
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 4/๒๕๕7 

วันพฤหสับดทีี่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7  

เวลา  13.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 8  อาคารเวฟเพลส  ถนนวทิยุ  แขวงลุมพินี  กรุงเทพมหานคร 

----------------- 

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

2.  นางอุไร   ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธ์ิ  กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาล ี  ทองเรือง   กรรมการและเลขานุการ 

6.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรัิช   อภิเมธีธ ารง   กรรมการ   

3.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย ์ดร.สุวทิย ์   อุดมพาณิชย ์ กรรมการ 

4.  นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    กรรมการ 

5.  นายสิทธิธี   จีนเอยีด     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์    ผู้ช่วยอธิการบด ี(ได้รับเชญิเข้าร่วมช้ีแจง) 

2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวทิยาลัยพะเยา ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ ดร.ส าราญ ทองแพง เป็นประธานท่ีประชุม ดร.ส าราญ ทองแพงกล่าวเปิด

ประชุม  และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไมม่ ี– 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1 เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2557 

 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 

3/2557 เมื่อวันศุกรท่ี์ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่  ๓.1  เรื่อง  ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีภาคปกต ิพ.ศ. 2557   
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ  พ.ศ. 2557 

------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความ

ตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. 2557” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีมผีลใช้บังคับกับนสิิตท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2556 
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ข้อ ๔ ประกาศน้ี  

 

 

 

 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 

๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวชิา ดังนี้ 

๕.๑ หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต 

๕.๒ หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต  

5.2.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

๕.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

5.๓.๑ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

5.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

5.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด 

5.๓.๔ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

๕.๔ หลักสูตรบัญชบัีณฑิต 

๕.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

๕.๖ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

5.๖.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

5.๖.๒ สาขาวิชาภาษาจีน 

5.๖.๓ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5.๖.๔ สาขาวิชาภาษาไทย 

5.๖.๕ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

5.๖.๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๕.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 

๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวชิา ดังนี้ 

6.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

6.๒ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

6.๒.๑ สาขาวิชาการประมง 

6.๒.๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

6.๒.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

6.๒.๔ สาขาวิชาชวีวทิยา 

6.๒.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ   

6.๒.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.๒.๗ สาขาวิชาฟิสกิส์ 

6.๒.๘ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

6.๒.๙ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

“นสิิต” หมายถงึ นสิิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            

“ค่าธรรมเนยีมการศึกษา”    หมายถงึ ค่ าลงทะ เ บียน เ รี ยนตามหลักสู ต รขอ ง 

มหาวทิยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศกึษา 
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6.๒.๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

6.๒.๑๑   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

6.๒.๑๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

6.๒.๑๓ สาขาวิชาสถิต ิ

6.๒.๑๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

6.๒.๑๕   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ 

6.๓ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

6.๔ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตร์สากล 

ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 

๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

7.๑ หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

7.๒ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

7.2.๑ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

7.2.๒ สาขาวิชาเคม ี

7.2.๓ สาขาวิชาจุลชีววทิยา 

7.2.๔ สาขาวิชาชวีเคมี 

7.2.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 

7.2.๖ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

7.2.๗ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

7.2.๘ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 

7.2.๙ สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

7.๓ หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

7.3.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

7.3.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

7.3.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

7.3.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

7.3.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

7.3.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

7.3.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

7.3.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

7.๔ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

7.4.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 

7.4.๒ สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

7.๕ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคเ รียนปกติ 

ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

8.1 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

8.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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8.3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

8.3.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

8.3.2 สาขาวิชาเวชกจิฉุกเฉนิ 

ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคเ รียนปกติ 

ภาคเรียนละ 3๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู ร้อน ภาคเรียนละ ๑5,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

6๐ ,๐๐๐   บ าท  ส า ห รั บก า รล งทะ เ บี ย น เ ป็ น ร า ย ปี  คื อ   ห ลั ก สู ต ร เ ภสั ช ศ าสต ร บัณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า 

บริบาลเภสัชกรรม 

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคเ รียนปกติ 

ภาคเรียนละ 5๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู ร้อน ภาคเรียนละ 25,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

10๐,๐๐๐  บาท ส าหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี ดังนี้ 

10.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

10.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

ยกเวน้ การช าระซ้ า การช าระเงินไวเ้กินกวา่ที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

               

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
 

                     มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                    (ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  3.2  เรื่อง  ขอเพิ่มข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับ

นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศกึษา) พ.ศ. 2557 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การใหทุ้นการศึกษาส าหรับนักเรียนทีไ่ด้รับทนุพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ดา้นการศกึษา) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

----------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้ออกประกาศ เร่ือง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับทุนพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน

การศึกษา)  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ

ความในขอ้ ๔ แห่งระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยาวา่ด้วย การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการ
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การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังตอ่ไปน้ี 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ เร่ือง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับทุนพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน

การศกึษา) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มผีลใชบั้งคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้  

“มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  มหาวทิยาลัยพะเยา 

“โรงเรียนสาธิต”  หมายความว่า  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

“นักเรียน”   หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

“ทุนการศึกษา”  หมายความว่า ค่าบ ารุงการศกึษาและคา่ธรรมเนยีมในแต่ละ 

                  ภาคการศึกษา 

ข้อ ๔ การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ให้ได้รับทุนการศึกษาทุก

ภาคการศกึษา  

ข้อ ๕ ให้ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้  

  ๕.๑ เงินช่วยเหลือเมื่อแรกถึง     ๓,๐๐๐ บาท 

  ๕.๒ ค่าใช้จ่ายรายเดือน               ๒,๐๐๐  บาท 

 (โรงเรียนจัดอาหารมื้อเช้าและเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และจัดอาหารทุกมื้อวันเสาร์

และวันอาทิตย์) 

๕.๓  ค่าใช้จ่ายรายเดือน      ๔,๐๐๐  บาท  

 (กรณนีักเรียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยเบือ้งตน้ฯ ณ สถาบันอื่นท่ี

ไมไ่ด้จัดอาหารมื้อเชา้ กลางวัน และเย็น)  

  ๕.๔ ค่าอุปกรณ์การศึกษา หนังสือเรียน ปีละ   ๓,๐๐๐ บาท 

  ๕.๕ ค่าเปลี่ยนประเภทวีซ่า ไม่เกินปีละ   ๒,๐๐๐ บาท 

  ๕.๖ ค่าต่อวีซ่า ประมาณปีละ    ๒,๐๐๐ บาท 

 ๕.๗ ค่าประกันสุขภาพ เบิกจ่ายตามจริงปีละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

  ข้อ ๖ กรณีในระหว่างปิดภาคเรียน หากนักเรียนไม่ได้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย ติดต่อกันในคราว

เดียวเป็นระยะเวลา เกินกวา่ ๒๐ วัน จะไมไ่ด้รับค่าใชจ้่ายรายเดอืน ตามข้อ ๕.๒ 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

                                      มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่   ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติน าเงินค่าปรับของศูนย์บรรณสารฯตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 2557 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มมีตดิังนี้ 

  1)  อนุมัติน าเงินค่าปรับของศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 

จ านวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) 

  2)  มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2557 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2557 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
                                            

                                                      ----------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับ

บัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความ

ตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สนิของ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึง

ให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑    ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา  ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2557” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับนสิิตท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ข้อ ๓   ประกาศน้ี  

       ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี ้ 

 

4.1 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
กรณไีม่ส าเร็จ

การศึกษาและ   

มรีายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       

   1.๑  สาขาวิชาภาษาไทย 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

   1.๒  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

“นสิิต” หมายถงึ นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา            

“ค่าธรรมเนยีมการศึกษา”    หมายถงึ ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ในแต่ละภาคการศึกษา 
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4.2 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
กรณไีม่ส าเร็จ

การศึกษาและ    

มรีายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต       

    สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       

    สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต       

   4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

   4.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

   4.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

   4.4 สาขาวิชาคณติศาสตร์ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต       

    5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    5.2 สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    5.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    5.4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       

 6.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ           

การทอ่งเท่ียว 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

   6.2 สาขาวิชาภาษาไทย 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

   6.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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                 4.3. การจัดการศกึษา ระดับปริญญาโท  แผน ข  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ

มีรายวิชาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต         

     สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

๓. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต         

    สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

๔. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต         

    ๔.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    ๔.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

          การเกษตร 

180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

    ๔.3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและ     

          ชุมชนนิเวศ 

120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ         

    ๕.๑ สาขาวิชาการบรหิาร 

           งานกอ่สร้าง  

150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

    ๕.2 สาขาวิชาวิศวกรรม 

          สิ่งแวดล้อม 

150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

๖. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต         

    ๖.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   

          และการท่องเท่ียว 

120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    ๖.2 สาขาวิชาภาษาไทย 90,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

    ๖.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 90,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

๗. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท  แผน ข (จัดการเรียนการสอน ณ วทิยาเขตเชียงราย) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ

มีรายวิชาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

ภาค

เรียนที่ 

3 

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต         

     สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต         

    สาขาวิชาการบรหิารงานก่อสร้าง  150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก  แบบ  ๑.๑  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียน

เรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ         

    สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ         

    สาขาวิชาการจัดการ             

    การทอ่งเท่ียว 

495,000 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 50,000 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑติ         

    3.1 สาขาวิชาภาษาไทย 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

    3.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 
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การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก  แบบ  2.1 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
กรณไีม่ส าเร็จ

การศกึษาและ 

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียน

เรียน 

ภาคเรียนละ 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต         

     1.1 สาขาวิชาการจัดการ         

           การทอ่งเท่ียว 

495,000 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 50,000 

1.2 สาขาวิชาการจัดการ 495,000 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 50,000 

1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ            

      การจัดการสิ่งแวดล้อม 

300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

 

300,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 

 

50,000 

 

20,000 
3. หล.ักสูตรศิลปศาสตรดุษฏี

บัณฑติ 

        

    3.1 สาขาวิชาภาษาไทย 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

    3.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 

 

ท้ังนี ้ค่าธรรมเนยีมท่ีก าหนดไว้ในประกาศน้ี เมื่อนิสติช าระแลว้จะขอรับคืนไมไ่ด้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ยกเว้น  

การช าระซ้ า การช าระเงินไวเ้กินกวา่ที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
 

                                                                                     มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน   

คณะศิลปะศาสตร์  พ.ศ. 2557 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้เปลี่ยนช่ือประกาศจากเดมิ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน 

คณะศิลปะศาสตร์ พ.ศ. 2557 เป็น (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏบัิตกิารสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 

2557 

  2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏบัิตกิารสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2557 

  3. ให้เพิ่ม ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใชต้ัง้แตปี่การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

  4. ให้ตัดประโยค ข้อ 4 จากเดิม การสอนเกินภาระการสอนในกรณีเป็นรายวิชาทางด้านสังคมศาสตร์จะต้องมี

นสิิตในหมู่เรียนไม่นอ้ยกว่า ๑๕๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทนช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท เป็น การสอนเกินภาระการสอนจะต้องมี

นสิิตในหมูเ่รียนไม่นอ้ยกว่า ๑๕๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทนช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท 

 5. ให้ตัดข้อความ ข้อ 7 จากเดิม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนให้ด าเนินการขออนุมัติ

มหาวทิยาลัยพะเยา และให้เบิกจากเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ เป็น การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน

สอนให้ด าเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยพะเยา และให้เบิกจากเงินรายได้ของคณะ  

 6. ให้ตัดประโยค “ท้ังน้ี ให้มีผลบังคับใชต้ัง้แตว่ันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศเป็นต้นไป” ออก 

 7. ให้น าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏบัิตกิารสอนเกินภาระงานสอน คณะศิลปะศาสตร์ท่ีลงนาม

แลว้แจ้งท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินฯ ในวาระสืบเนื่อง ตอ่ไป 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัตกิารสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

--------------------------- 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน จึง

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓คณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔/ ๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี้  

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน 

พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีมผีลบังคับใชต้ัง้แตปี่การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ประกาศน้ี 

อาจารย์ผู้สอนเกินภาระงานสอน  หมายถึง อาจารยป์ระจ าผู้จัดการเรียนการสอน  

เกิน ๑๕ ชั่วโมงตอ่สัปดาห์  

  ข้อ ๔ การนับชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอนจะเร่ิมต้นหลังชั่วโมงท่ี ๑๕ เป็นต้นไป โดยนับท้ังชั่วโมง

บรรยายและปฏบัิต ิกรณีรายวชิาท่ีอาจารย์จัดการเรียนการสอนมากกว่า ๑ คน ให้นับจ านวนชั่วโมงสอนจริงของอาจารย์

แตล่ะคนตอ่สัปดาห์ท่ีมีการสอน 

  ข้อ ๕ การสอนเกินภาระการสอนจะต้องมีนิสิตในหมู่เรียนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทน

ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท  
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  ข้อ ๖ การสอนเกินภาระการสอนในกรณเีป็นรายวชิาทางด้านภาษาจะต้องมีนิสิตในหมู่เรียนไม่น้อยกว่า 

๕๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทนช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท  

  ข้อ ๗ อาจารยผ์ู้สอนแต่ละท่านจะรับภาระการสอนเกินภาระงานสอน ไมเ่กิน ๖ ชั่วโมงตอ่สัปดาห์  

  ข้อ ๘ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนให้ด าเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

และให้เบิกจากเงินรายได้ของคณะ  

  ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

   

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                      มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                    (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                      อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดราคาจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ส าหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ ตอ่ไปประกาศลักษณะดังกลา่วไมต่อ้งน าเขา้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.5  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของคลินิก

แพทย์แผนจนี พ.ศ. 2557   
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของคลินิกแพทย์แผน

จีน พ.ศ. 2557   

  2. ให้ตัดข้อความ “หมายเหตุ – ค่าใชจ้่ายส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายจากส านักงานประกันสังคม

แห่งชาติ” ออก  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราคา่รักษาพยาบาลของคลินิกแพทย์แผนจีน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------- 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศ ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของคลินิกแพทย์แผนจีน  จึงอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ใน

คราวประชุม คร้ังท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่ารักษาของคลินิกแพทย์

แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

 “มหาวทิยาลัย”  หมายถงึ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”  หมายถงึ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “บุคลากร”  หมายถงึ บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “นสิิต”   หมายถงึ นสิิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  

และปริญญาเอกของมหาวทิยาลัยพะเยา 

   “บุคคลทั่วไป”  หมายถงึ บุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยา 

ข้อ ๔ ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของคลินิกแพทย์แผนจีนให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ฉบับนี้ 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้

ขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                                                           มณฑล  สงวนเสริมศรี 

            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

อัตราค่าบริการในการใหบ้ริการทางการแพทย์แผนจีน 

และรายละเอียดรายการให้บริการ 

 

ล าดับ ค่าบริการ การตรวจวนิิจฉัยทางการแพทย์แผนจนี ราคา(บาท)ต่อคน 

๑ ฝังเข็มเพื่อการรักษาส าหรับบุคลากร  ๑๕๐ 

๒ ฝังเข็มเพื่อการรักษาส าหรับบุคคลทั่วไป ๒๐๐ 

๓ ฝังเข็มเพื่อความสวยความงามส าหรับบุคลากร  ๒๐๐ 

๔ ฝังเข็มเพื่อความสวยความงามส าหรับบุคคลทั่วไป ๒๕๐ 

5 ฝังเข็มส าหรับนสิิต 100 

 

    
ระเบียบวาระที่  ๔.6  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

ทุนการศึกษาส าหรับทันตแพทย์ของสถาบันร่วมผลิตทันตแพทย์ พ.ศ. 2557 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษา

ส าหรับทันตแพทยข์องสถาบันร่วมผลิตทันตแพทย ์พ.ศ. 2557   

  2.  ให้เพิ่มข้อความ ข้อ 4 ในตารางรายการล าดับท่ี 3 จากเดิม ค่าท าการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนตาม

หลักสูตร เป็น ค่าท าการศกึษาวจิัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนตามหลักสูตรนอกเหนอืจากข้อ ๒  
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  3. ให้เพิ่มหัวขอ้ ข้อ 8 ผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา และท าสัญญาขอรับทุนกับมหาวิทยาลัยไปก่อนวันท่ี

ประกาศนีม้ผีลใช้บังคับ การก าหนดอัตราค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศน้ี 

   

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับทันตแพทย ์

ของสถาบันร่วมผลิตทันตแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๗ 

---------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดอัตราค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับทันตแพทย์ของสถาบันร่วม

ผลิตทันตแพทย์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับ

ข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด้วย การเง ินและทรัพย์ส ินของ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

ทุนการศึกษาส าหรับทันตแพทยข์องสถาบันร่วมผลิตทันตแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 

       “มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  มหาวทิยาลัยพะเยา 

       “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

       “อาจารยพ์ิเศษ”  หมายความวา่  ผู้ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากมหาวทิยาลัยให้เป็นอาจารย์พิเศษ 

       “สถาบันร่วมผลิต”  หมายความว่า  โรงพยาบาลพะเยา หรือโรงพยาบาลอื่นๆ  ท่ีท าความ

ร่วมมอืในการผลิตทันตแพทยก์ับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๔  ให้ก าหนดอัตราค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับทันตแพทย ์ของสถาบันร่วมผลิตทันต

แพทย ์ดังนี ้

 

ล าดับที ่ รายการ รายละเอียดการเบิกจ่าย 

๑ ค่าใชจ้่ายประจ าเดือน อาจารย์ท่ีได้รับเงินเดอืนตน้สังกัดระหว่างลาศกึษา 

กรณเีรียนต่างท้องถิ่นให้เดอืนละ ๔,๕๐๐ บาท 

๒ ค่าธรรมเนยีมการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าบ ารุง

การศึกษา 

ตามท่ีจ่ายจรงิ 

๓ ค่าท าการศกึษาวจิัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนตาม

หลักสูตรนอกเหนอืจากข้อ ๒ 

ตามท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ข้อ ๕  กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความจ าเป็น เป็น

กรณ ีๆ ไป 

  ข้อ ๖  ผู้ท่ีจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีได้รับการ

แตง่ตัง้โดยมหาวทิยาลัย 
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  ข้อ ๗  ผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจะต้องท าสัญญาขอรับทุนกับมหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

  ข้อ ๘  ผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา และท าสัญญาขอรับทุนกับมหาวิทยาลัยไปก่อนวันท่ี

ประกาศนีม้ผีลใช้บังคับ การก าหนดอัตราค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศน้ี 

  ข้อ ๙  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

                                                                                         มณฑล สงวนเสริมศรี 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์

พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน ส าหรับสอนนิสิตทันตแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก พ.ศ. 2557 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบอนุมัติโดยหลักการ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

วิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน ส าหรับสอนนิสิตทันตแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก พ.ศ. 

2557  โดยให้อธิการบดีลงนามประกาศท่ีได้การปรับแก้ 

2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และกองบริการการศกึษาได้ด าเนนิการปรับแก้ 

3. ให้น าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน 

ส าหรับสอนนิสิตทันตแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก พ.ศ. 2557 ท่ีลงนามแล้วแจ้งท่ีประชุม

คณะกรรมการการเงินฯ ในวาระสืบเนื่อง ตอ่ไป 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราคา่ตอบแทนวทิยากร อาจารยพ์ิเศษ ผูป้่วยมาตรฐาน 

ส าหรับสอนนสิิตในรายวิชาระดับปรคีลนิิกและระดับคลินกิ  

สาขาวิชาทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน ส าหรับสอน

นิสิตในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  อาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

วา่ด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ใน

คราวประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ เมื่อวนัท่ี ๑๐ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร 

อาจารยพ์เิศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน ส าหรับสอนนสิิตในรายวชิาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
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  ข้อ ๒  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ 

ผู้ป่วยมาตรฐาน ส าหรับสอนนสิิตแพทย ์ ในรายวชิาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก พ.ศ. ๒๕๕5 และให้ใชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ ๓ ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับตัง้แตปี่การศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

  ข้อ 4 ในประกาศน้ี 

       “มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  มหาวทิยาลัยพะเยา 

       “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

       “วทิยากร”   หมายความว่า  ผู้บรรยาย ผู้อภปิราย หรอืท่ีเรียกชื่ออยา่งอื่นซึ่งท าหน้าท่ีให้

ความรู้แกผู่้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

       “อาจารยพ์ิเศษ”   หมายความวา่  บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยแตง่ตั้งเป็นอาจารย์พเิศษ 

       “ผู้ป่วยมาตรฐาน”  หมายความว่า  ผู ้ป่วยหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ป่วยจริงหรือผู้ป่วย

สมมติ หรือท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการสอนนิสิตสาขาวิชาทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       “การสอน”    หมายความว่า  การสอนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ รวมท้ังการออกข้อสอบ 

การตรวจข้อสอบ การตรวจรายงาน การสอนกลุ่มยอ่ย การสอนข้างเตียงผู้ป่วย การสอนในห้องผ่าตัด การสอนหอผู้ป่วย

นอก การสอนคลนิกิวินิจฉัย การสอนหัตถการ และการออกปฏบัิตงิานในชุมชน 

  ข้อ 5  ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารยพ์ิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน ส าหรับสอนนสิิต ในรายวชิา

ระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก สาขาวิชาทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี ้

   5.๑  อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 

          5.๑.๑  วทิยากร  ชั่วโมงละไม่เกิน  ๑,๐๐๐ บาท 

          5.๑.๒  อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละไม่เกิน  ๑,๐๐๐ บาท 

   5.๒  อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคปฏบัิติ 

          5.๒.๑  อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละไม่เกิน  ๕๐๐ บาท 

   5.๓  อัตราค่าตอบแทนผู้ป่วยมาตรฐาน  ชั่วโมงละไม่เกิน ๒๕๐ บาท 

  ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

                                                                                         มณฑล สงวนเสริมศรี 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.8 เรื่อง งบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง อื่นๆ 

ระเบียบวาระที่  5.1  เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานอนุกรรมการ จากเดิม 8,000 บาท เป็น 10,000 บาท 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตใิห้ความเห็นชอบ และให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การปรับอัตราเบ้ียประชุมประธานกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๗  

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การปรับอัตราเบี้ยประชุมประธานกรรมการชดุต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับอัตราเบ้ียประชุมประธานกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีแต่งตั้งโดย

สภามหาวิทยาลัยพะเยา  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

คณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัย ในคราวประชุมครัง้ท่ี 4/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การปรับอัตราเบ้ียประชุมประธานกรรมการ

ชุดตา่งๆ ของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับต้ังแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการชุดตา่งๆ ของมหาวทิยาลัยพะเยาได้รับเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 

   3.1 ประธานคณะกรรมการการติดตามและประเมินงานด าเนินงานของอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยพะเยา  

   3.2 ประธานคณะกรรมการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

   3.3 ประธานคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา

      

   3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

   3.5 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลัยพะเยา 

   3.6 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยา      

   3.7 ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

   3.8 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้ยืมเงินจากภายนอกมหาวิทยาลัย

พะเยา      

  ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 
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       ประกาศ  ณ  วันท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

                                                                  มณฑล สงวนเสริมศรี 

          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราเบี้ยประชมุคณะกรรมการอ านวยการ 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดอัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับข้อ ๔ 

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการ

การเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัย ในคราวประชุมครัง้ท่ี 4/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี 10 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงให้

ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ก าหนดอัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา ดังนี้ 

   3.1 ประธานกรรมการ    อัตรา 10,000 บาท 

   3.2 กรรมการ     อัตรา   8,000 บาท 

   3.3 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  อัตรา   2,000 บาท 

   3.4 ผู้ได้รับเชญิจากคณะกรรมการให้เข้าร่วมช้ีแจง  อัตรา  2,000 บาท 

  ข้อ 4 ในกรณีท่ีมีการประชุมคณะกรรมอ านวยการวิทยาลัยการจัดการไปก่อนท่ีออกประกาศฉบับนี้ 

การจ่ายเบีย้ประชุมคณะกรรมการอ านวยการให้เป็นไปตามประกาศน้ี  

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

                                                                มณฑล สงวนเสริมศรี 

          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                            อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  5.2  เรื่อง ขออนุมัตติั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1) อนุมัติน าเงินค่าปรับล่าช้าท่ีน าส่งเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มาตั้งเป็นงบประมาณปี พ.ศ. 

2557 จ านวน 1,325,680 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหา้พันหกร้อยแปดสบิบาทถ้วน) 

  2) มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติน าเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 มาตั้งเป็นงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 247,000 บาท ของคณะวิศกรรม

ศาสตร ์
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัติเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 220,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) และ

เงินรายได้สะสมปีงบประมาณพ.ศ. 2556 จ านวน 27,000 บาท มาตั้งเป็นงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จ านวน 247,000 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

  2. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  5.4 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์นเิทศรายวิชาฝกึงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรกึษา

รายวิชาการศึกษาอสิระ ภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา 2556  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. อนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ 

ภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษา 2556 

  2. มอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และค่าตอบแทน

อาจารย์ท่ีปรึกษารายวชิาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษา 2557 

  3. ให้ความเห็นชอบอนุมัติโดยหลักการ (ร่าง) ประกาศค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกงาน และ

ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษารายวชิาการศึกษาอิสระ ภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษา 2557 

  4. ให้น าประกาศคา่ตอบแทนอาจารย์นิเทศรายวชิาฝึกงาน และค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษารายวิชาการศึกษา

อสิระ ภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษา 2557 ท่ีลงนามแล้วแจ้งท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินฯ ในวาระสืบเนื่อง ตอ่ไป 

   

ระเบียบวาระที่  5.5  เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินรับรองสถาบันการศึกษา สาขาวิชา

การแพทย์แผนจนีเป็นกรณีพิเศษ  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินรับรองสถาบันการศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระอื่นๆ 
 

  ด้วยอ านาจคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติในหลักการเร่ือง การ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินรับรองสถาบันการศกึษาของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน

ชั่วโมงละ 1,000 บาท/คน และให้น าเขา้คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยาพจิารณาอนุมัติ 

 

ปิดประชุม  
 

 เวลา  15.00 น. 

 

 

                สุคนธ์  ยากี                                                                         ชาล ี ทองเรือง 
 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาล ี ทองเรือง)                                                                                                  

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


