
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 9/๒๕64 
วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน ตุลาคม 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  1 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.1.1 เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่  
14 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที ่ อว 7306/4844 ลงวันที ่ 15 ตุลาคม 2564  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  
ถึงวันที ่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำ 
ปีงบประมาณ 2564 ในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างและเสริมศักยภาพคน การวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพ่ือความเป็นไทย และการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาลและเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน นั้น 

 
 มหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงความสำเร็จ 
และอุปสรรคต่าง ๆ ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า  
ผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ต่อองค์กร เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั ้งแต่ว ันที ่ 14 กันยายน  
พ.ศ. 2564 ถึงวันที ่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ต่อที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2 เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.2.1 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามท่ี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2564 
เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 
พ.ศ. 2564 นั้น 

 
บัดนี ้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 ... 
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ระเบียบวาระที่  1.2.2  เรื่อง  รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 159 บัญช ี
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข ้อความของกองคลัง ท ี ่  อว 7306/4823 ลงว ันที ่ 12 ต ุลาคม 2564  
เรื่อง ขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน กันยายน 2564 กองคลังได้จัดทำงบกระทบยอด 
เงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือตามรายงาน
ธนาคารและจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน นั้น  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน กันยายน 2564 
จำนวน 159 บัญชี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.3 เรื่อง รายงานการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที ่ อว 7306/4834 ลงวันที่  14 ตุลาคม 2564  
เรื่อง ขอรายงานการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ข้อที่ 4 กรณีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี เพื่อกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  
ตามหนี้ผูกพันนั้นได้ต่อไปอีกไม่เกินหกเดือน และแจ้งต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ นั้น 
 
  บัดนี ้ ส่วนงานได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื ่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ ้น 366,725,598.05 บาท (สามร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสน 
สองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสตางค์) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื ่อมปี กรณีมีหนี ้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวนเงิน 186,017,145.62 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบ
สองสตางค์) 
  2. การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน สำหรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย โครงการ
บริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 
1,715,500.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  3. การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวนเงิน 178,992,952.43 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาท
สี่สิบสามสตางค์) 

กองคลัง ... 
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 กองคลัง จึงขอรายงานการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  2.1เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่16 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง  
  

ตามท่ี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 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 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
                                - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/3562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 
เรื่อง ขอความอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 61 
(16/2564) เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศ

มหาวิทยาลัย ... 
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มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564   
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

 
กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
 โดยท ี ่ เป ็นการสมควรแก ้ ไขเพ ิ ่ ม เต ิมการกำหนดอ ัตราค ่ าธรรมเน ียม การศ ึ กษ า  
ระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาล ัยพะเยา ในคราวประชุมคร ั ้งท ี ่  61 (16/2564) เม ื ่อว ันที ่  22 กันยายน พ.ศ. 2564  
และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  
21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ ให ้ เพ ิ ่มความต ่อไปน ี ้ต ่อท ้ายตารางแนบท้ายประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา  
เรื ่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 ในตาราง ข้อ 6.6 ของ 3.  
ระดับปริญญาโท แผน ข ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4  
 

 
6. หลักสูตร … 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีท่ี ๑-2 

ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษาและ/
หรือมีรายวิชา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาละ (บาท) 
ภาคการศึกษา

ที่ ๑ 
ภาคการศึกษา

ที่ ๒ 
ภาคการศึกษา

ที่ ๓ 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

    ๖.๖ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

          สิ่งแวดล้อม 

 

15๐,๐๐๐ 
 

๒5,๐๐๐ 
 

๒5,๐๐๐ 
 

๒5,๐๐๐ 
 

๒5,๐๐๐ 

 
ข ้อ 4  ให้อธ ิการบด ีร ักษาการตามประกาศน ี ้  กรณีท ี ่ม ีป ัญหาเก ี ่ยวก ับการบ ังค ับใช้  

หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี ้ขาด การตีความและการวินิจฉัย 
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ... 

 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  
       2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับ และประสาน
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันกลุ่ม 
สำหรับเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ อว 7319/1116  
ลงวันที ่ 12 ตุลาคม 2564 เรื ่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง 
ค่าใช้จ่ายประกันกลุ ่ม สำหรับเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
พ.ศ. 2564 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั ้งที ่ 62 (17/2564) เมื ่อวันที ่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
ในระเบียบวาระที่ 5.1.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันกลุ่ม 
สำหรับเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2564  ที่ประชุม 
มีมติให้ความเห็นชอบ และมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

คณะเทคโนโลยี ... 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื ่อง ค่าใช้จ่ายประกันกลุ ่ม สำหรับเชื ้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ค่าใช้จ่าย 
ประกันกลุ่ม สำหรับเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  
 โดยที ่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดค่าใช้จ่ายประกันภัยกลุ ่มสำหรับเชื ้ออุบัติใหม่   
หรืออุบัติซ้ำ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เนื ่องด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ของ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสารให้ เป ็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพและเกิดประสิทธ ิผล  
ตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา   
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั ้ งที ่  62 (17/2564) เมื ่อวันที ่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  9/2564 เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ค่าใช้จ่ายประกันภัยกลุ่ม 
สำหรับเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 “คณะ”  หมายความว่า  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
ที่ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนิสิตที่คณะเห็นสมควร 

 
 

ข้อ ๔ คณะอาจจัด ... 
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ข้อ ๔ คณะอาจจัดให้มีการประกันภัยกลุ่มต่อปีแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม 
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร โดยกำหนดให้เข้าร่วมประกันสุขภาพกลุ ่มให้เป ็นไป  
ตามที่คณะกำหนด ทั้งนี้ คณะจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยกลุ ่มสำหรับเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ ให้แก่นิสิต  
ตามอัตราค่าเบี ้ยประกันภัยกลุ ่มสำหรับเชื ้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ของคณะ  
ในอัตราเบี้ยประกันภัยรวมกับค่าอากรแสตมป์คนละไม่เกิน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่าย
เกินกว่านี้ ให้ขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นกรณีไป  

ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู ้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้  
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย 
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
        

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้   
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันกลุ่ม สำหรับเชื้ออุบัติ
ใหม่หรืออุบัติซ้ำ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2564 และเสนอแนะให้คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบบริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือก่อนดำเนินการจัดทำประกันกลุ่ม
ดังกล่าว 
      2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับ และประสาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามที ่มหาวิทยาลัยได้แก้ไขเพิ ่มเติมการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษาจึงจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 63 (18/2564) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

 
กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ขอเสนอเพ่ือ … 
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
 โดยท ี ่ เป ็นการสมควรแก ้ ไขเพ ิ ่ ม เต ิมการกำหนดอ ัตราค ่ าธรรมเน ียม การศ ึ กษ า  

ระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และ ข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาว ิทยาล ัยพะเยา ในคราวประช ุมคร ั ้ งท ี ่  63 (18/2564) เม ื ่อว ันท ี ่  20 ต ุลาคม พ.ศ. 2564  
และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ้งที่  9/2564 เมื่อวันที่  
21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ... เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกความในข ้อ 7 ของตารางแนบท้ายประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา  
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
  7. การจัดการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 
       (1) ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  

       
 
 
 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีที่ ๑-๒ 

ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษาและ/
หรือมีรายวิชา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

  (1) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที ่ยว 
และการโรงแรม  
  (2) สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว
โรงแรม และธุรกจิบริการ 

 

๑83,๐๐๐ 
 

183,000 

 
 

45,750 
 

45,750 

 
 

45,750 
 

45,750 

 
 

41,250 
 

41,250 

(2) ระดับปริญญาโท ... 
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      (2) ระดับปริญญาโท แผน ข 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีท่ี ๑-2 

ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษาและ/
หรือมีรายวิชา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาละ (บาท) 
ภาคการศึกษาที่ 

๑ 
ภาคการศึกษา

ที่ ๒ 
ภาคการศึกษา

ที่ ๓ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

    (1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

138,๐๐๐ 

 
 

23,000 

 
 

23,000 

 
 

23,000 

 
 

20,000 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

    (1) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที ่ยว
และการโรงแรม 

    (2) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที ่ยว 
โรงแรม และธุรกิจบริการ 

 
 

183,000 
 

183,000 

 
 

30,500 
 

30,500 

 
 

30,500 
 

30,500 

 
 

30,500 
 

30,500 

 
 

27,500 
 

27,500 

 
  (3) ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1  

   
  (4) ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 

 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีที่ ๑-3 

ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษาและ/
หรือมีรายวิชา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1. หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ     

    (1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    

    (2) สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

    (3) สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว
โรงแรม และธุรกจิบริการ 

 

318,000 
 

513,000 

 

513,000 

 
53,000 

 

85,500 

 

85,500 

 
53,000 

 

85,500 

 

85,500 

 
50,000 

 

82,500 

 

82,500 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีที่ ๑-3 

ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษาและ/
หรือมีรายวิชา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1. หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ 

    (1) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
    (2) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
โรงแรม และธุรกิจบริการ  

 

 

513,000 

 

513,00 

 
 

85,500 

 

85,500 

 
 

85,500 

 

85,500 

 
 

82,500 

 

82,500 

ข้อ 4 ให้อธิการบดี ... 
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ข ้อ 4  ให้อธ ิการบด ีร ักษาการตามประกาศน ี ้  กรณีท ี ่ม ีป ัญหาเก ี ่ยวก ับการบ ังค ับใช้  
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี ้ขาด การตีความและการวินิจฉัย  
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ...  

 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้   
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 โดยให้แก้ไข ดังนี้ 
                1.1 ประสานกับกองบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบและแก้ไข (2) ระดับปริญญาโท  
แผน ข ในตาราง หลักสูตร/สาขาวิชา จากเดิม 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เปลี่ยนเป็น 1. หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต 
                1.2 ให้แก้ไข (4) ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 (2) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
โรงแรม และธุรกิจบริการ ในตาราง เหมาจ่ายรวม (บาท) จากเดิม 513,00 เปลี่ยนเป็น 513,000  
      2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสานกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  เรื่อง ขออนุมัติใช้บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอนุโลม 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว ๗๓๐๔/๔๑๗๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติใช้บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอนุโลม ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ ประชุมมีมติ 
ให้มีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่น และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดให้มีตำแหน่งทางวิชาการ  
ที่เรียกว่าอย่างอ่ืน นั้น 
 

เพื ่อให ้ม ีการดำเน ินงานยกร ่างข ้อบังค ับมหาว ิทยาล ัยพะเยา ว ่าด ้วย การกำหนด  
ให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกว่าอย่างอ่ืนบรรลุวัตถุประสงค์ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติใช้บัญชีแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๘ โดยอนุโลม ทั้งนี้ กรรมการภายในให้เบิกในอัตราเดียวกับเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ 4 ให้อธิการบดี ... 




