สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/๒๕64
วันศุกร์ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

-----------------------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
3. นายนรชัย ศรีพิมล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
5. นายประฐมพงษ์ ทองรอด
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
8. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก
11. นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปาณิสรา วงศ์ใหญ่
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม
เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ...

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 30
พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/2604 ลงวันที่18 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงาน
ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ด้วยมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้าง
และเสริมศักยภาพคน การวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิ ลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และการบริหารงานทันสมัยด้วย
ธรรมาภิบาลและเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จ ั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น งานด้ า นต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคมถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงความสำเร็จและอุปสรรคต่าง ๆ
ของการดำเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาหวั ง เป็ น อย่ า งยิ ่ ง ว่ า ผลการดำเนิ นงาน
ในด้านต่าง ๆ นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเสนอรายงานผล
การดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ...

-3ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน
158 บัญชี
สรุปเรื่อง
ตามบัน ทึกข้ อ ความของกองคลั ง ที่ อว 7306/2517 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อ ง
ขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กองคลังได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและ
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน นั้น
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน
158 บัญชี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานบัญชีและรายงานผลการดำเนินงานของศูน ย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ อว 7318.01/1327
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรายงานบัญชีและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นหน่วยงานบริการวิชาการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานบัญ ชีและรายงานผลการ
ดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอรายงานบัญชีและรายงานผลการดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วั นที่ 31 มีนาคม 2564 เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 ...

-4ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ น ของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft
Teams
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อโปรด
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้อัตราการเบิกจ่ายตามประกาศเดิมโดยอนุโลม และขออนุมัติใช้
บัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ อว 7322.03/0600 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
เรื่อง ขออนุมัติใช้อัตราการเบิกจ่ายตามประกาศเดิมโดยอนุโลมและขออนุมัติใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยระเบียบ
มหาวิทยาลัย ...

-5มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ การให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2563 และระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ทำให้ศูน ย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์
และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่สามารถ
ดำเนินงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
วิศวกรรมดังกล่าวได้ ซึ่งในขณะนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ในระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างในการจัดตั้งหน่วยงาน
ย่อยระดับงาน (เพิ่มเติม) และการจัดทำประกาศใหม่ เพื่อรองรับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ และศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการวิศวกรรม ให้สามารถดำเนินงานและทำการเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1. ขอความเห็น ชอบใช้อัตราการเบิกจ่ายตามประกาศเดิมโดยอนุโ ลมไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีการจัดทำประกาศใหม่ ดังนี้
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยี ย านยนต์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2561 ฉบั บ ลงวั น ที ่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายของศูนย์ พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
2. ขออนุมัติใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ และศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการวิศวกรรมที่ยังคงอยู่ เพื่อใช้ดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย ดังนี้
2.1 บัญชีธ นาคารไทยพาณิช ย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญ ชี
891-206471-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์)
2.2 บัญชีธ นาคารไทยพาณิช ย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญชี
891-229399-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม)
ซึ่งทั้งสองบัญชีนี้จะใช้ในการเบิกจ่ายและดำเนิ นงานจนกว่าจะมีการจัดตั้งโครงสร้างแล้วเสร็จ ส่วน
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารของทั้งสองศูนย์ให้ถือเป็นรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณา …

-6การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบใช้อัตราการเบิกจ่ายตามประกาศเดิมโดยอนุโลม
และขออนุมัติใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบใช้อัตราการเบิกจ่ายตามประกาศเดิมโดยอนุโลม
2. อนุมัติใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. มอบกองคลัง ประสานคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทาง
วิชาการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ อว 7333.01/0022 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการศูนย์นวัตกรรม
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยนวัตกรรม
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ระเบียบ
วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ประชุมมีติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว และมอบศูนย์ประสานกองคลัง เพื่อจัดเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น
คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ
ทางวิช าการศูน ย์ว ิจ ัย นวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธ รรมชาติ พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา …
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ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าบริการทางวิชาการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2564 ดังนี้
โดยที ่ เ ป็ น การสมควรให้ ม ี ก ารกำหนดอั ต ราค่ า บริ ก ารทางวิ ช าการของศู น ย์ ว ิ จั ย นวั ต กรรม
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตา มความในมาตรา
๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และความ
ในข้อ 10 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูน ย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอาง
และผลิตภัณ ฑ์ธ รรมชาติ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการ
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
“สูตรเอกสิทธิ์เฉพาะ” หมายความว่า สูตรตำรับเฉพาะสำหรับผู้รับบริการรายนั้น
ข้อ 4 อัตราค่าบริการทางวิชาการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้
เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการร้องขอให้มีการเพิ่มการทดสอบ ซึ่งเป็นการทดสอบที่นอกเหนือจาก
การทดสอบตามเงื่อนไขของประกาศนี้ ให้อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ตกลง โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรม
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พิจารณาอัตราค่าบริการเสนอคณบดีคณะเภสัชศาสตร์พิจารณาอนุมัติ แต่
ทั้งนี้อัตราค่าบริการที่เสนอพิจารณาต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าบริการตามที่กำหนดในประกาศนี้ โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและประโยชน์ของศูนย์แล้ว
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้
ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ …
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
บัญชีแนบท้าย …

-8บัญชีแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2564
1. งานพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
รายการที่

รายการทดสอบ

ค่าบริการคิ ดสู ตรตำรับ พร้อ มขึ ้นเนื้ อ ตัว อย่า งและปรับสู ตรตำรั บ ได้
5 ครั้ง (สูตรพื้นฐาน หรือสูตรอย่างง่าย)
ค่าบริการคิ ดสู ตรตำรับ พร้อ มขึ ้นเนื้ อ ตัว อย่า งและปรับสู ตรตำรั บ ได้
2
5 ครั้ง (สูตรพื้นฐาน หรือสูตรอย่างง่าย) และทดสอบความคงตัวเบื้องต้น*
ค่ าบริ การคิ ดสู ตรตำรั บพร้ อมขึ ้ นเนื ้ อตั วอย่ างและปรั บสู ตรตำรั บได้
5 ครั้ง (สูตรพื้นฐาน หรือสูตรอย่างง่าย) และทดสอบความคงตัวที่ 45±2,
3
5±2 องศาเซลเซียส Ambient temperature เป็นเวลา 3 เดือน และการ
ปั่นเหวี่ยง**
สูตรเอกสิทธิ์เฉพาะ
ค่าบริการคิ ดสู ตรตำรับ พร้อ มขึ ้นเนื้ อ ตัว อย่า งและปรับสู ตรตำรั บ ได้
4
5 ครั้ง
ค่าบริการคิ ดสู ตรตำรับ พร้อ มขึ ้นเนื้ อ ตัว อย่า งและปรับสู ตรตำรั บ ได้
5
5 ครั้ง และทดสอบความคงตัวเบื้องต้น*
1

6
7
8

ค่ าบริ การคิ ดสู ตรตำรั บพร้ อมขึ ้ นเนื ้ อตั วอย่ างและปรั บสู ตรตำรั บได้
5 ครั้ง และทดสอบความคงตัวความคงตัวที่ 45±2, 5±2 องศาเซลเซียส
Ambient temperature เป็นเวลา 3 เดือน และการปั่นเหวี่ยง**
ค่าบริการคิดสูตรตำรับโดยเทียบกับ benchmark และปรับสูตรตำรับได้ 5
ครั้ง
ค่าบริการคิดสูตรตำรับโดยเทียบกับ benchmark และปรับสูตรตำรับได้ 5
ครั้ง และทดสอบความคงตัวเบื้องต้น*

จำนวน ค่าบริการ
ตัวอย่าง (บาท)
1

4,500

1

7,500

1

10,000

1

30,000

1

32,500

1

35,000

1

10,000

1

25,000

1. งานพัฒนา ...

-91. งานพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (ต่อ)
รายการ
จำนวน
รายการทดสอบ
ที่
ตัวอย่าง
ค่าบริการคิดสูตรตำรับโดยเทียบกับ benchmark และปรับสูตรตำรับได้ 5
9
ครั้ง และทดสอบความคงตัว ความคงตัวที่ 45±2, 5±2 องศาเซลเซียส
1
Ambient temperature เป็นเวลา 3 เดือน และการปั่นเหวี่ยง**
10 ค่าบริการการทดสอบความคงตัวเบื้องต้น*
1
ค่ าบริ การทดสอบความคงตั วความคงตั วที ่ 45±2, 5±2 องศาเซลเซี ยส
11
1
Ambient temperature เป็นเวลา 3 เดือน และการปั่นเหวี่ยง**
12 ความคงตัวที่ภายใต้สภาวะสัมผัสกับแสงจำลอง 24 ชั่วโมง
1

ค่าบริการ
(บาท)
30,000
4,000
6,500
3,000

13

การวัดค่าความหนืด และคุณสมบัติการไหล

1

400

14

ค่าบริการการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

1

250

15

ค่าบริการการทดสอบความคงตัวโดยปั่นเหวี่ยง
ค่าบริการการทดสอบความเข้ากันได้กับบรรจุภัณฑ์โดยประเมินการรั่วซึม
ของบรรจุภัณฑ์ และใช้การทดสอบความคงตัวเบื้องต้น*
ค่าบริการการทดสอบความเข้ากันได้กับบรรจุภัณฑ์โดยประเมินการรั่วซึมของ
บรรจุภัณฑ์ และใช้การทดสอบความคงตัวความคงตัวที่ 45±2, 5±2 องศา
เซลเซียส Ambient temperature เป็นเวลา 3 เดือน และการปั่นเหวี่ยง**
ค่ าบริ การการให้ ค ำปรึ ก ษาการแก้ ไ ขปั ญ หาตำรั บกั บ ผู ้ เชี ่ ยวชาญต่ อ
1 กรณี /1 ชั่วโมง

1

500

1

7,500

1

15,000

1

5,000

16
17
18
หมายเหตุ

* ในกรณีต้องการรับบริการตัวแปรอื่นๆ เพิ่มสำหรับการทดสอบความคงตัวแบบ heating-cooling
cycle โดยประเมินความเป็นเนื้อเดียวกันของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
** ในกรณีต้องการรับบริการตัวแปรอื่นๆ เพิ่มสำหรับการทดสอบความคงตัวแบบเร่ง โดยประเมินความ
เป็นเนื้อเดียวกันของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ
ทางวิชาการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2564

2. งานทดสอบ ...

- 10 2. งานทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย
รายการที่

จำนวน
ตัวอย่าง

รายการทดสอบ

อัตราค่าการบริการทดสอบค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวี (SPF and UVA test)
การวัดประสิทธิภ าพในการปกป้อ งรั งสียูว ี บี (SPF) ของผลิตภั ณ ฑ์
1
1
ในหลอดทดลอง (in vitro)
การวัดประสิทธิภาพในการปกป้องรังสียูวีเอ (UVAPF) ของผลิตภัณฑ์
2
1
ในหลอดทดลอง (in vitro)
การวัดประสิทธิภ าพในการปกป้องรังสียูว ีบี (SPF) และ รังสียูว ีเอ
3
1
(UVAPF) ของผลิตภัณฑ์ในหลอดทดลอง (in vitro)
จำนวน
รายการที่
รายการทดสอบ
อาสาสมัคร
(คน)
อัตราค่าบริการทดสอบประสิทธิภาพ (Efficacy test) ในอาสาสมัคร
4

การวัดความชุ่มชื้นของผิวในอาสาสมัคร

5

การวัดความยืดหยุ่นของผิวในอาสาสมัคร

6

การวัดการระเหยของน้ำจากผิวในอาสาสมัคร

7

การวัดริ้วรอยของผิวในอาสาสมัคร

8

การวัดสีผิวในอาสาสมัคร

9

การวัดความมันผิวในอาสาสมัคร

10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20

ค่าบริการ
(บาท)

6,000
6,000
10,000

จำนวน
ตัวอย่าง

ค่าบริการ
(บาท)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120,000
170,000
120,000
170,000
120,000
170,000
120,000
170,000
120,000
170,000
120,000
170,000
2. งานทดสอบ ...

- 11 2. งานทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ต่อ)
จำนวน
อาสาสมัคร
รายการที่
รายการทดสอบ
(คน)
อัตราค่าบริการทดสอบความปลอดภัย (Safety test)ในอาสาสมัคร
10

การทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัคร

10
20

จำนวน
ตัวอย่าง

ค่าบริการ
(บาท)

1
1

60,000
100,000

หมายเหตุหน่วยทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย
1. รวมค่ าบริ การ การดำเนิ นการยื ่ นขอจริ ยธรรมวิ จ ั ยในมนุ ษย์ และผลวิ เคราะห์ ทางสถิ ต ิ (t-test)
หากต้องการผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีอื่นสามารถติดต่อทางศูนย์ฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2. เป็นการประเมินผลการทดสอบ เพียง 2 จุดทดสอบ (ก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์)
3. ในกรณีต้องการรับบริการตัวแปรอื่นๆ เพิ่มสำหรับการทดสอบ อัตราค่าบริการให้เป็นไปตามที่ตกลง

3. งานวิเคราะห์ …

- 12 3. งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
ที่
1

รายการทดสอบ

จำนวน
ตัวอย่าง

ค่าบริการ
(บาท)

การทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเครื่องสำอาง
- Total aerobic plate count
- Psuedomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus
- Candida albican

2,200 บาท/ ตัวอย่าง
*ตัวอย่างที่มีส่วนผสมของ
สมุนไพร 2,800 บาท/
ตัวอย่าง

- Clostridium spp. (เฉพาะเครื่องสำอางที่ผสมสมุนไพร)
2

3

การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
Total aerobic plate count (Cfu/ml)

1

1,000

Total yeast and mold count (Cfu/ml)

1

1,800

- Psuedomonas aeruginosa

1

500

- Staphylococcus aureus

1

500

- Candida albican

1

500

- Clostridium spp.

1

500

- Escherichia coli

1

500

การตรวจสอบฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ของสารทดสอบ (Antimicrobial susceptibility testing)
- Psuedomonas aeruginosa

1

4,000

- Staphylococcus aureus

1

4,000

- Candida albican

1

4,000

- Clostridium spp.

1

4,000

- Propionibacterium acnes

1

4,000
3. งานวิเคราะห์ ...

- 13 3. งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (ต่อ)
รายการที่

รายการทดสอบ
- Escherichia coli

4
5

- Malassezia furfur
- การตรวจสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารทดสอบ
(MIC/MBC) (Aerobic bacteria)
การวินิจฉัยชนิดของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา (Identification of
bacteria and yeast)
Preservative efficacy test

จำนวน
ตัวอย่าง
1

ค่าบริการ
(บาท)
4,000

1

4,000

1

3,000

1

3,000

1

18,000

4. งานเคมี ...

- 14 4. งานเคมีวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
รายการที่

รายการทดสอบ

จำนวน
ตัวอย่าง

ค่าบริการ
(บาท)

1

ค่าความหนืด (Viscosity)

1

400

2
3

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value)
HPLC
3.1 HPLC การวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงคุณภาพ

1

600

1 ตัวอย่าง :
1 การฉีด
1

1,500
15,000

1 สภาวะ

1,200

1 ตัวอย่าง :
1 การฉีด

300

1

7,000

1 สภาวะ

500

3.2 HPLC การวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงปริมาณ
3.3 หาสภาวะที่เหมาะสม ของ การวิเคราะห์ HPLC
4

UV visible spectrophotometer
4.1 UV visible spectrophotometer การวิเคราะห์ตัวอย่าง
เชิงคุณภาพ
4.2 UV visible spectrophotometer การวิเคราะห์ตัวอย่าง
เชิงปริมาณ
4.3 หาสภาวะที่เหมาะสม ของ การวิเคราะห์ UV visible
spectrophotometer

5

Zeta potential

6

Particle size

7

Zeta potential และ Particle size

8

Tyrosinase inhibition
8.1 Tyrosinase inhibition (1 ความเข้มข้น (ทดสอบ 3 ซ้ำ))
8.2 การหาค่า IC50 ของ Tyrosinase inhibition

1 ตัวอย่าง :
1 ครั้ง
1 ตัวอย่าง :
1 ครั้ง
1 ตัวอย่าง :
1 ครั้ง

1,500
300
1,700

1

5,000

1

27,000

4. งานเคมี ...

- 15 4. งานเคมีวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (ต่อ)
จำนวน
ตัวอย่าง

ค่าบริการ
(บาท)

9.1 DPPH assay (1 ความเข้มข้น (ทดสอบ 3 ซ้ำ))

1

500

9.2 การหาค่า IC50 ของ DPPH assay

1

2,000

10

FRAP assay (1 ความเข้มข้น (ทดสอบ 3 ซ้ำ))

1

700

11

ABTS assay
11.1 ABTS assay (1 ความเข้มข้น (ทดสอบ 3 ซ้ำ))

1

500

11.2 การหาค่า IC50 ของ ABTS assay

1

2,000

รายการที่
9

รายการทดสอบ
DPPH assay

12

Total phenolic content

1

1,000

13

Total flavonoid content

1

1,000

14

การหาค่า IC50 ด้วยวิธีทดสอบ Cytotoxicity จากวิธี MTT assay
ใน Fibroblast cell

1

20,000

จำนวน
ตัวอย่าง

ค่าบริการ
(บาท)

5. งานวิเคราะห์การตลาดและธุรกิจเครื่องสำอาง
รายการที่
1
2
3

รายการทดสอบ
การทดสอบความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์
การสำรวจตลาดเครื่องสำอางก่อนการพัฒนาสูตรตำรับ 1
ผลิตภัณฑ์

ให้เป็นไปตามที่ตกลง

บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและธุรกิจ

หมายเหตุ
1. อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขอรับบริการและศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ข้อกำหนดอื่น ๆ …

- 16 ข้อกำหนดอื่น ๆ
1. ผู้ขอรับบริการต้องชำระค่าบริการ ณ วันที่ลงนามสัญญาจ้าง ตามอัตราค่าบริการตามประกาศนี้
2. อั ต ราค่ า บริ ก ารตามประกาศฉบั บ นี ้ อาจเปลี ่ ย นแปลงตามความเหมาะสมของการทดสอบ
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขอรับบริการและศูนย์ฯ
3. ในกรณีที่ผู้รับบริการได้ร ับผลการวิเคราะห์ตัว อย่างแล้ว หากผู้ขอรับบริการต้องการวิเคราะห์ ซ้ำ
ผู้ขอรับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการวิเคราะห์ในอัตราเท่าเดิม ตามประกาศนี้
4. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้คิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายจริง
5. สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา คิดอัตราค่าบริการลดลงร้อยละ 5 ของค่าบริการตาม
ค่าใช้จ่ายจริง
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทาง
วิชาการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2564 โดยให้แก้ไข ดังนี้
1.1 ให้เพิ่มคำนิยามในข้อ 3 คำว่า “ผู้ขอรับบริการ”
1.2 พิจารณาข้อกำหนดอื่น ๆ ในหน้า 11 ให้นำไปเพิ่มเติมในเนื้อหาประกาศ
2. มอบกองคลัง ประสานคณะเภสัชศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์ส ิน ตรวจสอบ และจัดทำเป็นประกาศเสนอ
อธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0989 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55 (10/2564) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระ
ที่ 5.2.1.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง
นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อ …

- 17 ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕
และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55
(10/2564) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี ้ เรี ยกว่ า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื ่ อง กำหนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖4”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖4 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ข้อ 10/2 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2564 ดังนี้
“ข้อ 10/2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึ ก ษาละ 7๐,๐๐๐ บาท ภาคการศึ ก ษาฤดู ร ้ อ น ภาคการศึ ก ษาละ 3๕,๐๐๐ บาท หรื อ รวมจ่ า ย
ปีการศึกษาละ ๑4๐,๐๐๐ บาท สำหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต”
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ …
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุม ...

- 18 มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับ และประสานกอง
บริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0989 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55 (10/2564) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระ
ที่ 5.2.8 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง
นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่ อ ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดังนี้
โดยที่เป็น ...

- 19 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕
และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55
(10/2564) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนี ย ม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้ายตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 ในตารางของ ๔. ระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4
เหมาจ่ายรวม
(บาท)

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

240,000

ชั้นปีที่ ๑-3
ภาคการศึกษาละ (บาท)
ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาปลาย

กรณีไม่สำเร็จการศึกษาและ/
หรือมีรายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ (บาท)

40,000

40,000

40,000

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ …
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับ และประสานกอง
บริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5 …

- 20 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
พิจารณารางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0989 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55 (10/2564) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระ
ที่ 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล
สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรีย นรู้ (Learning Space)
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
พิจารณารางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการพิจารณารางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลสนับสนุนพื้นที่
การเรียนรู้ (Learning Space) ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น สามารถสร้างผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 55
(10/2564) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ …

- 21 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
พิจารณารางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
“ส่ วนงาน” หมายความว่ า ส่ วนงานตามมาตรา ๗ แห่ งพระราชบั ญญั ต ิ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณารางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรีย นรู้
(Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา
“พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)” หมายความว่า พื้นที่การเรียนรู้ทางกายภาพ (Physical
Learning Space) ที่มีที่ตั้งชัดเจนทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางกายภาพ
(Virtual Learning Space) ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เสมือนจริงและมีรูปแบบการเรียนรู้จากหลายช่องทาง
“รางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)” หมายความว่า รางวัลที่มอบให้แก่พื้นที่การ
เรียนรู้ (Learning Space) ที่บริหารจัดการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น
สามารถสร้างผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อ 4 การเสนอขอรับรางวัล ดังนี้
(1) บุคลากรหรือส่วนงานเตรียมข้ อ มู ล พื ้น ที ่ การเรี ยนรู้ (Learning Space) ตามแบบฟอร์ ม
การสมัครและผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด
(2) ส่งเอกสารตามข้อ (1) ไปที่กองบริหารงานวิจัย เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
ข้อ 5 เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล ดังนี้
(1) รางวั ลระดั บ Platinum ต้ องมี ผลคะแนนการประเมิ นจากการตรวจประเมิ นจากเอกสาร
และ ตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริง (Site visit) ตั้งแต่ 90 – 100 คะแนน จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน
50,000 บาท
(2) รางวัลระดับ Gold ต้องมีผลคะแนนการประเมินจากการตรวจประเมินจากเอกสารและตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานจริง (Site visit) ตั้งแต่ 80 – 89 คะแนน จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
(3) รางวัลระดับ Silver ต้องมีผลคะแนนการประเมินจากการตรวจประเมินจากเอกสารและตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานจริง (Site visit) ตั้งแต่ 70 – 79 คะแนน จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
(4) รางวั ล ระดั บ Bronze ต้ องมี ผ ลคะแนนการประเมิ นจากการตรวจประเมิ น จากเอกสาร
และตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริง (Site visit) ตั้งแต่ 50 – 69 คะแนน จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000
บาท
ข้อ 6 เกณฑ์การ …

- 22 ข้อ 6 เกณฑ์การประเมินรางวัล คะแนนเต็ม 100 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) ส่วนที่ 1 พิจารณาจากกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบอื่น ๆ
ที่แสดงถึงความยั่งยืนของพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) 50 คะแนน
(1.1) มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและมีความต่อเนื่อง
ของการบริหารจัดการ
(1.2) พื ้ นที ่ การเรี ยนรู ้ (Learning Space) มี ร ู ปแบบที ่ หลากหลายและมี ประสิ ทธิ ภาพ
ในการให้บริการ สำหรับบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก
(1.3) พื ้ นที ่ การเรี ยนรู ้ (Learning Space) มี ข ี ดความสามารถในการพั ฒนาอย่ างต่ อเนื ่ อง
และยั่งยืน
(2) ส่วนที่ 2 พิจารณาจากจุดเด่น ผลกระทบด้านวิชาการ ผลกระทบด้านสังคม และผลกระทบด้าน
อื่น ๆ ที่เกิดจากพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม 50 คะแนน
ข้อ 7 แนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้
(1) กองบริหารงานวิจัยเปิดรับการเสนอผลงานเพื่อขอรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning
Space) และตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามตามเงื่อนไขของการจัดทำเอกสาร
(2) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning
Space)
(3) คณะกรรมการตรวจประเมินทั้งในรูปแบบเอกสาร และการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง
ในพื้นที่ดำเนินการ (Site visit) ตามเกณฑ์การประเมินรางวัล
(4) กองบริหารงานวิจัยประกาศผลรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)
ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี ้ ให้ อธิ การบดี ม ี อำนาจตี ความและวิ น ิ จฉั ยชี ้ ขาด การตี ความและการวิ น ิ จฉั ย ของอธิ ก ารบดี
ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล
สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับ และประสานกอง
บริหารงานวิจัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.6 …

- 23 ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง ขอความเห็น ชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
และอัตราการเบิกจ่ายรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0989 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55 (10/2564) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระ
ที่ 5.2.1.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการ
เบิกจ่ายรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการเบิกจ่ายรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองกลาง จึ ง ขอความเห็น ชอบประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แนวปฏิบัติ
และอัตราการเบิกจ่ายรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอขอความเห็ น ชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์
แนวปฏิบัติและอัตราการเบิกจ่ายรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
เงิ น รางวั ล นิ ส ิ ต ผู ้ ป ระกอบการและนวั ต กรรม มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2564 เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 – 2568 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคน และ
เสริมศักยภาพคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกร อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัต ิ ม หาวิ ท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้ อ 5 และข้ อ 7 ของระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้ว ย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัด การทรั พย์ส ิ น ของ มหาวิท ยาลั ย
พ.ศ. 2563 …

- 24 พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55 (10/2564)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และอัตรา
การเบิกจ่ายเงินรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ/วิทยาลัย” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา
“รางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม” หมายความว่า รางวัล สิทธิบัตร หรืออนุทธิบัตร
ที่เกิดจากคณะ/หลักสูตร สนับสนุนให้นิสิตดำเนินการจนสามารถผลิต หรือสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์
หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้พัฒนาขึ้น โดยอยู่ในรูปแบบของชุดความคิด (Concept) ต้นแบบ (Prototype)
หรือ ผลิตภัณฑ์ (Product)
“รางวัลระดับภูมิภาค” หมายความว่า รางวัลที่เกิดจากการแข่งขันที่มีผู้เข้าประกวดจากสถาบัน
ที่มาจากหลากหลายจังหวัดในภูมิภาคนั้น ๆ
ข้อ 4 หลักเกณฑ์การขอรับรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
(1) ผลงานนิสิตที่คณะ/วิทยาลัยเสนอขออนุมัติรับรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัต กรรม
จะต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ขออนุมัติ และนิสิตที่เป็นเจ้าของผลงานจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตใน
ปีงบประมาณที่ยื่นขอรับรางวัล ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง ผลงานที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
(2) ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม จะต้องปรากฏชื่อนิส ิต และชื่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
(3) ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม จะต้องเป็นผลงานที่เป็น
ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม
(4) ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล นิส ิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม จะต้องเป็นรางวัล ระดับ
ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หรือเทียบเท่า ในการจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค
ขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
(5) ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม ต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ
มาจากผู้อื่น ทั้งนี้ หากพบว่าผลงานที่เสนอขอรับรางวัล เป็นผลงานที่ล อกเลีย นแบบมาจากผู้อ ื่นให้ ถื อ เป็ น
ความรับผิดชอบของนิสิตที่เสนอขอรับรางวัล
ข้อ 5 แนวปฏิบัติในการขอรับรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม ดังนี้
(1) คณะ/วิทยาลัย เสนอขออนุมัติรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรมต่อมหาวิทยาลัยตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด
(2) คณะ/วิทยาลัย …

- 25 (2) คณะ/วิทยาลัย เสนอขออนุมัติเบิกเงินรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรมให้กับนิสิต
ภายหลังการได้รับการอนุมัติ
(3) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ข้อ 6 อัตราการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม ดังนี้
(1) กรณีเป็นรายบุคคล คนละไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท
(2) กรณีเป็นกลุ่ม เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 คน คนละไม่เกิน 5,000 บาท
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบั ติ
ตามประกาศ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและผู้วินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการ
เบิกจ่ายรางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับ และประสานกอง
บริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
ในการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงาน สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0989 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55 (10/2564) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระ
ที่ 5.2.1.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินงาน
ฝึกปฏิบัติงาน สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝึก
ปฏิบ ัติงาน สำหรับ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณ ฑิต และหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาจีน
พ.ศ. 2564 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองกลาง ...

- 26 กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
ในการดำเนิน งานฝึกปฏิบัติงาน สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่ า ตอบแทนในการดำเนิ น งานฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง าน สำหรั บ หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2564 ดังนี้
โดยเป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงาน สำหรับ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕
และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55
(10/2564) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการ
ดำเนินงานฝึกปฏิบัติงาน สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน พ.ศ. ๒๕๖๔"
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝึก
ปฏิบัติงานสำหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รหัส
๕๘ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา
๒๕๖๔ เป็นต้นไป
"ครูพี่เลี้ยง" ...

- 27 "ครู พ ี ่ เลี ้ ย ง" หมายความว่ า บุ คลากรประจำแหล่ งฝึ กต่ าง ๆ ที ่ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
หรือคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามแต่กรณี แต่งตั้งให้เป็นครูพี่เลี้ยงและมอบหมายให้ดูแลนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานนั้น มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำเเนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
“แหล่งฝึก” หมายความว่า หน่วยงานองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
ในการเป็นแหล่งฝึกงานหรือแหล่งฝึกประสบการณ์หรือแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ณ ประเทศไทยที่นิสิตได้ใช้ทักษะ และ
เพิ่มประสบการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานหลังจบการศึกษา โดยนำความรู้จาก
ภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกการปฏิบัติจริง
ข้อ ๕ ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินงานสำหรับครูพี่เลี้ยงและแหล่งฝึก ดังนี้
(๑) ค่าตอบแทนสำหรับครูพี่เลี้ยง อัตราไม่เกิน ๕๐ บาทต่อนิสิต ๑ คนต่อวัน ทั้งนี้ ครูพี่เลี้ยง ๑ คน
สามารถดูแลนิสิตได้ไม่เกิน ๘ คน
(๒) ค่าตอบแทนสำหรับแหล่งฝึก อัตราไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อนิสิต ๑ คนต่อวัน
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ ค วามเห็ น ชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื ่ อ ง กำหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนในการ
ดำเนินงานฝึกปฏิบัติงาน สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน พ.ศ. 2564
2. มอบกองคลัง จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับ และประสานกอง
บริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.8 …

- 28 ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินและ
คัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกิจการนิสิต ที่ อว 7305/0802 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง
ขออนุมัติประกาศ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 54 (9/2564)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล
เชิ ด ชู เ กี ย รติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2564 โดยมอบกองกิ จ การนิ ส ิ ต ปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบกองกิจการนิสิต ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ดังนี้

โดยที่เป็น …

- 29 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมิน และ
คั ด เลื อ กนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เพื่ อ เป็ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ มี ผ ลงาน
และความสามารถดี เ ด่ น ในแต่ ล ะด้ า นและเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี เพื่ อ คั ด เลื อ กให้ รั บ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ จ าก
มหาวิ ท ยาพะเยา อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553
และความในข้อ ๕ และข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัด การ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 54 (9/2564) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และมติ ค ณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินและ
คัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ … เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกนิสิต
เพื่อรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“กองกิจการนิสิต” หมายความว่า กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ” หมายความว่า ส่ว นงานตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.2553 และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าและได้มีการจัดการเรียนการสอน
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา 7 แห่งระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
“องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต” หมายความว่า หน่วยกิจกรรมนิสิตประกอบไปด้วยองค์ ก าร
นิ สิ ต สภานิ สิ ต เวี ย ง สารวั ต รนิ สิ ต สโมสรนิ สิ ต และชมรม ที่ ท ำหน้ า ที่ บ ริ ห ารการดำเนิ น กิ จ กรรมนิสิตของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 ให้มีรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นิสิตผู้ที่มีผลงานและได้รับการยกย่องในทุกปี มีดังนี้
(๑) รางวัล “สัตตภัณฑ์ทองคำ” จำนวน 1 รางวัล
(๒) รางวัล “สัตตภัณฑ์” จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
(๒.๑) ด้านวิชาการและทักษะชีวิต
(๒.๒) ด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ
(๒.๓) ด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
(๒.๔) ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม
(2.5) ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2.6) ด้านจิตอาสา
(2.7) ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้อ 6 คุณสมบัติ ...

- 30 ข้อ 6 คุณสมบัติและคุณลักษณะพื้นฐานของนิสิตที่มีส ิทธิ์เข้ารับการประเมินและพิจารณา
คัดเลือกรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ มีดังนี้
(1) เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
(2) ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
(3) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิ ตโดยการหักคะแนนความประพฤติ หรืออยู่ในระหว่ า งการ
สอบสวนวินัยนิสิต
(4) มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสั ตย์ มีระเบียบวินัย แต่งกายสุภ าพเรียบร้อย
และถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้ อ 7 นิ สิ ต ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การประเมิ น และพิ จ ารณาคั ด เลื อ กรางวัล เพื่ อ เชิ ดชู เกี ย รติ ต้ อ งมี
ผลงานดีเด่นหรือได้รับการยกย่องด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
( 1 ) ร า ง วั ล สั ต ต ภั ณ ฑ์ ท อ ง ค ำ นิ สิ ต ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ มี ผ ล ง า น ดี เ ด่ น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใน
ระดั บชาติ หรื อนานาชาติ ในระหว่ างที ่ ศ ึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยในด้ านดั งต่ อไปนี ้ ด้ านวิ ชาการและทั กษะชี วิ ต
ด้ า นทั ก ษะในการบริ ห ารและการจั ด การ ด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ กี ฬ าและนั น ทนาการ ด้ า นความประพฤติ
คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นจิ ต อาสา และด้ า นนวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
(2) รางวั ล สั ต ตภั ณ ฑ์ นิ สิ ต ต้ อ งมี ผ ลงาน ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ระดั บ จั ง หวั ด หรื อ
ภูมิภาคหรือผลงานเทียบเคียง ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้
(2.1) ด้ า นวิ ช าการและทั ก ษะชี วิ ต นิ สิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้นฐานตาม
ระดั บ การศึ ก ษา มี ค วามสามารถในการคิ ด และแก้ ปั ญ หา สามารถนำความรู้ แ ละทั ก ษะทางวิ ช าการ ไป
ประยุกต์แก่สังคมและชุมชน
( 2 . 2 ) ด้ า น ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร นิ สิ ต ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ น ำ ที่ มี
ความสามารถในการบริหารและตัดสินใจ วางแผนการดำเนินการทำกิจกรรม มีภ าวะผู้นำสามารถทำงานเป็น
กลุ่มและทำงานร่ว มกับผู้อื่น ได้เป็ น อย่ างดี และสามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(2.3) ด้ า นส่ งเสริม สุข ภาพ กี ฬ าและนันทนาการ นิ สิ ต ต้ องเป็น ผู้มี สุข ภาพร่ า งกาย
แข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ต ามวั ย และมี บ ุ ค ลิ ก ภ า พ ที ่ ดี เ ป็ น ผู ้ ที ่ ห ่ า งไ กล แล ะปล อดภั ย จ าก สิ ่ งเส พ ติ ด
มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นและสามารถเผยแพร่ผลงานด้านกีฬาแก่สังคมและชุมชน
(2.4) ด้ า นความประพฤติ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม นิ สิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ความ
ซื่ อ สั ต ย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบรู้จักบทบาทของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(2.5) ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น นิ สิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนำความรู้มาเผยแพร่แก่ชุมชนและสังคม และมีผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2.6) ด้านจิตอาสา ...

- 31 (2.6) ด้านจิตอาสา นิสิตมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็นผู้นำและมีบทบาทในการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น เสี ย สละ โอบอ้ อ มอารี บำเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสาธารณ
สมบัติ
(2.7) ด้ า นนวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นิ สิ ต หรื อ กลุ่ ม นิ สิ ต มี ผ ลงานนวั ต กรรม หรื อ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่โดดเด่น มีความสร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 8 หลั กเกณฑ์และขั้นตอนการได้รั บรางวัล เชิ ดชูเกีย รติ มีดังนี้
(1) ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย ได้แก่
(๑.1) คณะและหน่ ว ยงานให้ ด ำเนิ น การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ นิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
สมควรได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ พร้อมเสนอประวัติและผลงานอย่างละเอียดโดยมีคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน
รับรองผลงานแล้วส่งผลการพิจารณาไปยังกองกิจการนิสิต
(1.2) องค์ ก ารบริ ห ารกิ จ กรรมนิ สิ ต ให้ ด ำเนิ น การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ นิ สิ ต ที่ เ ป็ น
สมาชิ ก ขององค์ ก ารบริ ห ารกิ จ กรรมนิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส มควรได้ รั บ รางวั ล ประเภทต่ า ง ๆ พ ร้ อ มเสนอ
ประวั ติ แ ละผลงานอย่ า งละเอี ย ดโดยมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาองค์ ก ารบริ ห ารกิ จ กรรมนิ สิ ต รั บ รองผลงานแล้ ว
ส่ งผลการพิจ ารณาไปยั ง กองกิจ การนิสิ ต
(1.3) บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด ำเนิ น การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ นิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ สมควร
ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ พร้อมเสนอประวัติและผลงานอย่างละเอียดโดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย รับรองผลงาน
แล้วส่งผลการพิจารณาไปยังกองกิจการนิสิต
(2) ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยอธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น และคั ด เลื อ กนิ สิ ต เพื่ อ รั บ
รางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(2.1) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2.2) ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ
(2.3) รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่กำกับดูแลด้านกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิ สิ ต
จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็ น กรรมการ
(2.4) ผู้ อำนวยการกองกิจการนิสิ ต เป็นกรรมการ
(2. 5) หั ว หน้ า งานวิ นั ย และพั ฒ นานิ สิ ต สู่ ค ว ามเป็ น เลิ ศ เป็ น กรรมการ และ
เลขานุ การ
(2.6) เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(3) ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น และคั ด เลื อ กนิ สิ ต เพื่ อ รั บ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ม หาวิ ท ยาลั ย
พะเยา มีอำนาจและหน้ าที่ ดังนี้
(3.1) กำหนดแนวปฏิบัติ ปฏิทินการดำเนินงาน วิธีการ ตลอดจนเครื่องมือ และเกณฑ์การ
ตัดสินเพื่อใช้ในการประเมินและคัดเลือกนิสิต
(3.2) พิจารณาตัดสิน คัดเลือกนิสิต และประกาศผล
ข้อ 9 รางวัล …

- 32 ข้อ 9 รางวัล ที่ได้รั บ มีดังนี้
(๑) รางวัล “สัตตภัณฑ์ทองคำ” สำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่
ประจั ก ษ์ ต ามข้ อ 7 (๑) จะได้ ร ั บ เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ “สั ต ตภั ณ ฑ์ ท องคำ” มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น 20,000 บาท
และทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
(2) รางวัล “สัตตภัณฑ์” สำหรับนิส ิตที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 6 และมีผ ลงานดีเด่น
ในด้านใดด้านหนึ่งตามข้อ 7 (2) จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และทุนการศึกษา จำนวน
3,000 บาทต่อรางวัล
ข้อ ๑๐ เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ ร างวั ล “สั ต ตภั ณ ฑ์ ท องคำ” ทำจากทอง 14 กระรั ต ซึ่ ง มี เ นื้ อ
ทองคำผสมอยู่ 58% และสามารถประดับบนเครื่องแต่งกายนิสิตได้
ข้อ 1๑ รางวัลตามข้อ 9 (1) และ 9 (2) ให้เบิกจากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรในแต่ละปี
ข้อ 1๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ …
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือก
นิสิตเพื่อรับรางวัลเชิ ดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 โดยให้แก้ไขข้อ 10 จากเดิม เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ
รางวัล “สัตตภัณฑ์ทองคำ” ทำจากทอง 14 กระรัต ซึ่งมีเนื้อ ทองคำผสมอยู่ 58% และสามารถประดับบนเครื่อง
แต่ ง กายนิ ส ิ ต ได้ เปลี ่ ย นเป็ น เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ ร างวั ล “สั ต ตภั ณ ฑ์ ท องคำ” ทำจากทอง 14 กระรั ต
ซึ่งมีเนื้อทองคำผสมอยู่ ไม่ต่ำกว่า 50% แต่ไม่เกิน 58% และสามารถประดับบนเครื่องแต่งกายนิสิตได้
2. มอบกองคลัง ประสานกองกิจการนิสิตปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์ส ิน ของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์ส ิน ตรวจสอบและจัดทำเป็นประกาศเสนอ
อธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.9 ...

- 33 ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี โครงการพระราชทานความช่ วยเหลื อแก่ ราชอาณาจั กรกั มพู ชา (ด้ านการศึ กษา) (ฉบั บที ่ ๒)
พ.ศ. 2๕๖๔
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1912 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
เรื ่ อ ง ขออนุ ม ั ต ิ ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื ่ อง การให้ ท ุ น การศึ ก ษาสำหรั บ นิ ส ิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55 (10/2564) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน
2564 ระเบียบวาระที่ 5.2.1.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบกอง
บริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบกองบริการ
การศึกษาประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง ขอความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่อง การให้ ท ุนการศึ กษาสำหรั บนิส ิ ตระดั บปริ ญญาตรี ที่ได้รั บทุ นพระราชทานสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา …

- 34 การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุน
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เพื่อให้การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ มหาว ิ ท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้ อ ๕ และข้ อ ๗ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น การบั ญ ชี
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๕ (๑๐/๒๕๖๔) เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติ
คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต
ระดับ ปริญญาตรี ที่ได้ร ับ ทุน พระราชทานสมเด็จ พระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ของข้อ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิส ิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔
“(๗) ค่ า ตรวจหาเชื ้ อ โควิ ด -๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรั บ นิ ส ิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ที่กำลังจะเข้าศึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท
(๘) ค่ า ตรวจหาเชื ้ อ โควิ ด -๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรั บ บั ณ ฑิ ต ที ่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาและ
จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท
(๙) ค่าใช้จ ่ายสำหรับ กักกันตัวเมื่อนิส ิตระดับปริญญาตรีเดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรก
ไม่เกินคนละ ๖,๐๐๐ บาท
(๑๐) ค่าใช้จ่าย …

- 35 (๑๐) ค่าใช้จ ่ายสำหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิส ิตระดับ
ปริญญาตรี ไม่เกินคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยขณะที่นิสิต ระดับปริญญาตรี กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมความ
พร้อมทางด้านภาษาไทยเบื้องต้น จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนตามข้อ ๖ (๒) ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
(ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้
แก้ไขเนื้อหาข้อความข้อ 3 (7) (8) และ (9) ดังนี้
1.1 เดิม (7) ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่
กำลังจะเข้าศึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น (7) ค่าตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ สำหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ที่กำลังจะเข้าศึกษา ครั้งละไม่เกิน 4,000 บาท
1.2 เดิม (๘) ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
และจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น (8) ค่าตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ครั้งละไม่เกิน 4,000 บาท
1.3 เดิม (9) ค่าใช้จ่ายสำหรับกักกันตัวเมื่อนิสิตระดับปริญญาตรีเดินทางมาถึงประเทศ
ไทยครั้งแรก ไม่เกินคนละ ๖,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น (9) ค่าใช้จ่ายสำหรับกักกันตัวเมื่อนิสิตระดับปริญญาตรี
เดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรก คนละไม่เกิน 6,000 บาท
2. มอบกองคลัง ประสานกองบริการการศึกษาปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ และจัดทำเป็นประกาศเสนอ
อธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.10 …

- 36 ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึ กษา ที่ได้ร ับทุนพระราชทานสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1913 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุน
พระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 55 (10/2564) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
ระเบียบวาระที่ 5.2.1.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัม พูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิส ิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบ
กองบริการการศึกษาประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง ขอความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา …

- 37 การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
สำหรั บ นิส ิต ระดั บ บัณ ฑิ ต ศึก ษา ที ่ ไ ด้ ร ั บ ทุน พระราชทานสมเด็จ พระกนิษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่ ร าชอาณาจั ก ร กั ม พู ช า
(ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุน
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เพื่อให้การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ มหาว ิ ท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้ อ ๕ และข้ อ ๗ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น การบั ญ ชี
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๕ (๑๐/๒๕๖๔) เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน จึงออกประกาศไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุน พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ของข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัม พูช า
(ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔
“(๗) ค่าตรวจหาเชื้อโควิด -๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังจะเข้า
ศึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท
(๘) ค่าตรวจหาเชื้อโควิด -๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะ
เดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท
(๙) ค่าใช้จ่ายสำหรับกักกันตัวเมื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรก
ไม่เกินคนละ ๖,๐๐๐ บาท
(๑๐) ค่าใช้จ่าย ...

- 38 (๑๐) ค่าใช้จ ่ายสำหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิส ิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ไม่เกินคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยขณะที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมความ
พร้อมทางด้านภาษาไทยเบื้องต้น จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน
การศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดี ให้ถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยให้แก้ไขเนื้อหาข้อความข้อ 3 (7) (8) และ (9) ดังนี้
1.1 เดิม (7) ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
กำลังจะเข้าศึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น (7) ค่าตรวจสอบหาเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ สำหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษา ครั้งละไม่เกิน 4,000 บาท
1.2 เดิม (8) ค่าตรวจหาเชื้อโควิด -๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรับมหาบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาและจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น (8) ค่าตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่หรือ
อุบัติซ้ำ สำหรับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ครั้งละไม่เกิน 4,000 บาท
1.3 เดิม (9) ค่าใช้จ่ายสำหรับกักกันตัวเมื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางมาถึงประเทศ
ไทยครั้งแรก ไม่เกินคนละ ๖,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น (9) ค่าใช้จ่ายสำหรับกักกันตัวเพื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรก คนละไม่เกิน 6,000 บาท
2. มอบกองคลัง ประสานกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ และจัดทำเป็นประกาศเสนอ
อธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.11 ...

- 39 ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ า กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุม ารี โครงการพระราชทานความช่ว ยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1914 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
เรื ่ อ ง ขออนุ ม ั ต ิ ป ระกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื ่ อง การให้ ท ุ น การศึ ก ษาสำหรั บ นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่ ร าชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
(ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 55 (10/2564) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระที่ 5.2.1.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัย การ
จัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึก ษา
ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา และมอบกองบริการการศึกษาประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรื่ องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง ขอความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการ
จัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา …

- 40 การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา (ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
โดยที ่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม การให้ ท ุ น การศึ ก ษาสำหรั บ นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่ ร าชอาณาจั กรกั ม พู ช า
(ด้านการศึกษา) เพื่อให้การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้ อ ๕ และข้ อ ๗
ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น การบั ญ ชี การตรวจสอบ และการจั ด การทรั พ ย์ ส ิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๕
(๑๐/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
(ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ของข้อ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔
“(๘) ค่ า ตรวจหาเชื ้ อ โควิ ด -๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรั บ นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ที่กำลังจะเข้าศึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท
(๙) ค่าตรวจหาเชื้อโควิด -๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะ
เดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท
(๑๐) ค่าใช้จ่ายสำหรับกักกันตัวเมื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ
เดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรก ไม่เกินคนละ ๖,๐๐๐ บาท
(๑๑) ค่าใช้จ่าย …

- 41 (๑๑) ค่าใช้จ ่ายสำหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิส ิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ไม่เกินคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยขณะที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาไทยเบื้องต้น จะไม่ได้รับ
ค่าใช้จ่ายรายเดือนตามข้อ ๖ (๓) ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน
การศึกษา) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีใ ห้ถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัม พูช า
(ด้านการศึกษา) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเนื้อหาข้อความข้อ 3 (8) (9) และ (10) ดังนี้
1.1 เดิม (๘) ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
กำลังจะเข้าศึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น (๘) ค่าตรวจสอบหาเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ สำหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษา ครั้งละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
1.2 เดิม (9) ค่าตรวจหาเชื้อโควิด -๑๙ ประเภท RT-PCR สำหรับมหาบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาและจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่เกินครั้งละ ๔,๐๐๐ บาทเปลี่ยนเป็น (9) ค่าตรวจสอบหาเชื้ออุบัติใหม่
หรืออุบัติซ้ำ สำหรับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ครั้งละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
1.3 เดิ ม (10) ค่ า ใช้ จ ่ า ยสำหรั บ กั ก กั น ตั ว เมื ่ อ นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที ่ เ ข้ า ศึ ก ษา
ณ วิทยาลัยการจัดการ เดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรก ไม่เกินคนละ ๖,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น (10) ค่าใช้จ่าย
สำหรับกักกันตัวเมื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ เดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรก
คนละไม่เกิน 6,000 บาท
2. มอบกองคลัง ประสานกองบริการการศึกษาปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ และจัดทำเป็นประกาศเสนอ
อธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 …

- 42 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบปั๊มน้ำ
จำนวน 9 บ่อ
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกฎหมายและทรัพย์สิน ที่ อว 7314/2162 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิ ทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ตกลงว่าจ้างให้
ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบปั๊มน้ำ จำนวน ๙ บ่อ โดยกำหนดขนาดความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร
โดยใช้วัสดุเป็นท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕/เมตร) ตลอดความลึกของบ่อบาดาล ในราคาบ่อละ ๔๐๐,๐๐๐
บาท (สี ่ แ สนบาทถ้ ว น) รวมเป็ น เงิ น จำนวนทั ้ ง สิ ้ น ๓ ,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้ า นหกแสนบาทถ้ ว น)
และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองคลังประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินดำเนินการเรียกให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอ็น พี กลกิจ (2007) ดำเนินการแก้ไขงานที่ให้สอดคล้องกับข้อตกลงการจ้างตามที่ตกลงไว้ ตามบันทึกข้อความ
กองคลัง ที่ อว ๗๓๐๖/๐๘๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย นั้น
กองกฎหมายและทรัพย์สิน จึงขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ
(2007) (ผู้รับจ้าง) ให้ด ำเนินการแก้ไขงานจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้ ตรวจสอบบ่อ
บาดาลพร้อมระบบปั๊มน้ำ จำนวนทั้ง ๙ บ่อดังกล่าว ปรากฎว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้ตกลงว่าจ้างกันไว้
โดยได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย จึงได้แจ้งให้ผู้ รับจ้างดำเนินการเข้ามาแก้ไขบ่อ
บาดาลพร้อมด้วยระบบปั้มน้ำ จำนวน ๙ บ่อ ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ โดยให้ดำเนินการติดต่อมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขบ่อบาดาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว 7314/0530 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข
งานจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลง โดย ผู้รับจ้างได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะครบ
ระยะเวลาในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. ปัจจุบัน กองกฎหมายและทรัพย์สินได้ประสานไปยังกองอาคารสถานที่เพื่อสอบถามความ
คืบหน้าในกรณีดังกล่าว ปรากฎว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู้รับจ้าง) ยังไม่ได้ประสานมายังกอง
อาคารสถานที่แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากครบระยะเวลาตามหนังสือบอกกล่าวฉบับแรก กองกฎหมายและทรัพย์สินจะมี
หนังสือติดตามห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) ให้เข้ามาดำเนินการ ฉบับที่ ๒ ต่อไป กองกฎหมายและ
ทรัพย์สิน จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.2 ...

- 43 ระเบียบวาระที่ 5.1.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามเรื่องที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของสำนักงานการยุติการ
ดำเนินคดีแพ่งฯ
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกฎหมายและทรัพย์สิน ที่ อว 7314/2170 ลงวันที่ 23 มิถุนายน
2564 เรื่อง รายงานผลการติดตามเรื่องที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งฯ ด้วย
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานอัยการ
สูงสุด เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีสำนั กงานปลัดกระทรวงฯ เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยชำระ
ค่าปรับตามสัญญา “จ้างที่ปรึกษา” สัญญาเลขที่ ๐๒๐๗.๑/๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน
๑,๙๐๕,๗๕๐ บาท ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๒.๓/
๒๖๙๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งเรื่องข้อพิพาทเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นเสนอสำนักงานการ
ยุติการดำเนินคดีแพ่งฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว ๗๓๑๔/๓๔ ลงวันที่ ๓
กัน ยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอนำส่งสรุป ข้อเท็จจริงและประเด็นเสนอสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแ พ่ ง และ
อนุญาโตตุลาการ และแจ้งความประสงค์ที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อพิพาท นั้น
กองกฎหมายและทรัพย์สิน ได้ประสานติดตามเรื่องดังกล่าวกับ นางศจีมาส บัวรอด พนักงาน
อัยการเจ้าของเรื่อง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง ๒ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่ง
และอนุญาโตตุลาการ ณ วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งข้อมูลโดยสรุปว่า การดำเนินการอยู่ในระหว่างการ
พิ จ ารณาของสำนั ก งานการยุ ต ิ ก ารดำเนิ น คดี แ พ่ ง ฯ ซึ ่ ง ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ กองกฎหมายและทรั พ ย์ สิ น
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1.3 ...

- 44 ระเบียบวาระที่ 5.1.3 เรื่อง รายงานผลการติดตามเรื่องสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่ส่งให้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกฎหมายและทรัพย์สิน ที่ อว 7314/2171 ลงวันที่ 23 มิถุนายน
2564 เรื ่ อ ง รายงานผลการติ ด ตามเรื ่ อ งสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ที ่ ส ่ ง ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ ด้วยมหาวิทยาลัยได้ส่งสำนวนรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
พร้อมเอกสารประกอบ เรื่อง การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบปั้มน้ำไม่เป็นไปตามระเบียบ จำนวน
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ไปยั ง กรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง เพื ่ อ พิ จ ารณาตามข้ อ ๑๗ แห่ ง ระเบี ย บสำนั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที ่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ตามหนังสื อมหาวิทยาลัย ที่ อว ๗๓๑๔/๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งสำนวนการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ นั้น
กองกฎหมายและทรั พ ย์ ส ิ น ได้ ป ระสานติ ด ตามเรื ่ อ งดั ง กล่า วกับ เจ้า หน้า ที่ ก รมบั ญ ชี กลาง
กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งข้อมูลโดยสรุป ว่า การดำเนินการอยู่ในระหว่างการ
รวบรวมและสรุปข้อมูลของนิติกรเจ้าของเรื่องเพื่อจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
พิจารณาตามขั้นตอน กองกฎหมายและทรัพย์สิน จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.2.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1044 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่อง
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 56 (11/2564) เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระที่
5.1.1.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำ
เรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองกลาง ...

- 45 กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕
และ ข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกั บมติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั ้ งที่
56 (11/2564) เมื ่ อ วั น ที ่ 23 มิ ถ ุ น ายน พ.ศ. 2564 และมติ ค ณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนี ย ม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ... เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความต่อไปนี้ใน 3. ของ ๒. ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ในตารางแนบ
ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

เหมาจ่าย
รวม
(บาท)

100,000

ชั้นปีที่ ๑-2
ภาคการศึกษาละ (บาท)

ภาคการศึกษา
ต้น

ภาคการศึกษา
ปลาย

25,000

25,000

กรณีไม่สำเร็จ
การศึกษาและ/
หรือมีรายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ
(บาท)

25,000
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก …

- 46 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความต่อไปนี้ใน ๓. ของ ๓. ระดับปริญญาโท แผน ข ในตารางแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

เหมาจ่าย
รวม
(บาท)

๑5๐,๐๐๐

ชั้นปีที่ ๑-3
ภาคการศึกษาละ (บาท)
ภาค
การศึกษา
ที่ ๑

ภาค
การศึกษา
ที่ ๒

๒5,๐๐๐

๒5,๐๐๐

กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
และ/
หรือมีรายวิชา
ภาค
ที่ต้องลงทะเบียนเรียน
การศึกษา
ภาคการศึกษาละ
ที่ ๓
(บาท)

๒5,๐๐๐

๒5,๐๐๐

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้แก้ไข ดังนี้
1.1 ปรับแก้ไขข้อความในข้อ 3 เดิม ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความต่อไปนี้ใน 3. ของ ๒. ระดับ
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ในตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน เปลี่ยนเป็น ข้อ 3 ให้ยกเลิกความต่อไปนี้
ในตารางแนบท้าย ข้อ 3 ของ 2. ระดับปริญญาโท แผน ก. แบบ ก ๒ ในตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
1.2 ปรับแก้ไขตารางใน ข้อ 4 หัวตาราง เดิม “ชั้นปีที่ 1 - 3” เปลี่ยนเป็น ชั้นปีที่ 1 - 2”
2. มอบกองคลัง ประสานกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ และจัดทำเป็นประกาศเสนอ
อธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2.2 ...

- 47 ระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖4
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/2705 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่อง
ขออนุ ม ั ต ิ ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก าร เงื ่ อ นไข และแนวปฏิ บั ต ิก ารจ่ า ยเงินยืม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖4 ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา "ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ" มหาวิทยาลัยพะเยาจึงดำเนินพันธกิจในการผลิต
กำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยในปัจจุบันมีส่วนงาน/ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการวิจัยและบริ การวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกนั้น
แต่ไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมก่อนได้ หากไม่มีงบประมาณที่รองรับในการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์การยืมเงินที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙.๔ จึงทำให้โครงการหรือกิจกรรมนั้นไม่สามารถดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ได้
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว มีความรอบคอบและ
รัดกุม ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มอบหมายให้กองคลัง
ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖4 และขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖4 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา …

- 48 การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม เพื่อให้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิ ภาพ เกิดความคล่องตัว มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนครอบคลุม
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้ อ ๕ และข้ อ ๗ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น การบั ญ ชี
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖4”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 9.4
“กรณีที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน โครงการหรื อ
กิจกรรมยังไม่ได้จัดส่งเงินงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย หากโครงการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณใน
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผู้มีอำนาจตามข้อ ๖ อาจอนุมัติให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรื อกิจกรรมยืมเงินเพื่อ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมไปก่อนเท่าที่จำเป็น หากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนเงินงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการไม่จัดส่งเงินงบประมาณมาให้แก่มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต้องเป็น
ผู ้ ร ั บ ผิ ดชอบในการคืน เงิน งบประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ยจัด สรรให้ ใ นการดำเนิน โครงการหรื อ กิ จกรรมให้แก่
มหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ...
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุม ...

- 49 มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนว
ปฏิบัติการจ่ายเงินยืม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖4 โดยให้แก้ไข ดังนี้
1.1 ให้แก้ไขข้อความในข้อ ๓ เปลี่ยนเป็น ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๒ ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“บุคลากร เว้นแต่ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย อาจขออนุมัติยืมเงินได้ตามข้อ ๗.๓
และเป็นการเดินทางไปปฏิบัติงานของตนเองเท่านั้น”
1.2 แก้ไขข้อ 3 เดิม เปลี่ยนเป็น ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 9.4
ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๓
1.3 ให้เพิ่มข้อความ ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
บังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย
ของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สุด
2. มอบกองคลัง ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบและจัดทำเป็น ประกาศเสนอ
อธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทาง
ทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖4
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของคณะทันตกรรมศาสตร์ ที่ อว 7330/0713 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2564 เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาล
ทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖4 ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง กำหนดอัตราค่าบริการทางทันตกรรม
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖4 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่อง
ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
คณะทันตกรรมศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าบริการทางทัน ตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖4 เสนอวาระต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรด ...

- 50 ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัต รา
ค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราการค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อใช้ดำเนินงานบริการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้ อ ๕ และข้ อ ๗
ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น การบั ญ ชี การตรวจสอบ และกา รจั ด การทรั พ ย์ ส ิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี ้ เรี ยกว่ า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื ่ อง กำหนดอั ต ราค่ า บริ ก ารทาง
ทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศโรงพยาบาลทั น ตกรรม เรื ่ อง กำหนดอั ตราค่ าบริ การทางทั นตกรรม
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้ใช้
ฉบับนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ” หมายความว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา
“โรงพยาบาล” ...

- 51 “โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
“ค่าบริการทางทันตกรรม” หมายความว่า ค่าบริการรักษา ค่าตรวจวินิจฉัย ค่ายาและเวชภัณฑ์
และค่าบริการรักษาพยาบาล อื่น ๆ ตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัย
“ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับบริการรักษาทางทันตกรรม ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ข้อ ๕ ให้กำหนดประเภทและรายการบริการทางทันตกรรม ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ดังนี้
๕.๑ อัตราค่าบริการคลินิกทันตกรรม การเรียนการสอน ตามบัญชีหมายเลข ๑
๕.๒ อัตราค่าบริการคลินิกทันตกรรม ค่าตอบแทน ตามบัญชีหมายเลข ๒
๕.๓ อัตราค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ตามบัญชีหมายเลข ๓
ข้อ ๖ อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีอำนาจ
ในการกำหนดและรายงานให้คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมทราบ
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้
ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ …
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

บัญชีหมายเลข 1 …

- 52 บัญชีหมายเลข 1
อัตราค่าบริการคลินิกทันตกรรม การเรียนการสอน

ที่

ประเภทรายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
(การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์*ไม่รวมค่าแลป ค่าชิ้นงาน หรือค่าวัสดุ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ครอบฟัน (Crown)*
Cantilever Bridge*
สะพานฟัน (Fixed Bridge) 3 - 5 unit*
สะพานฟัน (Fixed Bridge) มากกว่า 5 unit*
Etched Bridge
เดือยฟัน (Post & Core) Amalgam core
เดือยฟัน (Post & Core) Composite core
เดือยฟัน (Post & Core) Pin สำเร็จร่วมกับ
Amalgam core
เดือยฟัน (Post & Core) Pin สำเร็จร่วมกับ
Composite core
เดือยฟัน (Post & Core) Coping / pin เหวีย่ ง*
ครอบฟันชั่วคราว (Chairside)
ครอบฟันชั่วคราว (Laboratory)
รื้อสะพานฟัน ครอบฟัน หรือ เดือย (เฉพาะ
Abutment)
Recementation ครอบฟันหรือสะพานฟัน
ซ่อม Porcelain โดยใช้ Composite
ฟันเทียมทั้งปาก ฐาน Acrylic กรณี 1 ชิ้น พิมพ์ด้วย
polysulfide *
ฟันเทียมทั้งปาก ฐาน Acrylic กรณี 2 ชิ้น พิมพ์ด้วย
polysulfide *

ซี่

300

360

คิดราคาเท่ากับ
จำนวนซี่ฟัน x 300

คิดราคาเท่ากับ
จำนวนซี่ฟัน x
360

ซี่

100

120

ซี่

100

120

ซี่

100

120

ซี่

100

120

ซี่
ซี่
ซี่

100
100
100

120
120
120

ซี่

200

240

ครั้ง
ตำแหน่ง

100
200

120
240

ชิ้น

200

240

คู่

300

360

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

18 ฟันเทียม ...
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ประเภทรายการ

18 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐาน Acrylic (TP) 1-5 ซี่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐาน Acrylic (TP) มากกว่า 5
ซี่ *
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (Metallic Partial
denture) 1-5 ซี่ *
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (Metallic Partial
denture) มากกว่า 5 ซี่ *
สะพานฟันถอดได้ (Removable bridge) *
ปรับสภาพเหงือกด้วย Tissue Conditioner Single
denture
ปรับสภาพเหงือกด้วย Tissue Conditioner
RPD/APD (Chairside)
เสริมฐานฟันเทียม (Reline) Single denture
(Chairside)
เสริมฐานฟันเทียม (Reline) RPD/APD (Chairside)
Rebase *
Repair Chairside
Repair Labortory
Surgical stent *
รื้อฟันเทียมที่ไม่เหมาะสม
ค่าพิมพ์ปากขั้นต้น + การวางแผนการรักษาทางทันตก
รรมประดิษฐ์
ค่าติดตั้งแบบจำลองในกลอุปกรณ์ขากรรไกร
ค่าบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร
ค่าแลป
ค่าวัสดุทางการแพทย์

37 ค่าหัตถการการรักษากรณีแบ่งชำระค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

ชิ้น

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์
ซี่แรก 100 ซีต่ ่อไป
เพิ่มซี่ละ 25

ซี่แรก 120 ซี่
ต่อไปเพิ่มซี่ละ 30

ชิ้น
ชิ้น

ซี่แรก 100
ซี่ต่อไปเพิม่ ซี่ละ 25

ซี่แรก 120
ซี่ต่อไปเพิม่ ซี่ละ
30

ชิ้น

100

120

ครั้ง

150

180

ครั้ง

150

180

ชิ้น

150

180

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
Arch
ชิ้น

150
150
150
150
100
200

180
180
180
180
120
240

ราย

50

60

ครั้ง
ครั้ง
งาน
งาน

20
20
ขึ้นกับราคาชิ้นงาน
ขึ้นกับราคาวัสดุ
ขึ้นกับจำนวนงวดแบ่ง
จ่าย

30
30
ขึ้นกับราคชิ้นงาน
ขึ้นกับราคาวัสดุ
ขึ้นกับจำนวนงวด
แบ่งจ่าย

ชิ้น

ครั้ง

คลินิกทันตกรรม …
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ประเภทรายการ

หน่วยนับ

คลินิกทันตกรรมหัตถการ
การบูรณะฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
อุดฟันด้วยอมัลกัมด้านเดียว (Class I amalgam
1
ซี่
filling)
2 อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน (Class II amalgam filling)
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ซี่

อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน (Class III amalgam
ซี่
filling)
การบูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
อุดฟันด้วยวัสดุสีคล้ายฟันด้านเดียว (Composite,
ซี่
Glass ionomer, etc.).
อุดฟันด้วยวัสดุสีคล้ายฟัน 2 ด้าน (Composite,
ซี่
Glass ionomer, etc.).
อุดฟันด้วยวัสดุสีคล้ายฟัน 3 ด้าน (Composite,
ซี่
Glass ionomer, etc.).
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันเช่น ฟันหน้าห่าง
ซี่
(Interdental gap filling e.g. Diastema)
อื่น ๆ
อุดฟันด้วยวัสดุชั่วคราว (Temporary filling
ซี่
including capping and lining material).
บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม (Band) ฟันกราม
ซี่
น้อย
บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม (Band) ฟันกราม
ซี่
ใหญ่
บูรณะฟันโดยการ อุดฝัง อุดครอบ (Inlay, onlay
ซี่
restoration) (ไม่รวมค่าวัสดุและแล็ป)
ตรวจสุขภาพฟันประจำปีหลังการรักษา (Annual
ครั้ง
Recheck)
การขัดแต่งวัสดุอุดเก่า (Refurbishment)
ซี่

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์

110

140

150

180

200

240

200

240

220

270

320

390

360-550

440-660

110

140

140

170

180

220

-

950

50

60

20

30

14 บูรณะแถบฟันหน้าบางส่วน (Partial veneer)

ซี่

-

500

15 บูรณะแถบฟันหน้าโดยตรง (Direct veneer)

ซี่

-

600

ซี่

-

950

16

บูรณะแถบฟันหน้าโดยอ้อม (Indirect veneer) (ไม่
รวมค่าวัสดุและแล็ป)

คลินิกศัลยศาสตร์ ...

- 55 ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14

ประเภทรายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ถอนฟันแท้ปกติ (Simple extraction)
ซี่
120
ถอนฟันน้ำนม
ซี่
100
ถอนฟันยากโดยการกรอแบ่งรากฟัน
ซี่
320
ศัลยกรรมถอนฟันยาก ดัวยยาชาเฉพาะที่ (Surgical impacted tooth removal)
ศัลยกรรมถอนฟันคุดโดยกรอกระดูกเพื่อเอารากฟันที่
ซี่
300
ค้างออก (Surgical removal of retained root)
ศัลยกรรมถอนฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูกและฟัน
ซี่
300
(Surgical removal of soft tissue impaction)
ศัลยกรรมถอนฟันคุดที่ขึ้นมาบางส่วน โดยกรอกระดูก
และฟัน (Surgical removal of partial eruption of
ซี่
400
impacted tooth)
ศัลยกรรมถอนฟันคุดที่ยังฝังในกระดูกขากรรไกร ยังไม่
ขึ้นมาในช่องปาก โดยกรอกระดูกและฟัน (Surgical
ซี่
450
removal of alveolar bone impacted tooth)
ศัลยกรรมถอนฟันคุดทีฝ่ ังอยู่ในกระดูกเพดาน โดยกรอ
กระดูกและฟัน (Surgical removal of palatal bone
ซี่
590
embedded tooth)
ศัลยกรรมช่องปากอื่น ๆ (Other oral surgery procedures)
ศัลยกรรมตัดรากฟัน (Bicuspidization/root
ซี่
amputation/root resection)
ศัลยกรรมเปิดระบายถุงหนอง (Marsupialization)
ตำแหน่ง
ศัลยกรรมตัดปลายรากฟัน (Root resection )
ราก
ศัลยกรรมตัดปลายรากฟันพร้อมอุดปลายรากฟัน (1
ราก) (Apicoectomy / Root resection with
ราก
retrograde)
ศัลยกรรมตัดปลายรากฟันพร้อมอุดปลายรากฟัน (2
ราก) (Apicoectomy / Root resection with
ราก
retrograde)
ศัลยกรรมตัดปลายรากฟันพร้อมอุดปลายรากฟัน (3
ราก) (Apicoectomy / Root resection with
ราก
retrograde)

ศัลยกรรมปิดช่องต่อปากและโพรงอากาศแม็กซิลาลี่
(Oro-antral fistula closure) ไม่ได้ทำการปลูกถ่าย
15
เนื้อเยื่อเมือกเพื่อปิดช่องต่อ

ตำแหน่ง

-

150
120
390
360
360
480
540
710

680
540
430
450
650

810

630

16 การปลูกฟันที่หลุด ...

- 56 ที่
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การปลูกฟันที่หลุดจากเบ้าฟันกลับคืนที่ การยึดฟันที่
หลุดหรือหลวมจากอุบัติเหตุ (Tooth re-implant
16 and/or stabilization of accidentally avulsed or
displace tooth/teeth รวมค่าวัสดุ splints)
ศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน (Surgical tooth
transplantation รวมค่าถอนฟัน ยึดฟันให้อยู่ในที่
17
splinting and stabilizing)
ศัลยกรรมเปิดตัวฟันที่อยู่ในกระดูกขากรรไกรเพื่อการ
จัดฟัน (Surgical exposure of unerupted tooth
18 for orthodontic treatment ไม่รวมค่าเครื่องมือทาง
ทันตกรรมจัดฟัน)
19
20
21
22

23

24

ตัดแต่งเหงือกรอบตัวฟัน (Pericoronal gingiva
excision)
ถอดเฝือกฟันโลหะด้วยยาชาเฉพาะที่ (Take off arch
bar under local anesthesia ทั้งขากรรไกรบนและ
ล่าง)
ถอดลวดยึดโยงขากรรไกรด้วยยาชาเฉพาะที่ (Remove
suspension wire under local anesthesiaInternal jaw bone internal fixation )
ถอดแผ่นโลหะและสกรูดามกระดูกขากรรไกร ด้วยยา
ชาเฉพาะที่ (Remove plates and screws treated
jaws fractures under local anesthesia)
ตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างช่องปากและใบหน้าเพื่อส่งตรวจทาง
มิญชพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัยโรคทั้งเนื้อเยื่อกระดูก
และเนื้อเยื่ออ่อน (Biopsy of the oral and
maxillofacial hard and soft tissue for
histopathology diagnosis)
ตัดแต่งชะล้าง และเย็บแผลช่องปากและใบหน้า
(Debridement of oral and maxillofacial wound
with sutures)

หน่วยนับ

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์

ซี่

-

430

ซี่

-

450

ซี่

-

540

ซี่

180

220

ครั้ง

380

460

ครั้ง

360

440

ครั้ง

500

600

ตำแหน่ง

290

350

ครั้ง

230

280

ศัลยกรรมตบแต่ง ...
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25
26
27

28

29
30

31
32

อัตราค่าบริการโดย
ประเภทรายการ
หน่วยนับ
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์
ศัลยกรรมตบแต่งสันกระดูกฐานฟันเพื่อการใส่ฟันเทียม
(Surgical preparation of alveolar ridge for denture – preprosthetic surgery)
ตบแต่งกระดูกฐานฟันเพื่อใสฟันเทียม
ตำแหน่ง
400
480
(Alveolectomy/alveoloplasty)
ตบแต่งร่องเหงือกรอบข้างขากรรไกรให้ลึกหรือสูงขึ้น
ด้วยยาชาเฉพาะที่ (Vestibuloplasty under local
ตำแหน่ง
430
520
anesthesia)
เสริมสันกระดูกฐานฟันด้วยยาชาเฉพาะที่ ไม่รวมค่า
กระดูก (Ridge augmentation under local
ตำแหน่ง
770
930
anesthesia)
ตัด ตบแต่ง แก้ไข เนื้อเยืออ่อนที่ไม่เหมาะสมต่อการใส่
ฟันในช่องปาก (Correction of epulis, fibrous and
ตำแหน่ง
360
440
mobile tissue for dental prosthesis under
local anesthesia)
การตัดตบแต่งกระดูกขากรรไกร Surgical excision of bone tissue
ตัด ตบแต่งกระดูกขากรรไกรบน หรือกระดูกเพดาน ไม่
ขากรรไกร
รวมแผ่นปิดศัลยกรรม (Surgical stent) :Torectomy,
720
870
Arch
ostectomy.
ตัด ตบแต่งกระดูกขากรรไกรล่าง ไม่รวมแผ่นปิด
ขากรรไกร
ศัลยกรรม (Surgical stent) :Torectomy,
540
650
Arch
ostectomy.
การตัด เนื้องอก ถุงหนอง เนื้อเยื่อผิดปกติ Excision of tumor, cyst and neoplasm
ผ่าตัดเลาะ ถุงน้ำ ถุงหนอง ขนาดเล็ก (Ø < 1.5 ซม.)
ตำแหน่ง
230
280
Surgical removal of small cyst under L.A.
ผ่าตัดเลาะ ถุงน้ำ ถุงหนอง ขนาดใหญ่ (Ø > 1.5 ซม.)
Surgical removal of large cyst under L.A.
ตำแหน่ง
630
760

ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก (Ø < 1.5 ซม.)
ด้วยยาชาเฉพาะที่ Surgical removal of small oral
33
benign tumor
ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดใหญ่ (Ø > 1.5 ซม.)
ด้วยยาชาเฉพาะที่ Surgical removal of large oral
34
benign tumor

ตำแหน่ง

430

520

ตำแหน่ง

540

650

ศัลยกรรมเจาะ ...
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หน่วยนับ

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์

ศัลยกรรมเจาะระบาย และกำจัดเนื้อเยื่อ สิ่งแปลกปลอม
Surgical incision, eliminate dead tissue and foreign bodies
เจาะระบายหนองในช่องปาก ไม่รวมยา (Intra-oral
incision and drainage with or without drain
35
applied)

ตำแหน่ง

200

240

ตำแหน่ง

290

350

ศัลยกรรมกำจัดกระดูกตาย ขนาดเล็ก (Ø < 1.5 ซม.)
37 ด้วยยาชาเฉพาะที่ (Surgical sequestrectomy)

ตำแหน่ง

430

520

ศัลยกรรมกำจัดกระดูกตาย ขนาดใหญ่ (Ø > 1.5 ซม.)
38 ด้วยยาชาเฉพาะที่ (Surgical sequestrectomy)

ตำแหน่ง

750

900

ครั้ง

-

850

เจาะระบายหนองนอกช่องปาก ไม่รวมยา (Extra-oral
incision and drainage with or without drain
36
applied)

การเปิดเข้าแม็กซิลลาลี่ไชนัส เพื่อเอารากฟัน สาร
แปลกปลอม หรือ เชื้อโรคออกด้วยยาชาเฉพาะที่
39
(Sinusotomy to remove root tip, foreign
bodies or pathologic mass under L.A.)

การรักษากระดูกขากรรไกรและใบหน้าแตกหักTreatment of maxillofacial fracture under local
ใส่เฝือกฟันเป็นลวดหรือโลหะขากรรไกรบนหรือล่าง
(Subluxation fracture-wiring or arch bar
40
ครั้ง
500
600
application)
รักษากระดูกขากรรไกรล่างหักแบบปิดด้วยยาชา
เฉพาะที่ (ใส่เฝือกฟัน จัดกระดูก ยึดให้แน่น ยึดให้อยู่
กับที่)
41
(Treatment of mandibular fracture by close
reduction under L.A. -Arch bar applied, bone
reduction, fixation and intermaxillary fixation)

ครั้ง

-

990

42 รักษากระดูก ...
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หน่วยนับ

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์

รักษากระดูกขากรรไกรบนหักแบบปิดด้วยยาชา
เฉพาะที่ (ใส่เฝือกฟัน จัดกระดูก ยึดให้แน่น ยึดให้อยู่
42 กับที่) (Treatment of maxillary fracture by close
ครั้ง
990
reduction under L.A. -Arch bar applied, bone
reduction, fixation and intermaxillary fixation)
รักษากระดูกฐานฟันแตกหักแบบปิด ด้วยยาชาเฉพาะที่
(ใส่เฝือกฟันหรือวัสดุยดึ กระดูกหรือฟัน)Treatment of
43 alveolar bone fracture: close reduction and
ครั้ง
300
fixation with wire, arch bar or composite
materials under L.A..
ศัลยกรรมเพื่อแก้ไขหรือตบแต่งเนือ้ เยื่ออ่อน Surgery for correction and repair of oral soft tissue
ตัด ตบแต่งเนื้อเยื่อยึดในช่องปาก
44
ตำแหน่ง
430
520
(Frenoplasty/frenectomy)
45

46
47
48
49

50

51
52
53

ศัลยกรรมเพื่อรักษานิ่วในท่อนำลาย (Surgical
treatment for sialolith: sialolithotomy)

ครั้ง

-

500

การรักษาทางศัลยกรรมช่องปากย่อยอื่นๆ Miscellaneous oral surgery treatments
ล้างแผลในช่องปาก (Oral wound caring: Irrigation,
ครั้ง
110
antiseptic application etc.)
รักษาการอักเสบของเบ้าฟัน (Dry socket
ครั้ง
110
treatment)
ทำแผลในช่องปากด้วยสารปิดศัลยกรรมไม่ใช้
เครื่องมือปิดศัลยกรรม (Wound caring with
ครั้ง
120
surgical pack without surgical splint)
ทำแผลในช่องปากด้วยสารปิดศัลยกรรมและใช้
เครื่องมือปิดศัลยกรรม (Wound caring with
ครั้ง
230
surgical pack with surgical splint)
การห้ามเลือดด้วยวิธีพิเศษนอกจากการกดและเย็บ
แผล (Special procedure to stop bleeding:
ครั้ง
290
surgical splint with surgical pack or application
of hemostatic enhanced materials-gelfoam™)
การห้ามเลือดด้วยวิธีพิเศษนอกจากการกดและเย็บ
แผล (Special procedure to stop bleeding:
ครั้ง
400
surgical splint with surgical pack or application
of hemostatic enhanced materials-surgicel™)
Surgical stent
Arch
300
ตัดไหม
ครั้ง
50

140
140
150
280

350

480
360
60

ศัลยกรรมรากเทียม ...
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54
55
1
2

3

4
5

6

7

8

อัตราค่าบริการโดย
ประเภทรายการ
หน่วยนับ
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์
ศัลยกรรมรากเทียม (ไม่รวมค่า Implant fixture และค่าครอบฟัน)
ฟันหน้า
ครั้ง
25,000
ฟันหลัง
ครั้ง
20,000
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น (Fixed orthodontic treatment) * ไม่รวมค่าแลป
ค่าบริการทางทันตกรรมจัดฟัน
ครั้ง
0
ทำประวัติ พิมพ์ปาก ถ่ายรูป วิเคราะห์ และวางแผน
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic
ครั้ง
1,500
charting, oral impression, photo taking,
analysis and treatment planning)
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันรายที่ไม่ซับซ้อนด้วย
เครื่องมือชนิดติดแน่นรวมพิมพ์ปากสำหรับเครื่องมือคง
สภาพฟัน 1 คู่
การรักษา
38,000
(Full fixed orthodontic appliances in
uncomplicated case, including impression for
retainers)
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันรายที่ไม่ซับซ้อนด้วย
เครื่องมือชนิดติดแน่น (Full fixed orthodontic
ครั้ง
4,000
appliances in uncomplicated case) ครั้งที่ 1-5
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันรายที่ไม่ซับซ้อนด้วย
เครื่องมือชนิดติดแน่น (Full fixed orthodontic
ครั้ง
1,200
appliances in uncomplicated case) ครั้งที่ 6-20
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันซับซ้อนร่วมกับการ
ผ่าตัดด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นรวมพิมพ์ปากสำหรับ
เครื่องมือคงสภาพฟัน 1 คู่ (Full fixed orthodontic การรักษา
50,000
appliances in orthognathic surgery case,
including impression for retainers)
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันซับซ้อนร่วมกับการ
ผ่าตัดด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น (Full fixed
ครั้ง
6,400
orthodontic appliances in orthognathic surgery
case) ครั้งที่ 1-5
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันซับซ้อนร่วมกับการ
ผ่าตัดด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น (Full fixed
ครั้ง
1,200
orthodontic appliances in orthognathic surgery
case) ครั้งที่ 6-20

9 ใส่ orthodontic ...

- 61 ที่

ประเภทรายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์
3,200

9 ใส่ orthodontic miniscrew
ตำแหน่ง
ถอดเครื่องมือชนิดติดแน่น กรณีรกั ษาจากที่อื่น
10
ครั้ง
(Debonding)
11 ติดตามผลการรักษา (Follow up and recheck)
ครั้ง
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันไม่ซับซ้อนด้วย
เครื่องมือชนิดติดแน่น (Full fixed orthodontic
12
ครั้ง
appliances) กรณีรักษาต่อเนื่องจากที่อื่นตาม
ความเห็นของผู้ให้การรักษา
ทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ (Removable orthodontic treatment) * ไม่รวมค่าแลป
เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้
13
ชิ้น
(Removable orthodontic appliances)
ปรับเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ (Activate
14
ครั้ง
removable orthodontic appliances)
15 เครื่องมือคงสภาพช่องปาก (Retainer)
ชิ้น
เครื่องมือปรับการเจริญเติบโต หรือเครื่องมือพิเศษอื่นๆ
16 (Growth modification appliance or other
ชิ้น
special appliance)
เครื่องมือปรับการเจริญเติบโตชนิดเฟสมาสก์ (Face
17
ชิ้น
mask)
18 ซ่อมเครื่องมือ (Repair appliance)
ชิ้น
ทันตกรรมจัดฟันชนิดใส (Clear Aligners) * รวมค่าแลป
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
19 ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign
ครั้ง
Comprehensive) ครั้งที่ 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
22 ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign
ครั้ง
Comprehensive) ครั้งที่ 2 วันที่ใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
21 ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign Lite)
ครั้ง
ครั้งที่ 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
22 ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign Lite)
ครั้ง
ครั้งที่ 2 วันที่ใส่เครื่องมือ

1,500
400
1,500

1,500
500
1,500
2,000
5,500
500
30,000
40,000
30,000
22,000

23 ให้การรักษา ...
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23
24
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27
28
29
30
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ประเภทรายการ

หน่วยนับ

ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
ครั้ง
ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign
Express) ครั้งที่ 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign
ครั้ง
Express) ครั้งที่ 2 วันที่ใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign First)
ครั้ง
Phase 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign First)
ครั้ง
Phase 1 วันที่ใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign First)
ครั้ง
Phase 2 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign First)
ครั้ง
Phase 2 วันที่ใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign
ครั้ง
Vivera) ครั้งที่ 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน
ชนิดใส (Clear aligner treatment: Invisalign
ครั้ง
Vivera) ครั้งที่ 2 วันที่ใส่เครื่องมือ
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
เอ็นโดดอนต์บำบัดอาการเจ็บปวดในกรณีฉุกเฉิน (OC)
ซี่
เอ็นโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุที่ฟัน
ซี่
เอ็นโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุใบหน้าและ
ซี่
ขากรรไกร
รักษาโพรงประสาทฟันแท้ (Pulpotomy)
ซี่
รักษาคลองรากฟัน ฟันหน้า (รวมฟิล์ม)
คลองราก
รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามน้อย (รวมฟิล์ม)
คลองราก
รักษาคลองรากฟัน ฟันกราม (รวมฟิล์ม)
คลองราก
Apexification / Recalcification / Apexogenesis /
ครั้ง
Regeneration / Canal complexity
ฟอกสีฟัน (Non-vital bleaching)
ครั้ง
การรื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน
ราก
ประเมินติดตามผลการรักษา (Recall) รวมฟิล์ม
ครั้ง
ตรวจสุขภาพฟันประจำปีหลังการรักษา (Annual
ครั้ง
Recheck)

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์
-

15,000
20,000

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-

3,500

-

3,500

70-100
70-100

90-120
90-120

-

90-120

100
400
500
700-1,100

120
480
600
840-1,320

210-850

260-1,020

250
500
100

300
600
120

100

120

คลินิกทันตกรรม ...
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ประเภทรายการ

หน่วยนับ

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
* รวมค่าแลป
ค่าตรวจ,x-ray (bite-wing 2 ฟิลม์ ,panoramic 1
ฟิล์ม) และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสำหรับ
1
ครั้ง
เด็ก *นอกเหนือจากรายการดังกล่าวให้คิดแยก
2
3

อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัมด้านเดียว (Amalgam filling)
อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 2 ด้าน (Amalgam filling)

อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 3 ด้านขึน้ ไป (Amalgam
4 filling)
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์

200

240

ซี่

60

80

ซี่

100

120

ซี่

150

180

อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสคี ล้ายฟันด้านเดียว
ซี่
100
(Composite, Glass ionomer, etc.).
อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสคี ล้ายฟัน 2 ด้าน (Composite,
ซี่
150
Glass ionomer, etc.).
อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสคี ล้ายฟัน 3 ด้านขึ้นไป
ซี่
200
(Composite, Glass ionomer, etc.).
ขูดหินน้ำลายเด็ก
ครั้ง
150
ถอนฟันน้ำนม
ซี่
100
ครอบฟันโลหะไร้สนิม (Stainless steel shell
ซี่
500
crown)
ครอบฟันเด็กฟันโดยใช้แบบครอบใส (Strip crown
ซี่
500
form for crown)
ใส่ครอบฟันเซอร์โคเนีย (Zirconia crown)
ซี่
0
ทันตกรรมบูรณะรักษารากฟัน (Endodontics Treatment)
การรักษาโดยขจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันน้ำนม
(Deciduous tooth pulpotomy)
ซี่
250

การรักษาโดยขจัดเนื้อในโพรงฟันน้ำนมทั้งหมด
14 (Deciduous tooth pulpectomy)

ซี่

400

120
180
240
180
120
600
600
0
300
480

ทันตกรรมป้องกัน ...

- 64 อัตราค่าบริการโดย
ที่
ประเภทรายการ
หน่วยนับ
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์
ทันตกรรมป้องกัน (Preventive dentistry treatments)
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก (Full mouth fluoride
15 application)
ครั้ง
150
180
16

เคลือบหลุมร่องฟัน (Pit and fissure sealant)

ซี่

100

120

150

180

400

480

ชิ้น

600

720

ชิ้น

600

720

ครั้ง

500

600

ใส่เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้
22 (Removable orthodontic appliances)

ชิ้น

600

720

ใส่เครื่องมือปรับการเจริญเติบโตโครงสร้างขากรรไกร
23 และใบหน้า (Head gear/Facemask)

ชิ้น

600

720

ใส่เครื่องมือจัดฟันปรับโครงสร้างขากรรไกรและใบหน้า
24 เด็ก (EF-line)

ครั้ง

1,200

1,440

ชิ้น

100

120

ครั้ง

100

120

อุดเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ (Preventive resin
ซี่
restoration-PRR)
*รวมค่าแลป
เครื่องมือกันที่ขากรรไกรแบบติดแน่นมีแถบเหล็กและ
วงกันช่องว่าง (Fixed space maintainer: Band and
18
ชิ้น
loop) *
17

เครื่องมือกันที่ขากรรไกรแบบติดแน่นมีแถบเหล็กและ
19 วงโค้งด้านลิ้นกันช่องว่าง (Fixed space maintainer:
Band and lingual arch) *
เครื่องมือกันที่ขากรรไกรแบบติดแน่นแบบมีเหล็กและ
วงกันช่องว่างด้านเพดาน (Fixed space maintainer:
20
Band and Nance appliance) *
ทำประวัติ พิมพ์ปาก ถ่ายรูป วิเคราะห์ และวางแผน
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพือ่ การป้องกัน
21 (Orthopedic charting, oral impression, photo
taking, analysis and treatment planning)

25 ซ่อมเครื่องมือ (Repair appliance)
ติดตามผลการรักษาหรือปรับเครื่องมือทันตกรรมจัด
26 ฟันชนิดถอดได้ (Activate removable orthodontic
appliances)

คลินิกปริทันตวิทยา ...
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ประเภทรายการ

หน่วยนับ

คลินิกปริทันตวิทยา
* ไม่รวมค่าแลป
ขูดหินน้ำลาย (Dental calculus scaling)
ทั้งปาก
รักษาโรคปริทันต์โดยการ ขูด เกลา ทำความสะอาด
¼ ปาก
รากฟัน (Periodontal treatment by root
(quadrant)
curettage or root planing)
การ ตัด ตบแต่งเหงือก (Gingivectomy,
ซี่
gingivoplasty)
ศัลยกรรมตบแต่งแผ่นเหงือก (Plastic surgery of
ตำแหน่ง
mucosal flap)
ศัลยกรรมตบแต่งกระดูกฐานฟันสำหรับงานปริทันต์
(Alveolar bone surgery for periodontal
ตำแหน่ง
treatments)
ศัลยกรรมเพื่อเพิม่ ความสูงของตัวฟัน (Surgery for
ซี่
crown lengthening).
ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อตบแต่งเหงือก ที่ไม่ใช่การเสริม
ตำแหน่ง
สวย (CPFP, APFP Mucogingival surgery).*
ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อตบแต่งเหงือก FGG
ตำแหน่ง
mucogingival surgery*
การปลูกกระดูกเพื่องานปริทันต์โดยใช้เยื่อสังเคราะห์
ปิด ไม่รวมค่ากระดูกและเยื่อสังเคราะห์ (Bone graft
ตำแหน่ง
with guided bone regeneration membraneGBR)
การใส่เฝือกยึดฟันที่เป็นโรคปริทันต์ (Application of
ตำแหน่ง
periodontal splint)
การแก้ไขฟันสบผิดปกติเฉพาะตำแหน่ง (Correction
of specific located positions of premature
ครั้ง
contact)
การแก้ไขฟันสบผิดปกติทั้งปาก (Correction of full
ครั้ง
mouth occlusion)
รักษาอาการเสียวฟันโดยการทายาแก้เสียว (Tooth
desensitized with dentine activating paint)
ซี่
เปลี่ยนสารทำแผลปริทันต์ (Periodontal wound
caring by changing periodontal dressing)

ครั้ง

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์
280

340

400

480

-

400

-

600

-

780

-

780

-

860

-

1,290

-

1,000

400

480

240

290

-

400

100

120

170

210

คลินิกพิเคราะห์ ...
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1
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3

ประเภทรายการ

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา
ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเฉพาะซี่ (Periapical
ฟิล์ม
radiograph)
ถ่ายภาพรังสีกดั ปีก (Bite-wing radiograph)
ฟิล์ม
ถ่ายภาพรังสีกดั สบ (Occlusal radiograph)
ฟิล์ม
ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากทั่วปาก (Full mouth
ครั้ง
periapical radiograph)
ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก
ถ่ายภาพรังสีปริทัศน์ (Panoramic radiograph)
ฟิล์ม
ถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง
ฟิล์ม
(Lateral cephalometric radiograph)
ถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะในแนวหน้า-หลัง (Anteroฟิล์ม
Posterior cephalograph)
ถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะในแนวหลัง-หน้า
ฟิล์ม
(Postero-anterior cephalograph)
ถ่ายภาพรังสีกระดูกข้อมือ (Handwrist radiograph)
ฟิล์ม
ถ่ายภาพรังสีท่าวอเตอร์ (Water's view)
ฟิล์ม
ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากเทคนิคอื่นๆ
ฟิล์ม
ค่าพิมพ์ภาพถ่ายทางรังสี
ฟิล์ม
ทันตกรรมบดเคี้ยว Occlusion Treatment
* ไม่รวมค่าแลป
การรักษา ข้อต่อขากรรไกร การนอนกัดฟัน โดยใช้
เฝือกสบฟัน (Treatment of TMJ disorder from
ชิ้น
clenching/bruxism by dental splint)*
การปรับแต่งเฝือกสบฟัน หรือแก้ฟันสูง (Splint
adjustment or correction of premature
ครั้ง
contact)
ตรวจและรักษาระบบบดเคี้ยว/ความเจ็บปวดใบหน้า
ครั้ง
และขากรรไกร

4 ติดตามผลการรักษา
1
2
3
4

หน่วยนับ

ครั้ง

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางทันตกรรม
ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ
วัน
ค่าบริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการและ
วัน
วันหยุดราชการ
ค่าธรรมเนียม UC 30 บาท
ครั้ง
รักษาต่อเนื่อง (ตัดไหมจากการรักษาที่ รพ.ทก , ตรวจ
ครั้ง
ฟันปกติ ไม่คิดเงิน)

อัตราค่าบริการโดย
อาจารย์
นิสิต
ทันตแพทย์

40

50

40
40

50
50

300

360

150

180

150

180

150

180

150

180

150
150
150
50

180
180
180
60

630

760

150

180

200

240

100

120

50

60

100

120

30

30

0

0
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อัตราค่าบริการทางทันตกรรมคลินิกทันตกรรมค่าตอบแทน
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

ประเภทรายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าบริการ

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
(การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์*ไม่รวมค่าแลป ค่าชิ้นงาน หรือค่าวัสดุ)
1 ครอบฟัน (Crown)*

ซี่

2 Cantilever Bridge*

ชิ้น

3 สะพานฟัน (Fixed Bridge) 3 - 5 unit*

ชิ้น

4 สะพานฟัน (Fixed Bridge) มากกว่า 5 unit*

ชิ้น

5 Etched Bridge

ชิ้น

6 เดือยฟัน (Post & Core) Amalgam core

ซี่

2,500

7 เดือยฟัน (Post & Core) Composite core

ซี่

2,500

8 เดือยฟัน (Post & Core) Pin สำเร็จร่วมกับ Amalgam core

ซี่

2,500

9 เดือยฟัน (Post & Core) Pin สำเร็จร่วมกับ Composite core

ซี่

2,500

10 เดือยฟัน (Post & Core) Coping / pin เหวีย่ ง*

ซี่

2,500

11 ครอบฟันชั่วคราว (Chairside)

ซี่

1,500

12 ครอบฟันชั่วคราว (Laboratory)

ซี่

1,500

13 รื้อสะพานฟัน ครอบฟัน หรือ เดือย (เฉพาะ Abutment)

ซี่

2,000

ครั้ง

500

ตำแหน่ง

1,500

16 ฟันเทียมทั้งปาก ฐาน Acrylic กรณี 1 ชิ้น พิมพ์ด้วย polysulfide *

ชิ้น

8,000-10,000

17 ฟันเทียมทั้งปาก ฐาน Acrylic กรณี 2 ชิ้น พิมพ์ด้วย polysulfide *

คู่

15,000-20,000

18 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐาน Acrylic (TP) 1-5 ซี่

ชิ้น

19 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐาน Acrylic (TP) มากกว่า 5 ซี่ *

ชิ้น

ซี่แรก 1,000 ซี่
ต่อไปเพิ่มซี่ละ 450

20 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (Metallic Partial denture) 1-5 ซี่ *
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (Metallic Partial denture) มากกว่า 5
21
ซี่ *
22 สะพานฟันถอดได้ (Removable bridge) *

ชิ้น

14 Recementation ครอบฟันหรือสะพานฟัน
15 ซ่อม Porcelain โดยใช้ Composite

5,000
คิดราคาเท่ากับ
จำนวนซี่ฟัน x
5,000

ชิ้น

ซี่แรก 3,500
ซี่ต่อไปเพิม่ ซี่ละ 450

ชิ้น

3,000

23 ปรับสภาพเหงือกด้วย Tissue Conditioner Single denture

ครั้ง

1,000

24 ปรับสภาพเหงือกด้วย Tissue Conditioner RPD/APD (Chairside)

ครั้ง

1,000

25 เสริมฐาน ...
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หน่วยนับ

อัตราค่าบริการ

25 เสริมฐานฟันเทียม (Reline) Single denture (Chairside)

ชิ้น

1,000

26 เสริมฐานฟันเทียม (Reline) RPD/APD (Chairside)

ชิ้น

1,000

27 Rebase *

ชิ้น

3,000

28 Repair Chairside

ชิ้น

1,000

29 Repair Labortory

ชิ้น

1,500

30 Surgical stent *

Arch

1,000

31 Speech Aid *

ชิ้น

8,000

32 Definitive obturator *

ชิ้น

10,000

33 Obturator prosthesis, definitive พร้อมฟันเทียมทั้งปาก (adult) *

ชิ้น

10,000

34 Obturator prosthesis, definitive พร้อมฟันเทียมบางส่วน (adult) *

ชิ้น

10,000

35 Passive obturator รวม speech aid, feed aid *

ชิ้น

10,000

36 Active obturator รวม speech aid, feed aid *

ชิ้น

10,000

37 Prosthetic dental implant (ไม่รวม surgery และอุปกรณ์รากเทียม)

ซี่

10,000-15,000

38 รื้อฟันเทียมที่ไม่เหมาะสม

ชิ้น

2,000

39 ค่าพิมพ์ปากขั้นต้น + การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์

ราย

1,500

40 ค่าติดตั้งแบบจำลองในกลอุปกรณ์ขากรรไกร

ครั้ง

150

41 ค่าบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร

ครั้ง

150

42 ค่าแลป

งาน

ขึ้นกับราคาชิ้นงาน

43 ค่าวัสดุทางการแพทย์

งาน

44 ค่าหัตถการการรักษากรณีแบ่งชำระค่าใช้จ่าย

ครั้ง

ขึ้นกับราคาวัสดุ
ขึ้นกับจำนวนงวด
แบ่งจ่าย

คลินิกทันตกรรม ...
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1 อุดฟันด้วยอมัลกัมด้านเดียว (Class I amalgam filling)

ซี่

550

2 อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน (Class II amalgam filling)

ซี่

700

3 อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน (Class III amalgam filling)

ซี่

850

4 อุดฟันด้วยวัสดุสีคล้ายฟันด้านเดียว (Composite, Glass ionomer, etc.).

ซี่

650

5 อุดฟันด้วยวัสดุสีคล้ายฟัน 2 ด้าน (Composite, Glass ionomer, etc.).

ซี่

800

6 อุดฟันด้วยวัสดุสีคล้ายฟัน 3 ด้าน (Composite, Glass ionomer, etc.).
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันเช่น ฟันหน้าห่าง (Interdental gap filling e.g.
7
Diastema)
อื่น ๆ
อุดฟันด้วยวัสดุชั่วคราว (Temporary filling including capping and
8 lining material).

ซี่

950

ซี่

950-1,200

ซี่

350

ซี่

500

ซี่

550

ครั้ง

5,000

ครั้ง

3,500

ซี่

1,900

ครั้ง

100

ซี่

100

16 บูรณะแถบฟันหน้าบางส่วน (Partial veneer)

ซี่

1,200

17 บูรณะแถบหน้าฟันโดยตรง (Direct veneer)

ซี่

1,500

18 บูรณะแถบหน้าฟันโดยอ้อม (Indirect veneer) (ไม่รวมค่าวัสดุและแล็ป)

ซี่

2,000

คลินิกทันตกรรมหัตถการ
การบูรณะฟันด้วยวัสดุอมัลกัม

การบูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

9

บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม (Band) ฟันกรามน้อย

10 บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม (Band) ฟันกรามใหญ่
ฟอกสีฟันทั้งปากชนิดทำที่คลินิก (In office vital tooth bleaching) (ไม่
11
รวมค่าวัสดุและแล็ป)
ฟอกสีฟันทั้งปากชนิดทำที่บ้าน (At home vital tooth bleaching) (ไม่รวม
12
ค่าวัสดุและแล็ป)
บูรณะฟันโดยการ อุดฝัง อุดครอบ (Inlay, onlay restoration) (ไม่รวมค่า
13
วัสดุและแล็ป)
14 ตรวจสุขภาพฟันประจำปีหลังการรักษา (Annual Recheck)
15 การขัดแต่งวัสดุอุดเก่า (Refurbishment)

ปิดหน้าฟันเพื่อความสวยงาม (Labial or buccal veneer)

คลินิกศัลยศาสตร์ ...
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คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
1 ถอนฟันแท้ปกติ (Simple extraction)

ซี่

400-600

2 ถอนฟันน้ำนม

ซี่

200

3 ถอนฟันยากโดยการกรอแบ่งรากฟัน
ศัลยกรรมถอนฟันคุดโดยกรอกระดูกเพื่อเอารากฟันที่ค้างออก (Surgical
4
removal of retained root)
ศัลยกรรมถอนฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูกและฟัน (Surgical removal of
5
soft tissue impaction)
ศัลยกรรมถอนฟันคุดที่ขึ้นมาบางส่วน โดยกรอกระดูกและฟัน (Surgical
6
removal of partial eruption of impacted tooth)
ศัลยกรรมถอนฟันคุดที่ยังฝังในกระดูกขากรรไกร ยังไม่ขึ้นมาในช่องปาก โดย
กรอกระดูกและฟัน (Surgical removal of alveolar bone impacted
7
tooth)

ซี่

800-1,000

ซี่

750

ซี่

800-1,500

ซี่

1,000-2,000

ซี่

2,000-3,000

ซี่

3,000-4,000

ศัลยกรรมถอนฟันคุดทีฝ่ ังอยู่ในกระดูกเพดาน โดยกรอกระดูกและฟัน
8 (Surgical removal of palatal bone embeded tooth)

ศัลยกรรมช่องปากอื่น ๆ (Other oral surgery procedures)
ศัลยกรรมตัดรากฟัน (Bicuspidization/root amputation/root
9 resection)
ซี่
10
11
12
13
14
15
16

ศัลยกรรมเปิดระบายถุงหนอง (Marsupialization)
ศัลยกรรมตัดปลายรากฟัน (Root resection )
ศัลยกรรมตัดปลายรากฟันพร้อมอุดปลายรากฟัน (1 ราก) (Apicoectomy
/ Root resection with retrograde)
ศัลยกรรมตัดปลายรากฟันพร้อมอุดปลายรากฟัน (2 ราก) (Apicoectomy
/ Root resection with retrograde)
ศัลยกรรมตัดปลายรากฟันพร้อมอุดปลายรากฟัน (3 ราก) (Apicoectomy
/ Root resection with retrograde)
ศัลยกรรมปิดช่องต่อปากและโพรงอากาศแม็กซิลาลี่ (Oro-antral fistula
closure) ไม่ได้ทำการปลูกถ่ายเนือ้ เยื่อเมือกเพื่อปิดช่องต่อ
การปลูกฟันที่หลุดจากเบ้าฟันกลับคืนที่ การยึดฟันที่หลุดหรือหลวมจาก
อุบัติเหตุ (Tooth re-implant and/or stabilization of accidentally
avulsed or displace tooth/teeth รวมค่าวัสดุ splints)

2,000

ตำแหน่ง

1,200

ราก

2,400

ราก

3,200

ราก

4,000

ราก

4,800

ตำแหน่ง

1,400

ซี่

950

17 ศัลยกรรม ...
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ศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน (Surgical tooth transplantation รวมค่าถอนฟัน
ซี่
ยึดฟันให้อยู่ในที่ splinting and stabilizing)
ศัลยกรรมเปิดตัวฟันที่อยู่ในกระดูกขากรรไกรเพื่อการจัดฟัน (Surgical
exposure of unerupted tooth for orthodontic treatment ไม่รวมค่า
ซี่
เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน)
ตัดแต่งเหงือกรอบตัวฟัน (Pericoronal gingiva excision)
ซี่
ถอดเฝือกฟันโลหะด้วยยาชาเฉพาะที่ (Take off arch bar under local
ครั้ง
anesthesia ทั้งขากรรไกรบนและล่าง)
ถอดลวดยึดโยงขากรรไกรด้วยยาชาเฉพาะที่ (Remove suspension wire
ครั้ง
under local anesthesia-Internal jaw bone internal fixation )
ถอดแผ่นโลหะและสกรูดามกระดูกขากรรไกร ด้วยยาชาเฉพาะที่ (Remove
ครั้ง
plates and screws treated jaws fractures under local anesthesia)
ตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างช่องปากและใบหน้าเพื่อส่งตรวจทาง มิญชพยาธิวิทยาเพื่อ
การวินิจฉัยโรคทั้งเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (Biopsy of the oral
ตำแหน่ง
and maxillofacial hard and soft tissue for histopathology
diagnosis)
ตัดแต่งชะล้าง และเย็บแผลช่องปากและใบหน้า (Debridement of oral
ครั้ง
and maxillofacial wound with sutures)
ศัลยกรรมตบแต่งสันกระดูกฐานฟันเพื่อการใส่ฟันเทียม
(Surgical preparation of alveolar ridge for denture – preprosthetic surgery)
ตบแต่งกระดูกฐานฟันเพื่อใสฟันเทียม (Alveolectomy/alveoloplasty)
ตำแหน่ง
ตบแต่งร่องเหงือกรอบข้างขากรรไกรให้ลึกหรือสูงขึ้น ด้วยยาชาเฉพาะที่
ตำแหน่ง
(Vestibuloplasty under local anesthesia)
เสริมสันกระดูกฐานฟันด้วยยาชาเฉพาะที่ ไม่รวมค่ากระดูก (Ridge
ตำแหน่ง
augmentation under local anesthesia)
ตัด ตบแต่ง แก้ไข เนื้อเยืออ่อนที่ไม่เหมาะสมต่อการใส่ฟันในช่องปาก
(Correction of epulis, fibrous and mobile tissue for dental
ตำแหน่ง
prosthesis under local anesthesia)
การตัดตบแต่งกระดูกขากรรไกร Surgical excision of bone tissue
ตัด ตบแต่งกระดูกขากรรไกรบน หรือกระดูกเพดาน ไม่รวมแผ่นปิดศัลยกรรม ขากรรไกร
(Surgical stent) :Torectomy, ostectomy.
Arch
ตัด ตบแต่งกระดูกขากรรไกรล่าง ไม่รวมแผ่นปิดศัลยกรรม (Surgical
ขากรรไกร
stent) :Torectomy, ostectomy.
Arch

1,850
1,200
400
800
800
1,100
650
650

1,250
1,350
1,700
1,050

2,000
1,500

การตัด เนื้องอก ...
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การตัด เนื้องอก ถุงหนอง เนื้อเยื่อผิดปกติ Excision of tumor, cyst and neoplasm
ผ่าตัดเลาะ ถุงน้ำ ถุงหนอง ขนาดเล็ก (Ø < 1.5 ซม.) Surgical removal of
ตำแหน่ง
1,200
small cyst under L.A.
ผ่าตัดเลาะ ถุงน้ำ ถุงหนอง ขนาดใหญ่ (Ø > 1.5 ซม.) Surgical removal
ตำแหน่ง
1,700
of large cyst under L.A.
ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก (Ø < 1.5 ซม.) ด้วยยาชาเฉพาะที่
ตำแหน่ง
1,200
Surgical removal of small oral benign tumor
ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดใหญ่ (Ø > 1.5 ซม.) ด้วยยาชาเฉพาะที่
ตำแหน่ง
1,700
Surgical removal of large oral benign tumor
ศัลยกรรมเจาะระบาย และกำจัดเนื้อเยื่อ สิ่งแปลกปลอม
Surgical incision, eliminate dead tissue and foreign bodies
เจาะระบายหนองในช่องปาก ไม่รวมยา (Intra-oral incision and drainage
ตำแหน่ง
450
with or without drain applied)
เจาะระบายหนองนอกช่องปาก ไม่รวมยา (Extra-oral incision and
ตำแหน่ง
650
drainage with or without drain applied)
ศัลกรรมกำจัดกระดูกตาย ขนาดเล็ก (Ø < 1.5 ซม.) ด้วยยาชาเฉพาะที่
ตำแหน่ง
950
(Surgical sequestrectomy)
ศัลกรรมกำจัดกระดูกตาย ขนาดใหญ่ (Ø > 1.5 ซม.) ด้วยยาชาเฉพาะที่
ตำแหน่ง
1,500
(Surgical sequestrectomy)
การเปิดเข้าแม็กซิลลาลี่ไชนัส เพื่อเอารากฟัน สารแปลกปลอม หรือ เชื้อโรค
ออกด้วยยาชาเฉพาะที่ (Sinusotomy to remove root tip, foreign
ครั้ง
2,400
bodies or pathologic mass under L.A.)
การรักษากระดูกขากรรไกรและใบหน้าแตกหักTreatment of maxillofacial fracture under local
ใส่เฝือกฟันเป็นลวดหรือโลหะขากรรไกรบนหรือล่าง (Subluxation
ครั้ง
1,100
fracture-wiring or arch bar application)
รักษากระดูกขากรรไกรล่างหักแบบปิดด้วยยาชาเฉพาะที่ (ใส่เฝือกฟัน จัด
กระดูก ยึดให้แน่น ยึดให้อยู่กับที่) (Treatment of mandibular fracture
ครั้ง
2,200
by close reduction under L.A. -Arch bar applied, bone reduction,
fixation and intermaxillary fixation)
รักษากระดูกขากรรไกรบนหักแบบปิดด้วยยาชาเฉพาะที่ (ใส่เฝือกฟัน จัด
กระดูก ยึดให้แน่น ยึดให้อยู่กับที่) (Treatment of maxillary fracture by
ครั้ง
2,200
close reduction under L.A. -Arch bar applied, bone reduction,
fixation and intermaxillary fixation)
รักษากระดูกฐานฟันแตกหักแบบปิด ด้วยยาชาเฉพาะที่ (ใส่เฝือกฟันหรือวัสดุ
ยึดกระดูกหรือฟัน)Treatment of alveolar bone fracture: close
ครั้ง
1,100
reduction and fixation with wire, arch bar or composite materials
under L.A..
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ศัลยกรรมเพื่อแก้ไขหรือตบแต่งเนือ้ เยื่ออ่อน Surgery for correction and repair of oral soft tissue
44 ตัด ตบแต่งเนื้อเยื่อยึดในช่องปาก (Frenoplasty/frenectomy)
ตำแหน่ง
950
ศัลยกรรมเพื่อรักษานิ่วในท่อนำลาย (Surgical treatment for sialolith:
45
ครั้ง
1,100
sialolithotomy)
การรักษาทางศัลยกรรมช่องปากย่อยอื่นๆ Miscellaneous oral surgery treatments
ล้างแผลในช่องปาก (Oral wound caring: Irrigation, antiseptic
46
ครั้ง
250
application etc.)
47 รักษาการอักเสบของเบ้าฟัน (Dry socket treatment)
ครั้ง
250
กำจัดเนื้อเยื่อสมานทีไ่ ม่ดี (Wound socket chronic granulation
48
ครั้ง
350
curettage)
ทำแผลในช่องปากด้วยสารปิดศัลยกรรมไม่ใช้ เครื่องมือปิดศัลยกรรม
49
ครั้ง
350
(Wound caring with surgical pack without surgical splint)
ทำแผลในช่องปากด้วยสารปิดศัลยกรรมและใช้ เครื่องมือปิดศัลยกรรม
50
ครั้ง
650
(Wound caring with surgical pack with surgical splint)
การห้ามเลือดด้วยวิธีพิเศษนอกจากการกดและเย็บแผล (Special
procedure to stop bleeding: surgical splint with surgical pack or
51
ครั้ง
650
application of hemostatic enhanced materials-gelfoam™,
surgicel™, microfibrillar collagen)
การห้ามเลือดด้วยวิธีพิเศษนอกจากการกดและเย็บแผล (Special
procedure to stop bleeding: surgical splint with surgical pack or
52
ครั้ง
800
application of hemostatic enhanced materials-surgicel™,
microfibrillar collagen)
53 Surgical stent
Arch
1,000
54 ตัดไหม

ครั้ง

100

ศัลยกรรมรากเทียม (ไม่รวมค่า Implant fixture และค่าครอบฟัน)
55 ฟันหน้า

ครั้ง

25,000

56 ฟันหลัง

ครั้ง

20,000
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คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น (Fixed orthodontic treatment) * ไม่รวมค่าแลป
ค่าบริการทางทันตกรรมจัดฟัน
ครั้ง
ทำประวัติ พิมพ์ปาก ถ่ายรูป วิเคราะห์ และวางแผนการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟัน (Orthodontic charting, oral impression, photo taking,
ครั้ง
analysis and treatment planning)
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นรวมพิมพ์ปาก
สำหรับเครื่องมือคงสภาพฟัน 1 คู่
การรักษา
(Full fixed orthodontic appliances, including impression for
retainers)
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น (Full fixed
ครั้ง
orthodontic appliances) ครั้งที่ 1-5
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น (Full fixed
ครั้ง
orthodontic appliances) ครั้งที่ 6-20
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันรายที่ไม่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
รวมพิมพ์ปากสำหรับเครื่องมือคงสภาพฟัน 1 คู่ (Full fixed orthodontic
การรักษา
appliances in uncomplicated case, including impression for
retainers)
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันรายที่ไม่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
(Full fixed orthodontic appliances in uncomplicated case) ครั้งที่
ครั้ง
1-5
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันรายที่ไม่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
(Full fixed orthodontic appliances in uncomplicated case) ครั้งที่
ครั้ง
6-20
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันซับซ้อนร่วมกับการผ่าตัดด้วยเครือ่ งมือชนิด
ติดแน่นรวมพิมพ์ปากสำหรับเครื่องมือคงสภาพฟัน 1 คู่ (Full fixed
การรักษา
orthodontic appliances in orthognathic surgery case, including
impression for retainers)
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันซับซ้อนร่วมกับการผ่าตัดด้วยเครือ่ งมือชนิด
ติดแน่น (Full fixed orthodontic appliances in orthognathic surgery
ครั้ง
case) ครั้งที่ 1-5
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันซับซ้อนร่วมกับการผ่าตัดด้วยเครือ่ งมือชนิด
ติดแน่น (Full fixed orthodontic appliances in orthognathic surgery
ครั้ง
case) ครั้งที่ 6-20
ใส่ orthodontic miniscrew
ตำแหน่ง

120
1,500

48,000
5,100
1,500
38,000

4,000
1,200

59,000

7,000
1,600
3,200

13 ถอดเครื่องมือชนิดติดแน่น กรณีรกั ษาจากที่อื่น (Debonding)

ครั้ง

1,500

14 ติดตามผลการรักษา (Follow up and recheck)
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันไม่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น (Full
15 fixed orthodontic appliances) กรณีรักษาต่อเนื่องจากที่อื่นตาม
ความเห็นของผู้ให้การรักษา

ครั้ง

500
1,500

ครั้ง
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ทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ (Removable orthodontic treatment) * ไม่รวมค่าแลป
16
17
18
19
20

เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ (Removable orthodontic
appliances)
ปรับเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ (Activate removable
orthodontic appliances)
เครื่องมือคงสภาพช่องปาก (Retainer)
เครื่องมือปรับการเจริญเติบโต หรือเครื่องมือพิเศษอื่นๆ (Growth
modification appliance or other special appliance)
เครื่องมือปรับการเจริญเติบโตชนิดเฟสมาสก์ (Face mask)

21 ซ่อมเครื่องมือ (Repair appliance)

ชิ้น

1,500

ครั้ง

500

ชิ้น

1,500

ชิ้น

2,500

ชิ้น

6,000

ชิ้น

800

ครั้ง

30,000

ครั้ง

40,000

ครั้ง

30,000

ครั้ง

22,000

ครั้ง

15,000

ครั้ง

20,000

ครั้ง

20,000

ครั้ง

20,000

ครั้ง

20,000

ครั้ง

20,000

ครั้ง

3,500

ครั้ง

3,500

ทันตกรรมจัดฟันชนิดใส (Clear Aligners) * รวมค่าแลป
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign Comprehensive) ครั้งที่ 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign Comprehensive) ครั้งที่ 2 วันที่ใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign Lite) ครัง้ ที่ 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign Lite) ครัง้ ที่ 2 วันที่ใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign Express) ครั้งที่ 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign Express) ครั้งที่ 2 วันที่ใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign First) Phase 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign First) Phase 1 วันที่ใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign First) Phase 2 ก่อนใส่เครื่องมือ

ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
treatment: Invisalign First) Phase 2 วันที่ใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
32
treatment: Invisalign Vivera) ครั้งที่ 1 ก่อนใส่เครื่องมือ
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดใส (Clear aligner
33
treatment: Invisalign Vivera) ครั้งที่ 2 วันที่ใส่เครื่องมือ
31
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1 เอ็นโดดอนต์บำบัดอาการเจ็บปวดในกรณีฉุกเฉิน (OC)

ซี่

700

2 เอ็นโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุที่ฟัน

ซี่

700

3 เอ็นโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุใบหน้าและขากรรไกร

ซี่

700

4 รักษาโพรงประสาทฟันแท้ (Pulpotomy)

ซี่

1,500

5 รักษาคลองรากฟัน ฟันหน้า (รวมฟิล์ม)

คลองราก

3,500-4,000

6 รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามน้อย (รวมฟิล์ม)

คลองราก

4,000-6,000

7 รักษาคลองรากฟัน ฟันกราม (รวมฟิล์ม)
Apexification / Recalcification / Apexogenesis / Regeneration /
8
Canal complexity
9 ฟอกสีฟัน (Non-vital bleaching)

คลองราก

7,000-9,000

ครั้ง

1,000-2,500

ครั้ง

800-1,000

ซี่

1,200-2,500

11 การรื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน

ราก

600-1,000

12 เครื่องมือและวัสดุพเิ ศษ สำหรับการรักษารากฟัน (กล้องขยาย, วัสดุพิเศษ)

ครั้ง

1,000-2,500

13 ประเมินติดตามผลการรักษา (Recall) รวมฟิล์ม

ครั้ง

500

14 ตรวจสุขภาพฟันประจำปีหลังการรักษา (Annual Recheck)
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
* รวมค่าแลป
ค่าตรวจ,x-ray (bite-wing 2 ฟิลม์ ,panoramic 1 ฟิลม์ ) และวางแผนการ
1
รักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก *นอกเหนือจากรายการดังกล่าวให้คิดแยก

ครั้ง

500

ครั้ง

500

2 อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัมด้านเดียว (Amalgam filling)

ซี่

500-700

3 อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 2 ด้าน (Amalgam filling)

ซี่

600-850

4 อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 3 ด้านขึน้ ไป (Amalgam filling)

ซี่

700-1,100

ซี่

500-900

ซี่

700-1,000

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

10 Internal root repair of perforation defects

อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสคี ล้ายฟันด้านเดียว (Composite, Glass ionomer,
etc.).
อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสคี ล้ายฟัน 2 ด้าน (Composite, Glass ionomer,
6
etc.).
5

7 อุดฟันน้ำนม ...
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ซี่

800-1,200

ครั้ง

400-700

9 ถอนฟันน้ำนม

ซี่

300-600

10 ครอบฟันโลหะไร้สนิม (Stainless steel shell crown)

ซี่

1,200-2,000

11 ครอบฟันเด็กฟันโดยใช้แบบครอบใส (Strip crown form for crown)

ซี่

1,200-2,000

12 ใส่ครอบฟันเซอร์โคเนีย (Zirconia crown)

ซี่

4,500-5,500

อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสคี ล้ายฟัน 3 ด้านขึ้นไป (Composite, Glass
ionomer, etc.).
8 ขูดหินน้ำลายเด็ก
7

ทันตกรรมบูรณะรักษารากฟัน (Endodontics Treatment)
การรักษาโดยขจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันน้ำนม (Deciduous tooth
13
ซี่
pulpotomy)
การรักษาโดยขจัดเนื้อในโพรงฟันน้ำนมทั้งหมด (Deciduous tooth
14
ซี่
pulpectomy)
ทันตกรรมป้องกัน (Preventive dentistry treatments)
15 เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก (Full mouth fluoride application)

1,200
1,500-2,000

ครั้ง

350-500

16 เคลือบหลุมร่องฟัน (Pit and fissure sealant)

ซี่

350-500

17 อุดเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ (Preventive resin restoration-PRR)

ซี่

500-700

ชิ้น

1,600

ชิ้น

2,000-2,400

ชิ้น

2,000-2,400

ครั้ง

1,500

ชิ้น

2,000-3,000

ชิ้น

2,000-3,000

ครั้ง

4,000-6,000

ชิ้น

800

18
19
20
21
22
23
24

*รวมค่าแลป
เครื่องมือกันที่ขากรรไกรแบบติดแน่นมีแถบเหล็กและวงกันช่องว่าง (Fixed
space maintainer: Band and loop) *
เครื่องมือกันที่ขากรรไกรแบบติดแน่นมีแถบเหล็กและวงโค้งด้านลิ้นกัน
ช่องว่าง (Fixed space maintainer: Band and lingual arch) *
เครื่องมือกันที่ขากรรไกรแบบติดแน่นแบบมีเหล็กและวงกันช่องว่างด้าน
เพดาน (Fixed space maintainer: Band and Nance appliance) *
ทำประวัติ พิมพ์ปาก ถ่ายรูป วิเคราะห์ และวางแผนการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟันเพื่อการป้องกัน (Orthopedic charting, oral impression, photo
taking, analysis and treatment planning)
ใส่เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ (Removable orthodontic
appliances)
ใส่เครื่องมือปรับการเจริญเติบโตโครงสร้างขากรรไกรและใบหน้า (Head
gear/Facemask)
ใส่เครื่องมือจัดฟันปรับโครงสร้างขากรรไกรและใบหน้าเด็ก (EF-line)

25 ซ่อมเครื่องมือ (Repair appliance)

26 ให้การรักษา ...
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ประเภทรายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าบริการ

การรักษา

30,000

ครั้ง

3,000

ครั้ง

1,500

ครั้ง

400

1 ถอนฟันน้ำนม

ซี่

600

2 ถอนฟันแท้ปกติ (Simple extraction)

ซี่

700

3 อุดฟันด้วยวัสดุสีคล้ายฟันด้านเดียว (Composite, Glass ionomer, etc.).

ซี่

1,000

4 อุดฟันด้วยวัสดุสีคล้ายฟัน 2 ด้าน (Composite, Glass ionomer, etc.).

ซี่

1,400

5 อุดฟันด้วยวัสดุสีคล้ายฟัน 3 ด้าน (Composite, Glass ionomer, etc.).

ซี่

1,600

6 ใส่ครอบฟันโลหะไร้สนิม (Stainless steel crown)

ซี่

2,400

7 ใส่ครอบฟันเซอร์โคเนีย (Zirconia crown)

ซี่

4,500

8 ใส่ครอบฟันเด็กฟันโดยใช้แบบครอบใส (Strip crown form for crown)
การรักษาโดยขจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันน้ำนม (Deciduous tooth
9
pulpotomy)
การรักษาโดยขจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันแท้ (Permanent tooth
10
pulpotomy)
การรักษาโดยขจัดเนื้อในโพรงฟันน้ำนมทั้งหมด (Deciduous tooth
11
pulpectomy)
12 เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก (Full mouth fluoride application)

ซี่

2,400

ซี่

2,400

ซี่

3,000

ซี่

3,000

ครั้ง

700

13 เคลือบหลุมร่องฟัน (Pit and fissure sealant)

ซี่

700

14 อุดเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ (Preventive resin restoration-PRR)

ซี่

1,000

ทั้งปาก

800

16 ถ่ายภาพสีรอบปลายรากเฉพาะซี่ (Periapical radiograph)

ฟิล์ม

120

17 ถ่ายภาพรังสีกดั ปีก (Bite-wing radiograph)

ฟิล์ม

120

18 ถ่ายภาพรังสีกดั สบ (Occlusal radiograph)

ฟิล์ม

120

ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
(Full fixed orthodontic appliances)
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันไม่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น (Full
27
fixed orthodontic appliances) ครั้งที่ 1-2
ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันไม่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น (Full
28
fixed orthodontic appliances) ครั้งที่ 3 - 18
ติดตามผลการรักษาหรือปรับเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้
29
(Activate removable orthodontic appliances)
กรณีดมยา
26

15 ขูดหินน้ำลาย (Dental calculus scaling)

คลินิกปริทันตวิทยา ...

- 79 ที่

ประเภทรายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าบริการ

ทั้งปาก
¼ ปาก
(quadrant)
ซี่

900-1,200

ตำแหน่ง

1,950-2,250

ตำแหน่ง

2,600-2,900

ซี่

2,350-2,650

ตำแหน่ง

2,100-2,300

ตำแหน่ง

2,350-2,650

ตำแหน่ง

2,600-2,900

ตำแหน่ง

900-1,000

ครั้ง

550-650

ครั้ง

1,100-1,400

ซี่

350-450

ครั้ง

400-500

ฟิล์ม

80

2 ถ่ายภาพรังสีกดั ปีก (Bite-wing radiograph)

ฟิล์ม

80

3 ถ่ายภาพรังสีกดั สบ (Occlusal radiograph)

ฟิล์ม

80

4 ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากทั่วปาก (Full mouth periapical radiograph)

ครั้ง

80 x จำนวนฟิลม์

คลินิกปริทันตวิทยา
* ไม่รวมค่าแลป
1 ขูดหินน้ำลาย (Dental calculus scaling)
รักษาโรคปริทันต์โดยการ ขูด เกลา ทำความสะอาดรากฟัน (Periodontal
2
treatment by root curettage or root planing)
3 การ ตัด ตบแต่งเหงือก (Gingivectomy, gingivoplasty)
4 ศัลยกรรมตบแต่งแผ่นเหงือก (Plastic surgery of mucosal flap)
ศัลยกรรมตบแต่งกระดูกฐานฟันสำหรับงานปริทันต์ (Alveolar bone
5
surgery for periodontal treatments)
6 ศัลยกรรมเพื่อเพิม่ ความสูงของตัวฟัน (Surgery for crown lengthening).
ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อตบแต่งเหงือก ที่ไม่ใช่การเสริมสวย (CPFP, APFP
7
Mucogingival surgery).*
8 ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อตบแต่งเหงือก FGG mucogingival surgery*
การปลูกกระดูกเพื่องานปริทันต์โดยใช้เยื่อสังเคราะห์ปิด ไม่รวมค่ากระดูก
9 และเยื่อสังเคราะห์ (Bone graft with guided bone regeneration
membrane-GBR)
10 การใส่เฝือกยึดฟันที่เป็นโรคปริทันต์ (Application of periodontal splint)
การแก้ไขฟันสบผิดปกติเฉพาะตำแหน่ง (Correction of specific located
11
positions of premature contact)
12 การแก้ไขฟันสบผิดปกติทั้งปาก (Correction of full mouth occlusion)
รักษาอาการเสียวฟันโดยการทายาแก้เสียว (Tooth desensitized with
13
dentine activating paint)
เปลี่ยนสารทำแผลปริทันต์ (Periodontal wound caring by changing
14
periodontal dressing)
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา
ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
1 ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเฉพาะซี่ (Periapical radiograph)

800-1,000
900-1,000

ถ่ายภาพรังสี ...

- 80 ที่

หน่วยนับ

อัตราค่าบริการ

ฟิล์ม

500

ฟิล์ม

500

ฟิล์ม

500

ฟิล์ม

500

ฟิล์ม

500

10 ถ่ายภาพรังสีท่าวอเตอร์ (Water's view)

ฟิล์ม

500

11 ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากเทคนิคอื่นๆ

ฟิล์ม

500

12 ค่าพิมพ์ภาพถ่ายทางรังสี

ฟิล์ม

100

ชิ้น

1,260

ครั้ง

400-700

ครั้ง

400

ครั้ง

200-300

1 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ

วัน

50

2 ค่าบริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
3 ค่าธรรมเนียม UC 30 บาท
4 รักษาต่อเนื่อง (ตัดไหมจากการรักษาที่ รพ.ทก , ตรวจฟันปกติ ไม่คดิ เงิน)

วัน

100

ครั้ง

30

ครั้ง

0

5
6
7
8
9

ประเภทรายการ
ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก
ถ่ายภาพรังสีปริทัศน์ (Panoramic radiograph)
ถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง (Lateral cephalometric
radiograph)
ถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะในแนวหน้า-หลัง (Antero-Posterior
cephalograph)
ถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะในแนวหลัง-หน้า (Postero-anterior
cephalograph)
ถ่ายภาพรังสีกระดูกข้อมือ (Handwrist radiograph)

ทันตกรรมบดเคี้ยว Occlusion Treatment
* ไม่รวมค่าแลป
การรักษา ข้อต่อขากรรไกร การนอนกัดฟัน โดยใช้เฝือกสบฟัน (Treatment
1
of TMJ disorder from clenching/bruxism by dental splint)*
การปรับแต่งเฝือกสบฟัน หรือแก้ฟันสูง (Splint adjustment or
2
correction of premature contact)
3 ตรวจและรักษาระบบบดเคี้ยว/ความเจ็บปวดใบหน้าและขากรรไกร
4 ติดตามผลการรักษา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางทันตกรรม

หมายเหตุ : 1. ค่าบริการผู้ป่ว ยนอก ในเวลาราชการ และค่าบริการผู้ป่ว ยนอก นอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ใช้สำหรับสิทธิผู้รับบริการทุกสิทธิ ยกเว้นสิทธิประกันสังคม
2. ค่าธรรมเนียม UC 30 บาท ให้เรียกเก็บกับผู้รับบริการที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
3. สิทธิหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายดังนี้
3.1 การรักษาโดยนิสิต ให้เบิกจ่ายตามสิทธิ
3.2 การรักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์ ให้เบิกจ่ายตามสิทธิ ไม่เกิน 700 บาทตาม MOA
และกรณีมีส่วนต่างค่าบริการทางทันตกรรมเกินกว่า 700 บาทให้เรียกเก็บจากผู้รับบริการ
บัญชีหมายเลข 3 …

- 81 บัญชีหมายเลข 3
อัตราค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อสามัญ
Roxithromycin 150 mg
Acyclovir 200 mg
Clobetasol Propionate 0.05%
0.1% Triamcinolone acetonide Oral
paste
Carbamazepine 200 mg
Gabapentin 300 mg
Acyclovir 800 mg
Clotrimazole 10 mg
Paracetamol Syrup 120 mg/5 ml
Paracetamol 325 mg
Paracetamol 500 mg
Naproxen 250 mg
Tramadol 50 mg
Solcoseryl Paste 10%
Kamillosan
Amoxicilin 250 mg
Miconazole
Doxycycline 100 mg
Chlorpheniramine Melate 4 mg
Adrenaline 1 mg/ml
Chlorpheniramine Injection 10 mg/ml
Clindamycin 300 mg
2% Mepivacaine HCL with epinephrine
1:100,000 (1.8 ml)

ชื่อทางการค้า
Pharoxin 150
Virogon
Pharmavate
Kanolone
Tegretol CR 200
Gabarex
Virogon 800
Canazol Lozenges
Parastar

NA
Paracetamol
Naproxen
Tindal
Solcoseryl
Kamillosan M
Starmox-250
Daktarin
Doxycycline Capsule
Chlorpheniramine Melate
Adrenaline Injection
Chlorpheniramine Injection
Clindastar 300
2% Mepivacaine HCL with
epinephrine 1:100,000 (1.8
ml)
24 3% Mepivacaine HCl without epinephrine 3% Mepivacaine HCl without
1.8 ml
epinephrine 1.8ml
25 4% Articaine with epinephrine
4% Articaine with epinephrine
1:100000
1:100000 1.7 ml
1.7 ml

ปริมาตร
150 mg
200 mg
0.05%
0.1%

ราคา
2.5
5
25
35

200 mg
4
300 mg
8
800 mg
13
10 mg
6
120 mg/5
19
ml
325 mg
1
500 mg
2
250 mg
4
50 mg
2
10%
160
15ml
150
250 mg
2.5
10 g
2.8
100 mg
2.5
4 mg
1
1 mg/ml
16
10 mg/ml
6
300 mg
7
1.8 ml/หลอด 50
1.8 ml/หลอด

50

1.7 ml/หลอด

50

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางทันตกรรม
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖4
2. มอบกองคลัง ประสานโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ให้ประสานกอง
กฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ และจัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป
ปิดประชุม …

