/สาร ๑,๕๐๐ บาท/เชื้อ/สาร 

๒ ฤทธ ิ ์ ย ั บย ั ้ ง เ ช ื ้ อ จ ุ ล ิ นทร ี ย์   paper disc 
diffusion test / ต่อเชื้อทดสอบท่ีไม่ใช้อากาศ 

๒,๐๐๐ บาท/เชื้อ/สาร ๒,๐๐๐ บาท/เชื้อ/สาร 

 
 

ลำดับ 3 ค่าความเข้มข้น ... 
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ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๓ ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งและทำลาย

เชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ใช้อากาศ 
๒,๐๐๐ บาท/เชื้อ/สาร ๒,๐๐๐ บาท/เชื้อ/สาร 

๔ ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อและ
ทำลายเชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ไม่ใช้อากาศ 

๓,๐๐๐ บาท/เชื้อ/สาร ๓,๐๐๐ บาท/เชื้อ/สาร 

หมายเหตุ 
     ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ๓๐ วัน 
 
บัญชีหมายเลข ๑๑ อัตราค่าบริการการใช้เครื่อง High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) 
ลำดับ รายการวิเคราะห์ อัตราค่าวิเคราะห์ ((บาท)ต่อตัวอย่าง) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
๑ ค่าบริการตรวจวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ทำการ

วิเคราะห์ให้ ตัวอย่างละ 
๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

๒ ค่าบริการใช้เครื่องมือ โดยผู้ใช้บริการทำการ
วิเคราะห์เอง ชั ่วโมงละ (ผู ้ใช้บริการต้องนำ
คอลัมน์และเตรียม Mobile Phase มาเอง) 

๒๐๐ ๒๐๐ 

๓ ค ่าว ัสด ุส ิ ้น เปล ือง Vial Amber with Cap 
ขนาด ๒ ml ชุดละ 

๓๐ ๓๐ 

 
บัญชีหมายเลข ๑๒ อัตราค่าบริการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ 
ลำดับ รายการ จำนวน ราคา ((บาท)ต่อ

หน่วย) 
๑ การใช้บริการโรงงานต้นแบบพร้อมอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ๑ ครั้ง ๒,๐๐๐ 
๒ เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๓ เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดทศนิยม ๔ ตำแหน่ง ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๔ เครื่องชั่งอุตสาหกรรม ขนาด ๑๕ กก. แบบดิจิตอล ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๕ เครื่องชั่งหาความชื้น ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๖ ไมโครปิเปต ขนาด ๑๐-๑๐๐ ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๗ ไมโครปิเปต ขนาด ๑๐๐-๑๐๐๐ ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๘ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบเสียบและจุ่ม ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๙ เครื่องวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได้, ปริมาณเกลือในอาหาร ๑ ชั่วโมง ๕๐ 

๑๐ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบพกพา ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๑๑ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ (ใช้ในการต้ม) ๑ ครั้ง ๑๐๐ 
๑๒ เครื่องปั่น ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๑๓ เครื่องปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenizer) ๑ ชั่วโมง ๕๐๐ 
๑๔ เครืองปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันความเร็วสูง ๑ ชั่วโมง ๕๐๐ 
๑๕ เครื่องบดตัวอย่างอาหารแบบ Variable speed rotor mill ๑ ชั่วโมง ๘๐๐ 

ลำดับ 16 ตู้อบลมร้อน ... 
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ลำดับ รายการ จำนวน ราคา ((บาท)ต่อ

หน่วย) 
๑๖ ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ๑ ครั้ง ๕๐๐ 
๑๗ ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้าแบบถาด 12 ถาด (Tray Dryer) ๑  ครั้ง ๕๐๐ 
๑๘ เตาอบไฟฟ้าอินฟาเรด ขนาด 4 ถาด ๑  ครั้ง ๕๐๐ 
๑๙ เตาอบแก๊สอัตโนมัติ ๑  ครั้ง ๕๐๐ 
๒๐ ตู้อบรมควัน ๑ ครั้ง ๕๐๐ 
๒๑ เตาแก๊ส 2 หัว แบบ HI pressure Gas  ๑  ชั่วโมง ๕๐ 
๒๒ เครื่องฆ่าเชื้อ Retort pouch  แนวนอน 350 ลิตร ๑  ครั้ง ๑ - ๓ ชัว่โมง ๘๐๐  

> ๓ ชั่วโมง ๑,๐๐๐  
๒๓ เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า ๑  ครั้ง ๑ - ๓ ชัว่โมง ๘๐๐  

> ๓ ชั่วโมง ๑,๐๐๐ 
๒๔ เครื่องไล่อากาศ ๑  ครั้ง ๑-๓ ชั่วโมง ๘๐๐  

> ๓ ชั่วโมง ๑,๐๐๐ 
๒๕ เครื่องปิดฝากระป๋องแบบกึ่งอัตโนมัติ ๑  ครั้ง ๕๐๐ 
๒๖ เครื่องวัดอุณหภูมิภายในกระป๋อง ๑  ชั่วโมง ๑๐๐ 
๒๗ ชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพกระป๋อง ๑  ชั่วโมง ๕๐ 
๒๘ หม้อนึ่งความดันชนิดแก๊ส ๑  ครั้ง ๑,๐๐๐ 
๒๙ เครื่องปิดฝาถ้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ ๑  ครั้ง ๕๐๐ 
๓๐ เครื่องทำไอศกรีมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑  ครั้ง ๑,๕๐๐ 
๓๑ เครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเป่า (Air blast freezer) ๑  ครั้ง ๑,๕๐๐ 
๓๒ ตู้แช่เยือกแข็ง อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ๑  ชั่วโมง ๕๐ 
๓๓ ตู้เย็นอุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส ๑  ชั่วโมง ๕๐ 
๓๔ เครื่องวัดค่าความคงตัวของอาหาร (Bostwick consistories) ๑  ชั่วโมง ๘๐ 
๓๕ เครื่องปิดผนึกถุงสุญญากาศ (Vacuum sealing machine) ๑  ชั่วโมง ๕๐๐ 
๓๖ เครื่องระเหยสุญญากาศ ๑ ชั่วโมง ๑๐๐ 
๓๗ เครื่องผสมสารละลายในหลอดทดลอง ๑  ชั่วโมง ๕๐ 
๓๘ เครื่องกวนสารละลายพร้อมแผ่นให้ความร้อน ๑ ชั่วโมง ๕๐ 
๓๙ เครื่องร่อนตะแกรงขนาดมาตรฐาน ๑  ชั่วโมง ๕๐ 
๔๐ เครื่องห่ออาหารสด ๑  ชั่วโมง ๕๐ 
๔๑ โถดูดความชื้น ๑  ชั่วโมง ๕๐ 
๔๒ เครื่องสับผสม ๑  ครั้ง ๓๕๐ 
๔๓ เครื่องบรรจุไส้กรอกแบบมือหมุน ๑ ครั้ง ๓๕๐ 
๔๔ เครื่องผูกไส้กรอก ๑  ครั้ง ๓๕๐ 
๔๕ บล็อกอัดแฮม และอัดหมูยอ ๑ ครั้ง ๓๕๐ 
๔๖ เครื่องบดเนื้อ และอัดไส้กรอก ๑  ครั้ง ๓๕๐ 
๔๗ เครื่องผสมขนมปังแบบ 2 แขน 5 กิโลกรัม ๑  ครั้ง ๓๕๐ 
๔๘ เครื่องผสมอาหารแบบเอนกประสงค์ ๑  ครั้ง ๓๕๐ 
๔๙ เตาอบไมโครเวฟ แบบอุตสาหกรรม ๑  ครั้ง ๕๐๐ 

ลำดับ 50 เครื่องวัด ... 
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ลำดับ รายการ จำนวน ราคา ((บาท)ต่อ

หน่วย) 
๕๐ เครื่องวัดความเร็วลม ๑  ชั่วโมง ๘๐ 
๕๑ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงสารละลายแบบ Double beam ๑  ชั่วโมง ๓๐๐ 
๕๒ เครื่องปิดฝาขวดแบบห่วงดึงกึ่งอัตโนมัติ ๑  ครั้ง ๕๐๐ 
๕๓ เครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกากน้ำระบบไฮโดรลิค ๑  ครั้ง ๒,๐๐๐ 
๕๔ เครื่องทำแห้งตัวอย่าง (Freeze dryer)  ๑ ชั่วโมง ๑๕๐ 
๕๕ กล้องจุลทรรศน์แบบ Compound ๑ ชั่วโมง ๔๐ 

๕๖ กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo ๑ ชั่วโมง ๔๐ 
๕๗ กล้องจุลทรรศน์ พร้อมชุดถ่ายภาพ ๑ ชั่วโมง ๖๐ 
๕๘ น้ำบริสุทธิ์ (Reverse Osmosis) ๑ ลิตร ๒๐ 
๕๙ น้ำบริสุทธิ์ (Deionized water) ๑  ลิตร ๖๐ 
๖๐ น้ำบริสุทธิ์สูง (Ultrapure water) ๑ ลิตร ๑๐๐ 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้    
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ
ว ิทยาศาสตร์และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติ  
ด้านการเกษตรและอาหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/2685 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัย
ได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในอัตราร้อยละ 
10 ของค่าธรรมเนียมทุกหลักสูตร และขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับ
อนุมัติให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2564 และมหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
ในการดำเนินการตามมติ ครม. ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตและผู้ปกครองที่ได้รับ 
 
 

ผลกระทบ … 
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019  หรือโรคโควิด-19 
(COVID-19) ในการลดค่าธรรมเน ียมการศ ึกษาแบบขั ้นบ ันได โดยลดร ้อยละ 50 สำหร ับค ่าธรรมเน ียม 
การศ ึกษาท ี ่ ไม ่ เก ิน 50,000 บาท และลดเพ ิ ่มร ้อยละ 30 สำหร ับค ่าธรรมเน ียมการศ ึกษาต ั ้ งแต่   
50,001 - 100,000 บาท ซึ ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที ่ลด  
และมหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีลด  

  ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กองบริการ
การศึกษา จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เสนอวาระต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบาย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
  โดยที่เป็นการเห็นสมควรประกาศการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2564 อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และ ข้อ 7 
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที ่7/2564 เมื่อวันที ่17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ … 
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ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 
“ผู้ลงทะเบียนเรียน” หมายความว่า นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย

พะเยา ในภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
ข้อ 4 ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษา

ต้น/ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 แบบขั้นบันได ดังนี้ 
(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วน 50,000 บาทแรก ให้ลดร้อยละ 50 
(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วน ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้ลดร้อยละ 30 
(3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทข้ึนไป ให้ลดร้อยละ 10 

          โดยรัฐบาลสนับสนุนร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการลดหย่อน และ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีได้รับการลดหย่อน 

ข้อ 5 การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับ 
การลดหย่อน จากมหาวิทยาลัยตามข้อ 4 ให้นำจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการลดหย่อน ตามข้อ 4 หักลบ กับจำนวนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ลดหย่อนให้กับนิสิตไปแล้วร้อยละ 10 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คืน/ลด
ให้กับนิสิตเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี  

ข้อ 6 นิสิตที่จะขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการเยียวยานิสิต/นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นิสิตต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์
ในระบบยืนยันสิทธิ์และยินยอมให้มหาวิทยาลัย ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปเบิกจ่ายตามที่กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาลกำหนด หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลกำหนดถือว่านิสิตสละสิทธิ์ในการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการ
เยียวยานิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย ของอธิการบดี 
ให้ถือเป็นที่สุด 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ... พ.ศ. 2564 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม ... 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้   
      1. ให้ความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
       2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสานกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.10 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การศึกษา สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/2684 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัย
ได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในอัตราร้อยละ 
10 ของค่าธรรมเนียมทุกหลักสูตร และขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับ
อนุมัติให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2564 และมหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
ในการดำเนินการตามมติ ครม. ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตและผู ้ปกครองที ่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019  หรือโรคโควิด-19 
(COVID-19) ในการลดค่าธรรมเน ียมการศ ึกษาแบบขั ้นบ ันได โดยลดร ้อยละ 50 สำหร ับค ่าธรรมเน ียม 
การศ ึกษาท ี ่ ไม ่ เก ิน 50,000 บาท และลดเพ ิ ่มร ้อยละ 30 สำหร ับค ่าธรรมเน ียมการศ ึกษาต ั ้ งแต่   
50,001 - 100,000 บาท ซึ ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที ่ลด  
และมหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีลด  
 
  ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กองบริการ
การศึกษา จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับ
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

การพิจารณา … 
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
  โดยที่เป็นการเห็นสมควรประกาศการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้เข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และ ข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี 
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ 8 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การศึกษา สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564” 

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 10 ประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   “ผู ้ช่วยพยาบาล” หมายความว่า ผู ้ที ่เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   “ผู้ลงทะเบียนเรียน” หมายความว่า ผู้ช่วยพยาบาลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  

ข้อ 11 ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2564 แบบขั้นบันได ดังนี้ 

(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วน 50,000 บาทแรก ให้ลดร้อยละ 50 
(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วน ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้ลดร้อยละ 30 
(3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทข้ึนไป ให้ลดร้อยละ 10 

         โดยรัฐบาลสนับสนุนร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที ่ได้รับการลดหย่อน  
และมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการ
ลดหย่อน 
 
 
 
 

ข้อ 12 การสนับสนุน … 
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ข้อ 12 การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับ 
การลดหย่อน จากมหาวิทยาลัยตามข้อ 4 ให้นำจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการลดหย่อน ตามข้อ 4 หักลบ กับจำนวนเงินค่าธรรมเนีย ม
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ลดหย่อนให้กับนิสิตไปแล้วร้อยละ 10 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คืน/ลด
ให้กับนิสิตเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี  

ข้อ 13 ผู้ช่วยพยาบาลที่จะขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการเยียวยานิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ผู ้ช ่วยพยาบาลต้องดำเนินการ 
ยืนยันสิทธิ ์ในระบบยืนยันสิทธิ ์และยินยอมให้มหาวิทยาลัย ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ เพื ่อนำไปเบิกจ่าย  
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาลกำหนด หากผู้ช่วยพยาบาล  
ไม่สามารถดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ในการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามมาตรการเยียวยานิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือ  
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี ้ขาด การตีความและการวิน ิจฉัย  
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

 
                ประกาศ ณ วันที่  ... พ.ศ. 2564 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้    
      1. ให้ความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม และรัฐบาล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
       2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสานกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่อง ขออนุมัติรูปแบบใบลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 
สรุปเรื่อง 
 
                   ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7307/3598 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
อนุมัติรูปแบบใบลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มาตรการ
การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของ 
 

สถาบันอุดม ... 






