
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 4/๒๕๕5 

วันศุกร์ ที ่4 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕5 

เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลยัการจัดการ มหาวทิยาลยัพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ  
 

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

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่โรจน์   กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์   กรรมการ 

6.  ดร.อนุสรณ ์ คุณานุสรณ์     กรรมการ 

7.  ผูช่้วยศาสตราจารย์สุระพล  ภานุไพศาล   กรรมการและเลขานุการ 

8.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีติดภาระกิจ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภเิมธีธ ารง   กรรมการ   

2.  นางอุไร  รม่โพธิหยก     กรรมการ 

3.  นางณชิาภา  ยอดเมืองชัย     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 3/2555 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 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 เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ย

ประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2555  หน้า 9  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมบัญชีแสดงรายละเอียดเบี้ย

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  (แก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  โดยให้เพิ่มข้อความต่อท้ายประโยคว่า “โดยให้น าบัญชีแสดงรายละเอียด

เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเน่ือง 

   -  ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา  ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  โดยให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม ให้เป็นอัตราที่ไม่รวมค่าอาหาร และที่

ประชุมมมีตเิห็นชอบ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2555 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  จึงอาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้

  ข้อ ๑    ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  การก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2555” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้มีผลใชบ้ังคับกับนิสติที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 

ข้อ ๓   ประกาศนี้  

 

        ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อ

หลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้  
                                

การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ

มีรายวิชาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

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 

       

       

“นิสติ” หมายถึง นิสติระดับบัณฑติศกึษา            

“ค่าธรรมเนียมการศกึษา”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ในแต่ละภาคการศกึษา 
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การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ

มีรายวิชาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนละ 
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

1.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต       

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

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

3.หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต       

    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 สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตและสารสนเทศ 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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต       

    5.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    5.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

6.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       

   6.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 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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การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาโท  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 

๑.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 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

  ๔.2 สาขาวิชาเทคโนโลยี 

        อินเทอรเ์น็ตและสารสนเทศ 

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

  ๔.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

        การเกษตร 

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

๕.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

    มหาบัณฑิต 

        

  ๕.๑ สาขาวิชาการบรหิาร 

        งานกอ่สร้าง  

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

  ๕.๒ 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.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

    มหาบัณฑิต 

120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาโท  แผน ข (วิทยาเขตเชียงราย) 

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.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  

    มหาบัณฑิต 

        

   สาขาวิชาการบรหิารงานก่อสรา้ง  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 

  3.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาเอก  แบบ  ๑.๑  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
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.หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต         

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

๒.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต         

  \ สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 495,000 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 50,000 
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การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาเอก  แบบ  2.1 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
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. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต         

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

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต         

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

 

ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

                                                                          มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555  โดยให้แก้ไขข้อความใน ข้อ 7 

ค่าธรรมเนียมการศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ รวมจ่ายปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐  บาท ส าหรับการ

ลงทะเบียนเป็นรายปี คือ  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม แก้ไขเป็น ข้อ 7  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ

การศกึษาให้เหมาจา่ย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ 

บาท กรณีลงทะเบียนเป็นรายปี เหมาจ่ายปีการศึกษาละ  ๔๐,๐๐๐  บาท  และ  ข้อ 8 ค่าธรรมเนียม

การศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 4๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู
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ร้อน ภาคเรียนละ 2๐,๐๐๐ บาท หรือ รวมจ่ายปีการศึกษาละ 8๐,๐๐๐  บาท ส าหรับการลงทะเบียนเป็น

รายปี คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  แก้ไขเป็น ข้อ 8  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตค่าธรรมเนียม

การศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 4๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู

ร้อน ภาคเรียนละ 2๐,๐๐๐ บาท  กรณีลงทะเบียนเป็นรายปี เหมาจา่ยปีการศกึษาละ  8๐,๐๐๐  บาท  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2555 

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

 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555  จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มผีลใชบ้ังคับกับนิสติที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555  

ข้อ ๓ ประกาศนี้  

 

 

 

 

 

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ       

ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 

ดังนี้ 

๔.๑ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

๔.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๔.๒.๑ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

๔.๒.๒ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ่

“นิสติ” หมายถึง นิสติระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            

“คา่ธรรมเนียมการศึกษา”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  ใ น แ ต่ ล ะ             

ภาคการศกึษา 
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๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

๔.๓.๑ สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร 

๔.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

๔.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด 

๔.๓.๔ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

๔.๔ หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

๔.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

๔.๖ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

๔.๖.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

๔.๖.๒ สาขาวิชาภาษาจนี 

๔.๖.๓ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

๔.๖.๔ สาขาวิชาภาษาไทย 

๔.๖.๕ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

๔.๖.๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ    

ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 

ดังนี้ 

๕.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 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 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

๕.๒.๑๐ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๕.๒.๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

๕.๒.๑๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
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๕.๒.๑๓ สาขาวิชาสถิต ิ

๕.๒.๑๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

๕.๒.๑๕ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ        

ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 

ดังนี้ 

๖.๑ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

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 สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

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 สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

๖.๖ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ข้อ ๗ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ค่าธรรมเนียม

การศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดู

ร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีลงทะเบียนเป็นรายปี เหมาจา่ยปีการศกึษาละ  ๔๐,๐๐๐  บาท  

ข้อ ๘ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา

ให้เหมาจ่าย   ภาคเรียนปกติ   ภาคเรียนละ  4๐,๐๐๐ บาท   ภาคเรียนฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 2๐,๐๐๐ 

บาท กรณีลงทะเบียนเป็นรายปี เหมาจา่ยปีการศึกษาละ  8๐,๐๐๐  บาท  

 ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสติช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่วา่กรณี

ใดๆ ทั้งสิน้ ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงนิไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
               

     ประกาศ  ณ  วันที่  4 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 

                          มณฑล  สงวนเสริมศรี 

                              (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

(ยกเลิกประกาศน้ี ให้ใช้ประกาศที่น าเข้าคร้ังท่ี 5/2555) 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนยีมการศกึษา  

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา  

และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

พ.ศ. 2555 

………………………………… 
 

โดยที่สมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2555 จึง

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
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ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ใน

คราวประชุมครั้งที ่4/2555  เมื่อวันที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 

2555” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ประกาศนี้  

“นิสติ” หมายถึง นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

ปริญญา และนิสิตระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท 
“ค่าธรรมเนยีมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ 

มหาวิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  ใ น แต่ ล ะภาค

การศกึษา 

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศกึษาให้เหมาจา่ย ภาคเรียนปกติภาค

เรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คู่ขนาน 2 ปริญญา ดังนี้ 

๔.๑ หลั กสู ต รการศึ กษาบัณฑิต  สาขาวิ ชาการศึกษา  และหลั กสู ต ร 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๔.๒ หลั กสู ต รการศึ กษาบัณฑิต  สาขาวิ ชาการศึกษา  และหลั กสู ต ร 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๓ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

๔.๔ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๔.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตร                 

การศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา  

๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษา  

๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษา

บัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา  

๔.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษา 
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๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

และหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร

นิตศิาสตรบัณฑิต 

๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๑๒ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชาภาษาจีน  และหลั กสู ตร 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๑๓ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ  

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายภาคเรียนปกติภาค

เรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 10,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท ดังนี้ 

5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

5.2 หลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต รบั ณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า เ ค มี  แ ล ะห ลั ก สู ต ร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

5.3 หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชา ชี ววิ ทยา และหลั กสู ตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมที่ ก าหนดไว้ในประกาศนี้  เมื่อช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่า 

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงิน เกินกว่าที่ก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

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 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 

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

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)  

เพื่อให้การจัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. 

๒๕๕๓ คณะกรรมการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ดังนี้  

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  การก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศกึษา  ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 255๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้มีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓   ประกาศนี้  

                “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศกึษา  

 ข้อ ๔   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อ

หลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้  

การจัดการศึกษา ระดับปรญิญาโท  แผน ข  (ครู – อาจารย์ประจ าการ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย

รวม 

ภาค

การศึกษา 

1 

ภาค

การศึกษา

2 

ภาค

การศึกษา

3 

ภาค

การศึกษา 

4 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และมรีายวิชาที่ต้อง

ลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาละ 

๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต       

1.1 สาขาวิชาภาษาไทย 

1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

80,000 

80,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 
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ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 

                                                มณฑล  สงวนเสริมศรี 

      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

                                          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  ก่อนน าเข้าวาระประชุมในครั้งตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.6  เรื่อง  ขออนุมัติจ าหน่ายคู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบอนุมัติจ าหน่ายคู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2554 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.7  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  การก าหนดอัตราค่าบริการ

หอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการหอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๕ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการ

หอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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  จึงให้ออกประกาศก าหนดอัตราค่าบริการ

หอพักวิทยาเขตเชียงราย ไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการ

หอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใหม้ีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าที่พักและทะเบียนหลักเกณฑ์

การเข้าพักของศูนย์บริการวิชาการเชียงราย ส าหรับนิสิตส านักพยาบาลศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการหอ้งพักศูนย์บริการวิชาการเชยีงราย โดยใหใ้ช้ประกาศนี้แทน 

  ข้อ ๔ การให้บริการหอ้งพักของมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชยีงราย มีวัตถุประสงค์

ดังนี้ 

   ๔.๑ เพื่อใช้เป็นอาคารที่พักส าหรับ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

และประชาชนทั่วไป 

   ๔.๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

ของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสติ นักศึกษาจากสถาบันการศกึษาต่างๆ 

  ข้อ ๕ การก าหนดอัตราค่าบริการหอ้งพัก 

   ๕.๑ ห้องชุดปรับอากาศโซน เอ และโซน บี ชุดละ ๒ ห้องนอน พักได้ห้องละ ๒ คน 

อัตราค่าเชา่หอ้งละ ๔๐๐ บาทต่อวัน หากพักเกินหอ้งละ ๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาทต่อวัน 

   กรณีที่เป็นบุคลากรและนิสติของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เก็บค่าห้องพักในอัตราค่า

เชา่หอ้งละ ๓๐๐ บาทต่อวัน หากพักเกินห้องละ ๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาทต่อวัน 

 

   ๕.๒ ห้องปรับอากาศ โซน ซี ช้ัน ๒ จ านวน ๒ ชุดๆละ ๒ ห้องนอน พักได้ห้องละ ๒ 

คน อัตราค่าเช่าหอ้งละ ๓๐๐  บาทต่อวัน หากพักเกินหอ้งละ ๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาท ต่อวัน 

 กรณีที่เป็นบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เก็บค่าห้องพักในอัตราค่า

เชา่หอ้งละ ๒๐๐ บาทต่อวัน หากพักเกินหอ้งละ ๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาทต่อวัน 
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   ๕.๓ ห้องพักธรรมดา 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 เงินรายได้จากกิจการนี้ให้น าฝากธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารออมสินในนาม

มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ๖.๒ เงินรายได้ตามข้อ ๖.๑ การลงบัญชีรายได้ให้ใ ช้ใบเสร็จรับเงินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ๖.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน ารายได้จากค่าบริการหอพักเข้าบัญชีเงินฝากของ

ธนาคารที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด โดยน าเงินเข้าฝากธนาคารหลังจากวันที่เก็บเงินรายได้ไม่เกิน ๑ วัน 

(หากตรง วันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารใหเ้ลื่อนการฝากเงนิเป็นวันแรกของวันเปิดท าการขอธนาคาร

ในสัปดาห์นัน้) เมื่อน าเงินฝากธนาคารแล้วต้องจัดท ารายงานต่อหัวหน้าหนว่ยงานเพื่อทราบทุกครั้ง 

   ๖.๔ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 

   ๖.๕ การเบิกถอนเงินรายได้ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ 

ส าหรับผูม้ีอ านาจในการเบิกถอนเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

   ๖.๖ ใหห้ัวหน้าหน่วยงานรายงานเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกวันสิ้นเดือน 

   ๖.๗ ให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบบัญช ีและรายงานผลใหอ้ธิการบดีทราบ 

อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

   ๖.๘ การใช้จา่ยเงินรายได้นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ

ตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม   พ.ศ. 2555 

 

                                                        มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี                      

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  4.8  เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงนิค่าที่พักเป็นกรณพีิเศษ (ผู้อ านวยการส านัก

งบประมาณและคณะ) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีตใิห้ความเห็นชอบอนุมัติเบิกเงนิค่าที่พักเป็นกรณีพิเศษ (ผูอ้ านวยการส านัก

งบประมาณและคณะ) 
  

ระเบียบวาระที่  4.9  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษประจ าแหล่งฝึกงาน ระดับปริญญาตร ีคณะสหเวชศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษประจ าแหล่งฝึกงาน 

  ระดับปริญญาตร ี คณะสหเวชศาสตร์ 

.................................................... 
 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษประจ าแหล่งฝึกงาน  ระดับปริญญาตรี  คณะสหเวชศาสตร์  จึงอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษประจ าแหลง่ฝึกงานระดับปริญญาตร ี คณะสหเวชศาสตร์” 

  ขอ้  ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 

   “แหลง่ฝึกงาน”  หมายความว่า  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  

โรงพยาบาลชุมชน  ศูนย์สุขภาพชุมชน  หรือ แหล่งฝึกงานอื่นที่คณะเห็นควรให้เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

ส าหรับนิสิต 

   “หนว่ยงาน”  หมายความว่า กลุ่มงาน / แผนก / หน่วย / ภาควิชา / 

สาขาวิชา / หอ้งในแหลง่ฝึกงาน 
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   “อาจารย์แหล่งฝกึ” หมายความว่า  แพทย์  พยาบาล  พยาบาลวิชาชีพ  นัก

เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด  หรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ช านาญเฉพาะทางที่ปฏิบัติงาน  ณ  โรงพยาบาล

ศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  ศูนย์สุขภาพชุมชน  หรือ แหล่งฝึกงานอื่นที่คณะเห็นควรให้

เป็นแหล่งฝกึภาคปฏิบัติส าหรับนิสิต  และได้รับการแตง่ตัง้เป็นอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย 

  ข้อ  ๔  ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษแหล่งฝึกงาน   ดังนี้ 

     ๔.๑   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  อัตราไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอ่หนว่ยงาน 

       ๔.๒   สาขาวิชากายภาพบ าบัด     อัตราไม่เกิน ๕๐ บาท/นสิิต ๑ คน/วัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                                                                    มณฑล  สงวนเสริมศร ี

           (ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.10  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์ผู้สอน และผู้คุมสอบ โครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติใน

มหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและผู้คุมสอบ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยให้แก้ไข ข้อ ๓.๑ 

ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน  ไม่เกินช่ัวโมงละ 3๐๐ บาท / คน แก้ไขเป็น ข้อ ๓.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์

ผู้สอน  ไม่เกินช่ัวโมงละ 2๐๐ บาท / อาจารย์ผู้สอน และแก้ไขข้อ ๓.๒ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ Pre-test 

และ Post-test  ครั้งละ ๑๐๐ บาท / คน  แก้ไขเป็น ข้อ ๓.๒ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ Pre-test และ Post-

test  ครั้งละ ๑๐๐ บาท / ผูคุ้มสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผูส้อนและผู้คุมสอบ  

โครงการเตรยีมความพร้อมดา้นวชิาการและทกัษะการใช้ชีวติในมหาวทิยาลัย  

ของนิสติชั้นปทีี่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์ผู ้สอนและผู ้ค ุมสอบ โครงการตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษ ะการใช้ช ีว ิตใน

มหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จึงอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓   ความในข้อ ๒๓.๒ ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  4/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  

จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์ผู ้สอนและผู ้ค ุมสอบ โครงการตรียมความพร้อมด้านวิชาก ารและทักษะการใช้ชีว ิต ใน

มหาวิทยาลัย ของนิสิตช้ันปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ มหาวิ ทยาลั ยก าหนดอั ตราค่ าตอบแทนก าหนดอั ตราค่ าตอบแทนอาจารย์ 

อาจารย์ผู ้สอนและผู ้ค ุมสอบ โครงการตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ช ีว ิตใน

มหาวิทยาลัย ของนิสิตช้ันปีที่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 ๓.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน  ไม่เกินช่ัวโมงละ 2๐๐ บาท/อาจารย์ผู้สอน 

 ๓.๒ คา่ตอบแทนผู้คุมสอบ Pre-test และ Post-test  ครั้งละ ๑๐๐ บาท/ผู้คุมสอบ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร)ี 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง อื่นๆ  

ระเบียบวาระที่  5.1  เรื่อง ขอแจ้งเพิ่มเติมข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่า

บ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5.2  เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง (I.S.)  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง (I.S.) โดยอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา  200 บาท และให้ท าประกาศดังกล่าวเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2555 

 

ระเบียบวาระที่  5.3  เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศกึษา ส าหรับนสิิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies ll) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเปิดสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies ll)   โดยให้

ท ารายงานการรับเงิน – จ่ายเงินในการด าเนินการเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies ll) เสนอมหาวิทยาลัย  

 

ปิดประชุม  
 

 เวลา  15.00 น. 

 

 

                สุคนธ์  ยากี                                   สุระพล  ภานุไพศาล 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)            (ผูช่้วยศาสตราจารย์สุระพล  ภานุไพศาล)                                                                                                  

ผูช่้วยเลขานุการ                        กรรมการและเลขานุการ  

     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                              ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 


