สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 4/๒๕๕5
วันศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕5
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ

----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. ดร.สาราญ ทองแพง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
5. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
6. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล
8. นางสาวสุคนธ์ ยากี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
2. นางอุไร ร่มโพธิหยก
3. นางณิชาภา ยอดเมืองชัย

กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

2
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2555
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/๒๕๕5 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕5 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม
โดยมีการแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง กาหนดอัตราเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.
2555 หน้า 9 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมบัญชีแสดงรายละเอียดเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยให้เพิ่มข้อความต่อท้ายประโยคว่า “โดยให้นาบัญชีแสดงรายละเอียด
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 โดยให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม ให้เป็นอัตราที่ไม่รวมค่าอาหาร และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ

3
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึก ษา ระดั บ บัณฑิตศึก ษา พ.ศ. 2555 จึงอาศัย อานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับกับนิสติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสติ ”
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนีย มการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เ หมาจ่าย ดังรายชื่อ
หลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ภาคปลาย ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

ชั้นปีที่ 2

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

๑.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๑.๑ สาขาวิชาภาษาไทย

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ภาคปลาย ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

ชั้นปีที่ 2

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

180,000 45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

4.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

6.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

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

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3.หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

6.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

7.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

5
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ชั้นปีที่ 2
ภาค
เรียนที่
3

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ภาค
เรียนที่
3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

๑.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

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

30,000

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

๔.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

๔.2 สาขาวิชาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
๔.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร

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

30,000

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

150,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

25,000

150,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

25,000

๖.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
๖.2 สาขาวิชาภาษาไทย

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

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.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

๒.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

120,000

๓.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
๔.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

๕.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
๕.๑ สาขาวิชาการบริหาร
งานก่อสร้าง
๕.๒ สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
๖.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

6
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข (วิทยาเขตเชียงราย)
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ชั้นปีที่ 2
ภาค
เรียนที่
3

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ภาค
เรียนที่
3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

๑.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

150,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

25,000

3.หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาภาษาไทย

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

120,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20,000

3.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ชั้นปีที่ 2
ภาค
เรียนที่
3

ภาค
เรียนที่
1

ชั้นปีที่ 3
ภาค
เรียนที่
2

ภาค
เรียนที่
3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

๑.หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

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

20,000

495,000 82,500

50,000

๒.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
\ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500
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การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
ชั้นปีที่ 1
เหมาจ่าย
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาค
เรียนที่
1

ภาค
เรียนที่
2

ชั้นปีที่ 2
ภาค
เรียนที่
3

ภาค
เรียนที่
1

ชั้นปีที่ 3
ภาค
เรียนที่
2

ภาค
เรียนที่
3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

๑. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

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

20,000

495,000 82,500

50,000

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนีย มการศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 โดยให้แก้ไ ขข้อความใน ข้อ 7
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ รวมจ่ายปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท สาหรับการ
ลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม แก้ไขเป็น ข้อ 7
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จ
การศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐
บาท กรณีลงทะเบียนเป็นรายปี เหมาจ่ายปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท และ ข้อ 8 ค่าธรรมเนียม
การศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 4๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู
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ร้อน ภาคเรียนละ 2๐,๐๐๐ บาท หรือ รวมจ่ายปีการศึกษาละ 8๐,๐๐๐ บาท สาหรับการลงทะเบียนเป็น
รายปี คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แก้ไขเป็น ข้อ 8 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตค่าธรรมเนียม
การศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 4๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู
ร้อน ภาคเรียนละ 2๐,๐๐๐ บาท กรณีลงทะเบียนเป็นรายปี เหมาจ่ายปีการศึกษาละ 8๐,๐๐๐ บาท
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555
------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 จึง อาศัย อ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มผี ลใช้บังคับกับนิสติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสติ ”

หมายถึง นิสติ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า ใ น แ ต่ ล ะ
ภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ดังนี้
๔.๑ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
๔.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๔.๒.๑ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
๔.๒.๒ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
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๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
๔.๓.๑ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๔.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
๔.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด
๔.๓.๔ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๔.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
๔.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๔.๖.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
๔.๖.๒ สาขาวิชาภาษาจีน
๔.๖.๓ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
๔.๖.๔ สาขาวิชาภาษาไทย
๔.๖.๕ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
๔.๖.๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๕.๒.๑ สาขาวิชาการประมง
๕.๒.๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๕.๒.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๕.๒.๔ สาขาวิชาเคมี
๕.๒.๕ สาขาวิชาชีววิทยา
๕.๒.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
๕.๒.๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๒.๘ สาขาวิชาฟิสิกส์
๕.๒.๙ สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
๕.๒.๑๐ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๕.๒.๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๕.๒.๑๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
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๕.๒.๑๓ สาขาวิชาสถิติ
๕.๒.๑๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๕.๒.๑๕ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึก ษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ดังนี้
๖.๑ หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
๖.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๖.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๖.๓.๑ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
๖.๓.๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
๖.๓.๓ สาขาวิชาชีวเคมี
๖.๓.๔ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
๖.๓.๕ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
๖.๓.๖ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๖.๓.๗ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
๖.๓.๘ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๖.๓.๙ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
๖.๓.๑๐ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๖.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๖.๔.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๖.๔.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๖.๔.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
๖.๔.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
๖.๔.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๖.๔.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
๖.๔.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
๖.๔.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๖.๕ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
๖.๖ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ข้อ ๗ หลั กสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบ าลเภสัชกรรม ค่าธรรมเนีย ม
การศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู
ร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีลงทะเบียนเป็นรายปี เหมาจ่ายปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 4๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 2๐,๐๐๐
บาท กรณีลงทะเบียนเป็นรายปี เหมาจ่ายปีการศึกษาละ 8๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสติ ชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทั้งสิน้ ยกเว้น การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี คู่ข นาน 2 ปริ ญ ญา และหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบ
ปริญญาโท พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
(ยกเลิกประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศที่นาเข้าครั้งที่ 5/2555)

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
พ.ศ. 2555

…………………………………
โดยที่สมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดั บปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญ ญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2555 จึง
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิ นและ
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ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลั กสู ตรระดับ ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญ ญา และระดับ ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.
2555”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสติ ”
หมายถึง นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญ ญา และนิสิตระดับปริญ ญาตรีควบ
ปริญญาโท
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติภาค
เรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน 2 ปริญญา ดังนี้
๔.๑ หลั ก สู ต รการศึ กษ าบั ณฑิ ต ส าขาวิ ชาการ ศึ ก ษ า และห ลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๔.๒ หลั ก สู ต รการศึ กษ าบั ณฑิ ต ส าขาวิ ชาการ ศึ ก ษ า และห ลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๓ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
๔.๔ หลั กสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และหลั ก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
๔.๘ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
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๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต
๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๑๒ หลั ก สู ต รศิ ล ป ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษ าจี น และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๑๓ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายภาคเรียนปกติภาค
เรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 10,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท ดังนี้
5.1 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา และหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
5.2 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า เ ค มี แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
5.3 หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาชี ววิ ทยา และหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
ทั้ ง นี้ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศนี้ เมื่ อ ช าระแล้ ว จะขอรั บ คื น ไม่ ไ ด้ ไ ม่ ว่ า
กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น ยกเว้ น การช าระซ้ า การช าระเงิ น เกิ น กว่ า ที่ ก าหนด หรื อ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
--------------------อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)
เพื่อให้การจัดจัดเก็ บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิท ยาลัยพะเยาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนีย มการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 255๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนีย มการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เ หมาจ่าย ดังรายชื่อ
หลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข (ครู – อาจารย์ประจาการ)
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
1
2
3
4

กรณีไม่สาเร็จการศึกษา
และมีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

80,000
80,000

20,000 20,000 20,000 20,000
20,000 20,000 20,000 20,000

20,000
20,000

๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาภาษาไทย
1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร
อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนคืน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
วิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 กลับไปพิจารณา
และเสนอรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ก่อนนาเข้าวาระประชุมในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.6 เรื่อง ขออนุมัติจาหน่ายคู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติจาหน่ายคู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2554
ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าบริการ
หอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าบริการหอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๕
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าบริการ
หอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศกาหนดอัตราค่าบริการ
หอพักวิทยาเขตเชียงราย ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าบริการ
หอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าที่พักและทะเบียนหลักเกณฑ์
การเข้าพักของศูนย์บริการวิชาการเชียงราย สาหรับ นิสิตสานักพยาบาลศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการห้องพักศูนย์บริการวิชาการเชียงราย โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ การให้บริการห้องพักของมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
๔.๑ เพื่อใช้เป็นอาคารที่พักสาหรับ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา
และประชาชนทั่วไป
๔.๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสติ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
ข้อ ๕ การกาหนดอัตราค่าบริการห้องพัก
๕.๑ ห้องชุดปรับอากาศโซน เอ และโซน บี ชุดละ ๒ ห้องนอน พักได้ห้องละ ๒ คน
อัตราค่าเช่าห้องละ ๔๐๐ บาทต่อวัน หากพักเกินห้องละ ๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาทต่อวัน
กรณีที่เป็นบุคลากรและนิสติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เก็บค่าห้องพักในอัตราค่า
เช่าห้องละ ๓๐๐ บาทต่อวัน หากพักเกินห้องละ ๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาทต่อวัน
๕.๒ ห้องปรับอากาศ โซน ซี ชั้น ๒ จานวน ๒ ชุดๆละ ๒ ห้องนอน พักได้ห้องละ ๒
คน อัตราค่าเช่าห้องละ ๓๐๐ บาทต่อวัน หากพักเกินห้องละ ๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาท ต่อวัน
กรณีที่เป็นบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เก็บค่าห้องพักในอัตราค่า
เช่าห้องละ ๒๐๐ บาทต่อวัน หากพักเกินห้องละ ๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาทต่อวัน
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๕.๓ ห้องพั กธรรมดา โซน ซี และโซน ดี พักได้ห้องละ ๒ คน อัตราค่าเช่าห้องละ
๑๐๐ บาทต่อวันต่อคน กรณีพักเกิน ๑๕ วัน ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราค่าเช่าห้องละ ๒,๔๐๐
บาท/คน/เดือน
ข้อ ๖ การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน
๖.๑ เงินรายได้จากกิจการนี้ให้นาฝากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารออมสินในนาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
๖.๒ เงิ น รายได้ ต ามข้ อ ๖.๑ การลงบั ญ ชี ร ายได้ ใ ห้ ใ ช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
๖.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนารายได้จากค่าบริการหอพักเข้าบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด โดยนาเงินเข้าฝากธนาคารหลังจากวันที่เก็บเงินรายได้ไม่เกิน ๑ วัน
(หากตรง วันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารให้เลื่อนการฝากเงินเป็นวันแรกของวันเปิดทาการขอธนาคาร
ในสัปดาห์นนั้ ) เมื่อนาเงินฝากธนาคารแล้วต้องจัดทารายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบทุกครั้ง
๖.๔ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
๖.๕ การเบิกถอนเงินรายได้ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ
สาหรับผูม้ ีอานาจในการเบิกถอนเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่อธิการบดีมอบหมาย
๖.๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกวันสิ้นเดือน
๖.๗ ให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบบัญชี และรายงานผลให้อธิการบดีทราบ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖.๘ การใช้จา่ ยเงินรายได้น้ี ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าที่พักเป็นกรณีพิเศษ (ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณและคณะ)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติเบิกเงินค่าที่พักเป็นกรณีพิเศษ (ผูอ้ านวยการสานัก
งบประมาณและคณะ)
ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษประจาแหล่งฝึกงาน ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษประจาแหล่งฝึกงาน
ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์
....................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษประจาแหล่งฝึกงาน ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรั พย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษประจาแหล่งฝึกงานระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“แหล่งฝึกงาน”
หมายความว่ า โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป
โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ แหล่งฝึกงานอื่นที่คณะเห็นควรให้เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
สาหรับนิสิต
“หน่วยงาน”
สาขาวิชา / ห้องในแหล่งฝึกงาน

หมายความว่ า กลุ่ม งาน / แผนก / หน่ว ย / ภาควิ ชา /
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“อาจารย์แหล่งฝึก” หมายความว่า แพทย์ พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นัก
เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบาบัด หรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ชานาญเฉพาะทางที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ แหล่งฝึกงานอื่นที่คณะเห็นควรให้
เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติสาหรับนิสิต และได้รับการแต่งตัง้ เป็นอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษแหล่งฝึกงาน ดังนี้
๔.๑
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อัตราไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อหน่วยงาน
๔.๒
สาขาวิชากายภาพบาบัด อัตราไม่เกิน ๕๐ บาท/นิสิต ๑ คน/วัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ผู้สอน และผู้คุมสอบ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติ ใน
มหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีท่ี ๑ ระบบรับตรง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและผู้คุมสอบ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชี วิตใน
มหาวิท ยาลั ย ของนิ สิต ชั้ นปี ที่ ๑ ระบบรับ ตรง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ โดยให้ แ ก้ไ ข ข้ อ ๓.๑
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ไม่เกินชั่วโมงละ 3๐๐ บาท / คน แก้ไขเป็น ข้อ ๓.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์
ผู้สอน ไม่เกินชั่วโมงละ 2๐๐ บาท / อาจารย์ผู้สอน และแก้ไขข้อ ๓.๒ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ Pre-test
และ Post-test ครั้งละ ๑๐๐ บาท / คน แก้ไขเป็น ข้อ ๓.๒ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ Pre-test และ Posttest ครั้งละ ๑๐๐ บาท / ผูค้ ุมสอบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผสู้ อนและผู้คุมสอบ
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
ของนิสติ ชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
อาจารย์ผู ้ส อนและผู ้ค ุม สอบ โครงการตรีย มความพร้อ มด้า นวิช าการและทัก ษ ะการใช้ช ีว ิต ใน
มหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้ อ ๒๓.๒ ของข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ว ย การศึก ษาระดั บ บั ณฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้ อ ๔ แห่งระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อง ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
อาจารย์ ผู ้ส อนและผู ้ค ุม สอบ โครงการตรีย มความพร้อ มด้า นวิช าก ารและทัก ษะการใช้ช ีว ิต ใน
มหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ มหาวิ ทยาลั ย ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนก า หนด อั ต รา ค่ า ต อบ แท นอา จาร ย์
อาจารย์ผู ้ส อนและผู ้ค ุม สอบ โครงการตรีย มความพร้อ มด้า นวิช าการและทัก ษะการใช้ช ีว ิต ใน
มหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
๓.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ไม่เกินชั่วโมงละ 2๐๐ บาท/อาจารย์ผู้สอน
๓.๒ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ Pre-test และ Post-test ครั้งละ ๑๐๐ บาท/ผู้คุมสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขอแจ้งเพิ่มเติมข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่า
บารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (I.S.)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (I.S.) โดยอนุมัติให้เบิก จ่ายได้ในอัตรา 200 บาท และให้ทาประกาศดังกล่าวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิ ทยาลัยพะเยาต่อไป ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2555
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies ll)
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติใ ห้ค วามเห็นชอบอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเปิดสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies ll) โดยให้
ท ารายงานการรับ เงิน – จ่า ยเงิน ในการดาเนิ นการเปิ ดสอนรายวิช าภาษาอั งกฤษระดั บ บั ณฑิ ตศึ ก ษา
สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies ll) เสนอมหาวิทยาลัย
ปิดประชุม
เวลา 15.00 น.

สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

สุระพล ภานุไพศาล
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล)
กรรมการและเลขานุการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

