
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 8/๒๕64 
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 
------------------------------ 

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง  กรรมการ   
3.  นายนรชัย  ศรีพิมล    กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กรรมการ 
5.   นายประฐมพงษ์  ทองรอด   กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ กรรมการ 
7.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กาวีระ  กรรมการ 
8.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ กรรมการ 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร  กรรมการและเลขานุการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ปานเทือก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวปาณิสรา  วงศ์ใหญ่   นักวิชาการเงินและบัญชี 

 2.  นางสาววรรณิสา  ไชยชมภู   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
เริ่มประชุม  

เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 ... 
 



- 2 - 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.1.1 เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่  
20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/4088 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง  
รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั ้งแต่วันที ่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  
ถึงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2564 ในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างและเสริมศักยภาพคน การวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และการบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาลและเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน นั้น 

 
 มหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงความสำเร็จ 
และอุปสรรคต่าง ๆ ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาหวังเป็นอย่างยิ่ง  
ว่าผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ต่อองค์กร เพื่อการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564 ถึงวันที ่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ต่อที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  

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

ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

 
บัดนี ้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 … 
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ระเบียบวาระที่  1.2.2 เรื่อง  รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 
157 บัญชี 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/4095 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง  
ขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน สิงหาคม 2564 กองคลังได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร
และจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน นั้น  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน สิงหาคม 2564 
จำนวน 157 บัญชี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.2.3 เรื่อง  รายงานความคืบหน้ากรณี การขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมด้วยระบบปั๊มน้ำ 
จำนวน 9 บ่อ 
 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของกองกฎหมายและทรัพย์สิน ที่ อว 7314/3079 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณารายงานความคืบหน้ากรณี การขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมด้วยระบบ  
ปั๊มน้ำ จำนวน ๙ บ่อ โดยมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู้รับจ้าง) 
เข้ามาติดต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการแก้ไขบ่อบาดาลพร้อมด้ว ยระบบปั๊มน้ำ 
จำนวน ๙ บ่อ หากครบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007)  
(ผู ้รับจ้าง) เพิกเฉยไม่เข้ามาดำเนินการ มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ 
(2007) (ผู้รับจ้าง) เข้ามาดำเนินการ ครั้งที่ ๒ ต่อไป และที่ประชุมมีมติรับทราบ ตามบันทึกข้อความกองคลัง  
ที ่อว ๗๓๑๔/ว๒๙๑๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย นั้น   
 
 กองกฎหมายและทรัพย์สิน ได้ประสานไปยังกองอาคารสถานที่เพื่อสอบถามความคืบหน้า 
ในกรณีดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการติดตามผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขงาน
ดังกล่าว ดังนี้ 
 

๑. วันที่ ๑๓ ... 
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 ๑. ว ันที ่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มหาว ิทยาล ัยได ้ม ีหนังส ือไปยัง ห ้างหุ ้นส ่วนจำกัด  
เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู้รับจ้าง) ให้ดำเนินการแก้ไขงานจ้ างให้เป็นไปตามข้อตกลง โดยกำหนดให้ดำเนิน 
การติดต่อมายังมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน เพื่อแจ้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขบ่อบาดาล  
พร้อมด้วยระบบปั๊มน้ำ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ อว ๗๓๑๔/๐๕๓๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงานจ้าง  
ให้เป็นไปตามข้อตกลง  
 ห้างหุ ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู ้ร ับจ้าง) ได้ร ับหนังสือจากมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครบกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007)  
(ผู้รับจ้าง) ต้องเข้ามาติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขบ่อบาดาลพร้อมด้วย
ระบบปั๊มน้ำจำนวน ๙ บ่อ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามใบตอบรับบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จำกัด  
 ๒. เมื่อครบกำหนดในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) 
(ผู้รับจ้าง) เพิกเฉยไม่ได้ติดต่อมายังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขบ่อบาดาล
พร้อมด้วยระบบปั๊มน้ำจำนวน ๙ บ่อ แต่อย่างใด 
 ๓. เมื ่อวันที ่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือไปยังห้างหุ ้นส่วนจำกัด  
เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู้รับจ้าง) เพื่อแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขบ่อบาดาลพร้อมด้วยระบบปั๊มน้ำ  จำนวน ๙ บ่อ  
ให้เป็นไปตามข้อตกลงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยรายละเอียดปรากฎตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว ๗๓๑๔/๑๑๒๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข
งานจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงครั้งท่ี ๒  
 ห้างหุ ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู ้ร ับจ้าง) ได้ร ับหนังสือจากมหาวิ ทยาลัย 
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครบกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น พี กลกิจ (2007)  
(ผู้รับจ้าง) ต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขบ่อบาดาลพร้อมด้วยระบบปั๊มน้ำจำนวน ๙ บ่อ ในวันที่  ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามใบติดตามสิ่งของของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
 ๓. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู้รับจ้าง)  
ได้ประสานผ่านโทรศัพท์มายังกองกฎหมายและทรัพย์สิน เพื่อขอทราบเหตุของการแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข  
บ่อบาดาลพร้อมด้วยระบบปั๊มน้ำ จำนวน ๙ บ่อ โดยแจ้งทางวาจาว่า “การว่าจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการ
ว่าจ้างด้วยปากเปล่า ไม่มีรายละเอียดค่างาน ให้ดำเนินการขุดเจาะไปก่อนแล้วจัดทำเอกสารอีกครั้ง ถ้าจะให้
เข้าไปแก้ไขคงจะเป็นไปไม่ได้ และเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องไปจัดการกันเอง หากมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องคดีต่อ
ห้าง ฯ คงต้องต่อสู้คดีกัน” กองกฎหมายและทรัพย์สินจึงได้แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007)  
(ผู้รับจ้าง) ว่าเหตุที่มหาวิทยาลัยเรียกให้มาแก้ไขบ่อบาดาลพร้อมด้วยระบบปั๊มน้ำจำนวน ๙ บ่อ เนื่องจาก 
ขนาดท่อไม่ตรงตามกับเอกสารที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ นำส่งให้แก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จึงขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู้รับจ้าง) ดำเนินการแก้ไขบ่อบาดาลพร้อมด้วยระบบปั๊มน้ำ 
จำนวน ๙ บ่อ ให้เป็นไปตามที่ได้มีการตกลงกับผู ้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปราณี อยู ่ศิริ และกองกฎหมาย  
และทรัพย์สินได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของนายจักรพงษ์ พรหมวาทย์ ตำแหน่ง นิติกร สังกัด กองกฎหมาย 
และทรัพย์สิน เป็นผู้ประสานงานให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู้รับจ้าง) เพื่อติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาลดังกล่าวต่อไป 
 

 อนึ่ง … 
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  อนึ่ง หากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู้รับจ้าง) ไม่ดำเนินการแก้ไขบ่อบาดาล
พร้อมด้วยระบบปั๊มน้ำจำนวน ๙ บ่อ ให้เป็นไปตามที่มีการตกลงกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ 
ภายในระยะเวลาที ่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายกับ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ (2007) (ผู้รับจ้าง) ต่อไป  
 
 กองกฎหมายและทรัพย์สิน จึงขอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.2.4 เรื่อง  รายงานผลการติดตามเรื่องสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่ส่งให้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองกฎหมายและทรัพย์สิน ที่ อว 7314/3056 ลงวันที่ 1 กันยายน 
2564 เรื ่อง รายงานผลการติดตามเรื่องสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที ่ส่งให้กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ ด้วยมหาวิทยาลัยได้ส่งสำนวนรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด พร้อมเอกสารประกอบ เรื่อง การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบปั๊มน้ำไม่เป็นไปตามระเบียบ  
จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ อว ๗๓๑๔/๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งสำนวนการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ นั้น 

กองกฎหมายและทรัพย์สิน ได้ประสานติดตามเรื่องดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคล ัง  ณ ว ันท ี ่  ๑ ก ันยายน ๒๕๖๔ ได ้ร ับแจ ้งข ้อม ูลโดยสร ุป ว ่าการดำเน ินการอยู่  
ในระหว่างการรวบรวมและสรุปข้อมูลของนิติกรเจ้าของเรื่อง  เพื่อจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
ความรับผิดทางแพ่งพิจารณาตามขั ้นตอน ประกอบกับในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงยังไม่มีความคืบหน้าในการ
ดำเนินงานเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กองกฎหมายและทรัพย์สิน จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที ่17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง  
  

ตามท่ี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 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        
เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป  

  
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
ระเบียบวาระท่ี  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองแผนงาน ที่ อว 7310/1714 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์นำ (ร ่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าที ่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบให้กองแผนงานจัดทำ
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ประมาณการจากงบประมาณรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการตั้งงบประมาณสะสมของส่วนงานวิชาการ รวมทั้งการตั้งงบประมาณ
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,331,000,000 บาท (สองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

1. การตั้งงบประมาณ ... 
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 1. การตั้งงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วงเงิน 1,127,282,900 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  2. การตั ้งงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณสะสมของส่วนงานว ิชาการ วงเงิน 
10,880,000 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
  3. การตั้งงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 1,192,837,100 บาท (หนึ ่งพันหนึ ่งร้อย  
เก้าสิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 
  กองแผนงาน จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณากลั ่นกรองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 21 (13)  
ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการตั ้งงบประมาณรายรับ และอนุมัต ิงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย และระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. 2563 ข้อ 15 ให้กองแผนงาน จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย
ประมาณการรายได้ ตามข้อ 5 งบประมาณสะสม แยกตามประเภทรายจ่าย ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
พ ิจารณากล ั ่นกรอง และนำเสนอสภามหาว ิทยาล ัยอน ุม ัต ิ ใช ้ เป ็นงบประมาณรายจ ่ายประจำปี ”  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติ ต่อไป 

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
         2. มอบกองคลังประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
  
 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ... 
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ระเบียบวาระที่  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ อว 7330/1002 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2564 เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  ๒  ฉบับ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564 ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติประกาศ
มหาว ิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากรผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานโรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะ  
ให้ปรับแก้ไขเวลาการปฏิบัติงานข้อ 5.1 จากเวลา 17.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. เป็นเวลา 16.30 น.  
ถึง 19.30 น. และให้เพิ่มเติมคำว่า ไม่เกิน ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพิเศษ 
ทุกเวรที่ปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพิเศษท่ีมีการเบิกจ่าย นั้น 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขและประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน

ดำเนินการตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัย
พะยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ  
  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล 

ทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด้วย การเง ิน การบัญชี  
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และความในข้อ ๑๔ และข้อ ๒๑  
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ ... 
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ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 “โรงพยาบาล”  หมายความว่า โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
“ผู้อำนวยการ”  หมายความว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยามอบหมาย โดยอาจทำเป็นคำสั่งหรือหนังสือ ได้แก่ ทันตแพทย์ ทันตแพทย์
เฉพาะทาง หรือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
  “ผู้จัดการคลินิก”  หมายความว่า ทันตแพทย์ที่ผู้อำนวยโรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัย
พะเยามอบหมายให้ปฏิบัติงานเวร โดยอาจทำเป็นคำสั่งหรือหนังสือ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล
และบริหารจัดการคลินิก 
  “บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานเวร”  หมายความว่า บุคคลที ่ผ ู ้อำนวยโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยามอบหมายให้ปฏิบัต ิงานเวร โดยอาจทำเป็นคำสั ่งหรือหนังสือให้ปฏิบัติงานเวร  
ได้แก่ เภสัชกร ผู ้ปฏิบัติงานทันตกรรม และบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที ่การเงิน เจ้าหน้าที่  
เวชระเบียน ช่าง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คนงาน และบุคลากรทางการแพทย์
อ่ืน  
  “บริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม”  หมายความว่า บริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมที่
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้บริการแก่ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการจัดเก็บค่าบริการรักษาพยาบาล ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัย
พะเยากำหนด 
  “เครื ่องมือและอุปกรณ์พิเศษ”  หมายความว่า เครื ่องมือและอุปกรณ์พิเศษที่นำมาใช้  
ในการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมเฉพาะทางที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะ โดยทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเป็น  
ผู้นำมาเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
  “ค่าตอบแทน”   หมายความว่า ค่าตอบแทนที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
เบิกจ่ายให้แก่ ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเวรในอัตราที่กำหนด 
  “เวร”  หมายความว่า การผลัดเปลี่ยนเวรทำงาน โดยหนึ่งเวรเท่ากับ 3 ชั่วโมงทำงาน 

ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
(๑) ค่าตอบแทนทันตแพทย์ผ ู ้ปฏิบ ัต ิ งานให้ เบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ ของค่าบร ิการ

รักษาพยาบาลทางทันตกรรมต่อครั้ง 
(๒) ค่าตอบแทนทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน กรณีนำเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษมาใช้ใน 

การรักษาพยาบาลทางทันตกรรม ให้เบิกจ่ายร้อยละ ๖๕ ของค่าบริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมต่อครั้ง 
 
 
 

ข้อ 5 ให้กำหนด ... 
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ข้อ 5 ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเวร ดังนี้ 
 (๑) ผู้จัดการคลินิก ให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน ๖๙๐ บาทต่อเวร หรืออัตราไม่เกิน ๒๓๐ 

บาทต่อชั่วโมง 
(๒) เภสัชกร ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร ให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 

๓๖๐ บาทต่อเวร หรืออัตราไม่เกิน ๑๒๐ บาทต่อชั่วโมง 
(๓) บุคลากรสายสนับสนุนที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่เวรให้เบิกจ่ายใน

อัตราไม่เกิน ๓๔๕ บาทต่อเวร หรือ อัตราไม่เกิน ๑๑๕ บาทต่อชั่วโมง  
(๔) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนงานที่ผู้อำนวยการ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร ให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน ๑๘๐ บาทต่อเวร หรือ อัตราไม่เกิน ๖๐ บาท
ต่อชั่วโมง 

 ข้อ 6 ให้กำหนดเวลาการปฏิบัติงานเวร ดังนี้ 
  (๑) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จัดเวรตั ้งแต่เวลา 16.3๐ น. ถึงเวลา 19.3๐ น.  

ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่เกิน ๑ เวร 
  (๒) วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จัดเวรตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. ให้เบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ไม่เกิน ๓ เวร  
  ข้อ ๗  ให้อธ ิการบดีร ักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้  
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ … 
 

                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้    
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. ๒๕๖๔  
      2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสาน คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.3 เรื ่อง  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราการให้
ส่วนลดและการยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะยา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ อว 7330/1002 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2564 เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  ๒  ฉบับ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  

โรงพยาบาล ... 
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โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง อัตราการให้ส่วนลด และการยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรม  โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที ่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ฯ และข้อเสนอแนะ  
โดยเห็นควรตัดคำว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ในคำนิยาม เห็นความเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2564 และเห็นควรเสนอกรรมการอำนวยการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ ฯ ข้อ 5 (2) อธิการบดีมีอำนาจ  
ใช้ดุลพินิจในการให้ส่วนลดค่าบริการทางทันตกรรมได้ไม่เกินร้อยละ 50 จากอัตราที่กำหนด เนื่องจากนโยบาย
ของอธิการบดี ประสงค์ให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องการเงินและทรัพย์สิน นั้น 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขและประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน

ดำเนินการตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้ส่วนลดและการยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรม  
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการ
ให้ส่วนลดและการยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรม  โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะยา 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราการให้ส่วนลดและการยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการ

ทางท ันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาว ิทยาล ัยพะเยา อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบและการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
และความในข้อ ๑๔ และข้อ ๒๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาว ิทยาล ัยพะเยา ในคราวประช ุมคร ั ้ งท ี ่  2/2564 เม ื ่ อว ัน ท ี ่  18 ส ิ งหาคม พ.ศ.  2564  
และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่  
16 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้ส่วนลด
และการยกเว ้นการเร ียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ … 
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ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
“โรงพยาบาลทันตกรรม”  หมายความว่า  โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
“ผู้อำนวยการ”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
“ผู ้ป ่วย”  หมายความว่า  ผ ู ้ท ี ่ เข ้าร ับบริการรักษาทางทันตกรรม ทั ้งกรณีผ ู ้ป ่วยใน  

และผู้ป่วยนอก 
  “ค่าบริการทางทันตกรรม”  หมายความว่า  อัตราค่าบริการรักษา ค่าตรวจวินิจฉัย ค่ายา 
และเวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ ตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัย 

ข้อ ๔  ผ ู ้ม ีอำนาจใช้ด ุลพิน ิจในการให้ส ่วนลดและอัตราการให้ส ่วนลดการเร ียกเก็บ 
ค่าบริการทางทันตกรรม มีดังนี้ 

(1) ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการให้ส่วนลดการเรียก
เก็บค่าบริการทางทันตกรรมได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าบริการทางทันตกรรมท่ีกำหนด  
 (๒) คณบดีมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการให้ส่วนลดการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรมได้  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการทางทันตกรรมที่กำหนด 
 (๓) อธิการบดีมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการให้ส่วนลดการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรมได้  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าบริการทางทันตกรรมท่ีกำหนด 

ข้อ ๕ การยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรมทั้งหมด หรือการให้ส่วนลด  
การเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ผู้อำนวยการเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบ 

  ข้อ ๖ ภายหลังจากการให้ส่วนลดการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรมแล้วผู้ป่วยที่มียอดค้าง
ชำระค่าบริการทางทันตกรรมเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท และประสงค์จะแบ่งชำระค่าบริการทางทันตกรรมเป็นราย
ครั้ง ผู้ป่วยสามารถยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลทันตกรรมกำหนด และให้ผู้อำนวยการมีอำนาจใช้
ดุลพินิจให้แบ่งชำระค่าบริการทางทันตกรรมเป็นรายครั้งได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของค่าบริการทาง  
ทันตกรรมต่อครั้ง และให้ชำระค่าบริการทางทันตกรรมทั้งหมดในครั้งสุดท้ายของการรักษาแก่ผู้ป่วยรายนั้น  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับค่าใช้จ่ายจากการติดตามผลการรักษา 
  ข้อ ๗ ให้อธ ิการบดีร ักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังค ับใช้  
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและ วินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
 
                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
                                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุม ... 
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มติ  ทีป่ระชุมไดพิ้จารณาแล้ว มีมติดังนี้  
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้ส่วนลดและการ
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. ๒๕๖๔  
            2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสาน คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1519 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง  
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 59 (14/2564) เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการ
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื ่อง อัตราค่าใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบ 
ฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง อัตราค่าใช้
บริการห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
 
 
 

โดยที่เป็น ... 
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โดยที ่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราค่าใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และข้อ 7 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 59 
(14/2564) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้        

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ … เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“วิทยาลัยการจัดการ” หมายความว่า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราค่าใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ ดังนี้ 
(๑) ค่าบริการถ่ายสำเนาเอกสาร  

 (1.1) ถ่ายสำเนาเอกสารขาวดำ หน้าละ 2 บาท 
 (1.2) ถ่ายสำเนาเอกสารสี หน้าละ 15 บาท 
(2) ค่าบริการพิมพ์เอกสาร 
 (2.1) พิมพ์เลเซอร์ขาวดำ หน้าละ 2 บาท 
 (2.2) พิมพ์เลเซอร์สี หน้าละ ๑๕ บาท 
(3) ค่าบริการสแกนข้อมูล หน้าละ 5 บาท 
(4) ค่าบริการรับส่งโทรสาร 
 (4.1) ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หน้าละ 10 บาท 
 (4.2) ต่างจังหวัด หน้าละ 20 บาท 
(5) ค่าบริการส่งหนังสือระหว่างห้องสมุด โดยส่งทางพัสดุไปรษณีย์ให้คิดค่าบริการตามอัตราที่

การสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด 
การขอยกเว้นค่าใช้บริการ หรือการชำระค่าใช้บริการที่ต่างไปจากประกาศฉบับนี้ หรือที่

นอกเหนือไปจากประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
ข้อ 5 ให้กำหนดอัตราค่าปรับการใช้บริการห้องสมุดของวิทยาลัยการจัดการ ดังนี้ 
(1) การส่งคืนหนังสือเกินกำหนด ผู้ยืมต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อรายการ 
(2) กรณีที่ผู้ยืมทำให้หนังสือชำรุดเสียหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมเป็นเงิน

ตามจำนวนเงินที่วิทยาลัยการจัดการจ่ายไปเพื่อการนั้น 
(3) กรณีท่ีผู้ยืมทำให้หนังสือสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถใช้การได้ และผู้ยืมไม่สามารถซื้อ

มาชดใช้ได้ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือ หากไม่ทราบราคาให้คณบดี หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินราคา และจ่ายค่าดำเนินการรายการละ 100 บาท และจ่ายค่าปรับเกินกำหนด
ส่งนับตั้งแต่วันครบกำหนดจนถึงวันชำระเงิน 

 
วิทยาลัยการจัดการ … 
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วิทยาลัยการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายใดๆ ตาม (๒) 
และ (๓) แม้ว่าภายหลังผู้ใช้บริการจะพบและนำหนังสือมาส่งคืนก็ตาม 

(4) การขอลดหย่อนค่าปรับ หรือการชำระค่าปรับที ่ต่างไปจากประกาศฉบับนี ้ หรือที่
นอกเหนือไปจากประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรื อการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดี
ให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ...                        

 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้    
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้แก้ไข ข้อ 5 (4) จากเดิม การขอลดหย่อนค่าปรับ หรือการ
ชำระค่าปรับที่ต่างไปจากประกาศฉบับนี้ หรือที่นอกเหนือไปจากประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย เปลี่ยนเป็น การขอลดหย่อนค่าปรับ หรือการชำระค่าปรับที่ต่างไปจากประกาศ 
ฉบับนี้ หรือที่นอกเหนือไปจากประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีและรายงานให้คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบเป็นคราวไป 
       2. มอบกองคลัง ประสานวิทยาลัยการจัดการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ และจัดทำเป็นประกาศ
เสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1519 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง  
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 59 (14/2564) เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที ่ 4.1.2 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื ่องดังกล่าว เสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 

กองกลาง ... 
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  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
รายว ิชาการศ ึกษาค ้นคว ้าด ้วยตนเอง ระด ับบ ัณฑิตศ ึกษา อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิ ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 59 (14/2564) วันที่ 25 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  บรรดาประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4  ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
  (1) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา อัตราไม่เกิน 2,000 บาท ต่อนิสิต 1 คน 
  (2) ค่าตอบแทนการประชุมให้คำปรึกษาของอาจารย์ที ่ปรึกษา อัตราคนละไม่เกิน 750 บาท  
ต่อครั้ง ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
  (3) ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน อัตราคนละไม่เกิน 500 บาท 
ต่อครั้ง ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
  (4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อัตราคนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน 
  กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเงินค่าตอบแทนตาม (1) แล้ว จะได้รับเงินค่าตอบแทนตาม (2) 
อีกไม่ได้ 
 

ข้อ 5  อัตราค่าตอบแทน … 
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  ข้อ 5  อัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา  
ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของคณะหรือวิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด 
  ข้อ 6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือ
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ … 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้    
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสานกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1519 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง  
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 59 (14/2564) เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที ่ 4.1.3 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับ
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื ่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
 

ขอเสนอเพ่ือ … 
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับ
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗  
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 59 
(14/2564) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการและผู ้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท  
พ.ศ. 2564” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ... เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
  (1) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู ้ปฏิบ ัต ิงาน  
การบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. 2556 
  (2) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู ้ปฏิบ ัต ิงาน  
การบริหารจัดการการศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
 บรรดาประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
 (๑) ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการ อัตราวันละไม่เกิน 1,000 บาท 
 (๒) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน อัตราวันละไม่เกิน 1,000 บาท 
 (๓) ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงาน อัตราวันละไม่เกิน 1,000 บาท  
 (๔) ค่าตอบแทนผู้สอนและคุมสอบรายวิชาบรรยายและปฏิบัติ 
  (๔.๑) ระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 
      (๔.๑.๑) จำนวนนิสิตไม่เกิน 100 คน อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 500 บาท 
      (๔.๑.๒) จำนวนนิสิตตั้งแต่ 101 - 160 คน อัตราชั่งโมงละไม่เกิน 750 บาท 
       (๔.๑.๓) จำนวนนิสิตตั้งแต่ 161 คนขึ้นไป อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 1,000 บาท 
  (๔.๒) ระดับปริญญาโท อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 1,500 บาท 

(๕) ค่าตอบแทน … 
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 (๕) ค่าตอบแทนการเทียบโอนผลการเรียน 
      (๕.๑) การสอบที ่ ไม ่ ใช ่การทดสอบมาตรฐาน (CE) อ ัตรารายว ิชาละไม ่ เก ิน 3,000 บาท  
ตลอดหลักสูตร 
      (๕.๒) การตรวจแฟ้มสะสมผลงาน (CP) อัตราไม่เกิน 20 บาทต่อรายวิชาต่อจำนวนนิสิต 
1 คน ทั้งนี้ ในกรณีนิสิตจำนวนต่ำกว่า 10 คน ให้เหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายวิชา 
 (๖) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา
การศึกษาอิสระอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อนิสิต 1 คน   
 (๗) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ให้เบิกจ่ายตามอัตราการจ่ายที ่กำหนดไว้  
ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ข้อ 5  อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของคณะหรือวิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด 
 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้หรือ 
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้    
        1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๔  
      2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสานกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.7 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการ
ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1519 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง  
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 59 (14/2564) เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 
2564 ระเบียบวาระที ่ 5.1.1 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา 
การให้บริการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราการให้บริการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว  
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

กองกลาง ... 
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  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการ
ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔  เสนอวาระต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการ
ให้บริการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราการให้บริการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 59 (14/2564) เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการของ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖4” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณะ”  หมายความว่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณะกรรมการประจำคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 “ศูนย์”  หมายความว่า  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ข้อ 4  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ 5  อัตราการให้บริการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ให้เป็นไปตามอัตราและ

เงื่อนไขตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
ข้อ 6  อัตราการให้บริการที ่นอกเหนือจากรายการที ่กำหนดไว้ตามตารางแนบท้ายประกาศ  

ให ้อย ู ่ ในด ุลยพิน ิจของคณบดี พิจารณากำหนดอัตราค่าบร ิการและรายงานให ้คณะกรรมการการเงิน  
และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยทราบ 

 
ข้อ 7 ให้นำเงิน ... 
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ข้อ 7 ให้นำเงินรายได้ค่าบริการจัดสรรงบประมาณเป็นรายได้ ดังนี้ 
(1)  เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 
(2) ส่วนที่เหลือร้อยละ 90 ให้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรายได้ของส่วนงาน 

ข้อ 8 เมื่อใกล้สิ ้นปีงบประมาณ ให้คณะรวบรวมเงินรายได้ค่าบริการให้ส่วนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามข้อ 7(2) และย ืนย ันยอดรายได ้ก ับกองคล ัง เพ ื ่อเสนอมหาว ิทยาล ัยนำไปจ ัดทำ  
เป็นงบประมาณรายจ่ายของคณะ โดยมหาวิทยาลัยจะนำเงินรายได้ดังกล่าวจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 

ข้อ 9  ให้คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำ
คณะ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ประโยชน์ในการกำกับ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ 

ข้อ 10  ให้อธ ิการบดีร ักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังคั บใช้ 
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี ้ขาด การตีความและการวินิจฉัย  
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

 
ประกาศ  ณ  วันที่ … 

 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้าย ... 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง  กำหนดอัตราการให้บริการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
1. อัตราการให้บริการของฝ่ายบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา 

1.๑) ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี 
 

ลำดับ
ที่ 

รายการ หน่วย 
อัตราค่าบริการ 
ต่อหน่วย (บาท) 

๑ กำลังอัดคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. หรือขนาดเล็กกว่า ก้อน ๑๐๐ 
๒ กำลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕x๑๕x๑๕ ซม.  

สูง ๓๐ ซม. หรือขนาดเล็กกว่า 
๒.๑ ผู้มาขอใช้บริการดำเนินการเคลือบหัวตัวอย่างคอนกรีต 
๒.๒ ฝ่ายบริการ ดำเนนิการเคลอืบหัวตัวอย่างคอนกรีต 

 
 

ก้อน 
ก้อน 

 
 

๑๐๐ 
๑๕๐ 

๓ ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม ตัวอย่าง ๓๕๐ 
๔ การดูดซึมน้ำของมวลรวม ตัวอย่าง ๑๕๐ 
๕ การวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวม โดยวิธีการร่อนผา่นตะแกรง ตัวอย่าง ๔๐๐ 
๖ ความต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบด้วยเครื่องลอสแองเจลีส  

(Los Angeles Abrasion) 
ตัวอย่าง ๘๐๐ 

๗ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
๗.๑ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยผู้มาขอใช้บริการ มีค่าคุณสมบัติ 
       ของมวลรวมให้ 
๗.๒ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยศูนยบ์ริการต้องทดสอบคณุสมบัติ 
       มวลรวมให้ 
๗.๓ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ทดลองผสมคอนกรีตและทดสอบ 
       กำลังอัดคอนกรีตให้ 

 
ส่วนผสม 

 
ส่วนผสม 

 
ส่วนผสม 

 
๕๐๐ 

 
๑,๗๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
1.๒) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
 

ลำดับที ่ รายการ หน่วย 
อัตราค่าบริการต่อ

หน่วย (บาท) 
๑ กำลังอัดคอนกรีตแบบไม่ทำลายด้วย Schmidt hammer(๑๒ จดุ/ตร.ฟ.) ตำแหน่ง ๕๐๐ 
๒ กำลังอัดของอิฐหรือคอนกรีตบล็อก (๕ ตัวอย่าง) ชุด ๕๐๐ 
๓ ความดูดซึมของอิฐหรือคอนกรีตบล็อก (๕ ตัวอย่าง) ชุด ๕๐๐ 
๔ กำลังอัดกำแพงอิฐ ตัวอย่าง ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

ลำดับที่ 5 ความถ่วง ... 
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ลำดับที ่ รายการ หน่วย 
อัตราค่าบริการต่อ

หน่วย (บาท) 
๕ ความถ่วงจำเพาะและปริมาณความชืน้ของไม้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 
๖ กำลังรับแรงอัดของไม ้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 
๗ กำลังรับแรงดัดของไม ้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 
๘ กำลังรับแรงเฉือนของไม ้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 
๙ กำลังรับแรงดึงของไม ้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๑๐ ความแข็งของไม้ ตัวอย่าง ๕๐๐ 
๑๑ การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรง เครื่อง ๒,๐๐๐ 
๑๒ กำลงัดงึของเหลก็เสริม เสน้กลม เกรด SR24 และข้ออ้อย เกรด SD30 

๑๒.๑ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร 
๑๒.๒ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลิเมตร 
๑๒.๓ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๑๖ มิลลิเมตร 
๑๒.๔ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร 
๑๒.๕ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร 
๑๒.๖ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๒๘ มิลลิเมตร 
๑๒.๗ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๓๒ มิลลิเมตร 

 
เส้น 
เส้น 
เส้น 
เส้น 
เส้น 
เส้น 
เส้น 

 
๑๒๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 
๓๕๐ 
๔๐๐ 

๑๓ กำลังดึงของเหล็กเสริม ข้ออ้อย เกรด SD40 และ SD50 
๑๓.๑ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลิเมตร 
๑๓.๒ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๑๖ มิลลิเมตร 
๑๓.๓ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร 
๑๓.๔ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร 
๑๓.๕ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๒๘ มิลลิเมตร 
๑๓.๖ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๓๒ มิลลิเมตร 

 
เส้น 
เส้น 
เส้น 
เส้น 
เส้น 
เส้น 

 
๒๐๐ 
๒๗๐ 
๓๓๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑๔ กำลังดึงของลวดสลิง 
๑๔.๑ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร 
๑๔.๒ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๑๒ มิลลิเมตร 
๑๔.๓ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน ๑๕ มิลลิเมตร 

 
เส้น 
เส้น 
เส้น 

 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

๑๕ กำลังดึงของเหล็กแผ่น (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง) 
๑๕.๑ ขนาดหนาไม่เกิน ๕ มิลลเิมตร 
๑๕.๒ ขนาดหนาไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร 
๑๕.๓ ขนาดหนาไม่เกิน ๓๑ มิลลิเมตร 

 
ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑๖ ความแข็งของโลหะโดยวธิี Brinell hardness      จุด ๒๐๐ 
                   
 
 
 
 
 

1.๓) ห้องปฏิบัติการ ... 
  



- 24 - 
 

1.๓) ห้องปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร์และวัสดุแอสฟัลต์ 
 

ลำดับ
ที่ 

รายการ หน่วย 
อัตราค่าบริการต่อ

หน่วย (บาท) 
๑ หน่วยนำ้หนักและปริมาณนำ้ในมวลดิน (Unit weight and Water 

content) 
ตัวอย่าง ๔๐๐ 

๒ ความถ่วงจำเพาะของดิน (Specific gravity) ตัวอย่าง ๕๐๐ 
๓ ขีดจำกัดแอตเทอร์เบิร์ก (Atterberg limits)  ตัวอย่าง ๘๐๐ 
๔ ขนาดคละของเม็ดดิน ตัวอย่าง ๕๐๐ 
๕ ขนาดคละของเม็ดดินละเอียดดว้ยวิธีไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) ตัวอย่าง ๑,๐๐๐ 
๖ การบดอัด (Compaction) 

๖.๑ แบบมาตรฐาน (Standard proctor) 
๖.๒ แบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified proctor) 

 
ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๗ แคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio, CBR) ตัวอย่าง ๑,๐๐๐ 
๘ การทดสอบความหนาแนน่ของดินในสนาม (Field density test) 

๘.๑ ชุดตัวอย่างแรก  
๘.๒ ชุดตัวอย่างถัดไป  

 
ชุด (๓ หลุม) 
ชุด (๓ หลุม) 

 
๒,๔๐๐ 
๑,๘๐๐ 

๙ การทดสอบการซึมนำ้ของดิน (Permeability test) 
๙.๑ Falling head/constant head (สำหรับดนิทราย) 
๙.๒ Falling head (สำหรับดินเหนียว) 

 
ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐ การทดสอบแรงเฉือนตรง (Direct shear test) ชุด (๓ ตัวอยา่ง) ๒,๐๐๐ 
๑๑ การทดสอบกำลงัอัดแกนเดียว (Unconfined compression 

test) 
ตัวอย่าง ๕๐๐ 

๑๒ การทดสอบกำลงัอัดสามแกน (Triaxial test) (๑ ชุด  
มี ๓ ตัวอย่าง) 
๑๒.๑ Unconsolidated undrained 
๑๒.๒ Consolidated undrained 
๑๒.๓ Consolidated drained 

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๓ การทดสอบการอัดตัวคายน้ำ (Consolidation test) ตัวอย่าง ๓,๐๐๐ 

๑๔ 
การเจาะสำรวจดิน (ไม่รวมค่าขนย้าย คา่เบี้ยเลี้ยงวิศวกร  
และเจ้าหน้าที่ปฏบิัติการ) 

เมตร 
๕๐๐ – ๑,๐๐๐ 

(เปลี่ยนแปลงตาม
สภาพของดิน) 

๑๕ การทดสอบ Dynamic cone penetrometer (DCP) 
จุด (ลึกไม่เกิน  ๓ เมตร) ๓๐๐ 

จุด (ลึก ๓ ถึง ๕ เมตร)  ๕๐๐ 
๑๖ ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีมาร์แชลล์ (Marshall) ส่วนผสม ๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

หมายเหตุ … 
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หมายเหตุ  
1. ในกรณีท่ีทดสอบนอกสถานที่ ผู้ขอใช้บริการต้องจัดรถรับ - ส่ง และที่พัก (ถ้าจำเป็น) 
2.  การทดสอบการบดอ ัดและการทดสอบ CBR กรณ ีทดสอบตามมาตรฐาน 

กรมทางหลวงต้องทดสอบกับ ๓ ค่าจำนวนการบดอัด ค่าใช้จ่าย ๒ เท่า 
3. การทดสอบบางอย่าง เช่น การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบกำลังอัดแกนเดียว  

การทดสอบกำลังอัดสามแกน อาจต้องมีการทดสอบอย่างอื ่นร่วมด้วย เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการเตรียม
ตัวอย่าง/วิเคราะห์ผล 

4. อ ัตราค ่าบร ิการท ี ่จ ัดเก ็บเป ็นอ ัตราค ่าบร ิการการทดสอบพร ้อมรายงานผล 
การทดสอบ จำนวน ๑ ชุด ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการให้บริการ ซึ่งผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้จัดหามาเอง 
หรือคิดราคาเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกนอกสถานที่ ค่าวัสดุใช้ในการจัดเตรียม
ตัวอย่างทดสอบ เป็นต้น 

 
2.  อัตราการให้บริการของฝ่ายบริการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเครื่องจักรกล 

2.๑) การตรวจรับรองความปลอดภัย 
 

ลำดับที่ รายการ หน่วย 
อัตราค่าบริการ 
ต่อหน่วย(บาท) 

๑ ตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น ตัว ๓,๐๐๐ 
๒ ตรวจรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ 

๑. ขนาดน้อยกว่า ๕ ตัน 
๒. ขนาดมากกว่า ๕ ตัน แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัน 
๓. ขนาดมากกว่า ๑๐ ตัน 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

๓ ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบทำความเย็น เครื่อง ๕,๐๐๐ 
หมายเหต ุ

๑. ค่าบริการไม่รวมค่าเดินทาง 
๒. ค่าบริการสำหรับการรับบริการในแต่ละครั ้งอาจจะเปลี ่ยนแปลงแตกต่างจากอัตรา

ค่าบริการที ่ระบุไว ้ตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับปริมาณของเครื ่องจักรในการรับบริการต่อครั้ ง  
ความยากง่ายและการประยุกต์ใช้ของเครื ่องมือที ่จะต้องใช้ในการให้บริการ โดยให้ เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน  
จัดทำรายละเอียดพร้อมอัตราค่าบริการเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรมพิจารณา 
และเสนอคณบดีเพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีไป 

 
3. อัตราการให้บริการของฝ่ายบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 

3.๑)  ห้องปฏิบัติการการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 

ลำดับที่  รายการ หน่วย 
อัตราค่าบริการ 
ต่อหน่วย(บาท) 

๑ การทดสอบการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่ง
วิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ 

เครื่อง ๒,๕๐๐ 

 
4. อัตราการให้ ... 
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4. อัตราการให้บริการของฝ่ายบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ 
4.1) ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
 

ที่ ประเภทการใหบ้ริการ บาท/ชั่วโมง 

1 เครื่องกลึงโลหะ 500 

2 เครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติซีเอ็นซี 1,000 

3 เครื่องกัดโลหะแนวตั้ง 500 

4 คร่ืองกัดโลหะแนวตั้งอัตโนมัติซเีอ็นซี 1,000 

5 เครื่องพับโลหะแผ่น 200 

6 เครื่องตัดโลหะแผ่น 200 

7 เครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยระบบไฮดรอลิก 350 

8 เครื่องเจาะแบบตั้งพืน้ 350 

9 เครื่องตัดโลหะด้วยพลาสม่า 450 

10 เครื่องตัดโลหะด้วยแผ่นไฟเบอร์ 250 

11 เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน 250 

12 เครื่องเจียรไนตั้งพื้น 250 

13 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 350 

14 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าชนิดใช้แก๊สปกคลุม (MIG/MAG/CO2) 550 

15 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าชนิดใช้แก๊สปกคลุม (TIG) 500 

16 เครื่องเชื่อมแก๊ส 450 

17 การเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติซีเอ็นซี 500 
หมายเหต ุ

1. อัตรานี้ไม่รวมค่าวัสดุ และสารเคมี 
2. ผู้รับบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัสดุและสารเคมีที่เกิดขึ้นตามความจริงทั้งหมด 
3. การนับเวลาชั่วโมงของการให้บริการ ให้คิดดังนี้ 
    3.1  กรณีไม่เกิน 30 นาที ให้คิดเป็น 30 นาที อัตราค่าบริการให้คิดในราคากึ่งหนึ่ง  
    3.2  กรณีเกิน 30 นาที ให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง อัตราค่าบริการให้คิดในอัตราเต็มจำนวน 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
      1. ให้ความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการ
ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้แก้ไข ข้อ 7 (2) จากเดิม 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 90 ให้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรายได้ของส่วนงาน เปลี่ยนเป็น ส่วนที่เหลือร้อยละ 90 
ให้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรายได้ของคณะ 
       2. มอบกองคล ัง ประสานคณะว ิศวกรรมศาสตร์ปร ับแก ้ ไขตามข ้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ และจัดทำ
เป็นประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4.8 ... 
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ระเบียบวาระที่  4.8 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
วิทยากร อาจารย์พี่เลี้ยง และแหล่งฝึกของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1518 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง  
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 60 (15/2564) เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 
2564 ระเบียบวาระที ่ 4.2.1 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พี่เลี้ยง และแหล่งฝึกของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พี่เลี ้ยง 
และแหล่งฝ ึกของนิส ิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ  
ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
วิทยากร อาจารย์พี่เลี้ยง และแหล่งฝึกของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พี่เลี้ยง และแหล่งฝึกของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔  
ดังนี้ 

 
  โดยที ่ เป ็นการสมควรให้ม ีการกำหนดอัตราค ่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์ พ ี ่ เล ี ้ยง  

และแหล ่งฝ ึกของน ิส ิตหล ักส ูตรพยาบาลศาสตรมหาบ ัณฑิต อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และ ข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 60 (15/2564) เมื่อวันที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

 
ข้อ ๑ ประกาศ ... 
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  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
วิทยากร อาจารย์พ่ีเลี้ยง และแหล่งฝึกของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔” 

         ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

             “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
             “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 “คณะ”  หมายความว่า  คณะพยาบาลศาสตร์ 
            “นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
             “อาจารย์พ่ีเลี้ยง”  หมายความว่า  พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะให้เป็นอาจารย์

ผู้สอนในแหล่งฝึกปฏิบัติ 
 “แหล่งฝึก”  หมายความว่า  สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตในรายวิชาตามที่ หลักสูตรกำหนด ได้แก่ 

หอผู้ป่วย และชุมชน 
               “กลุ่ม”  หมายความว่า  การจัดจำนวนนิสิตออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก 

จำนวนกลุ่มละอย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ เศษของกลุ่มให้นับเป็น ๑ กลุ่ม 
  ข้อ ๔ ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 
          (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
          (๒) ค่าตอบแทนอาจารย์พ่ีเลี้ยง สัปดาห์ละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/ต่อกลุ่ม 

                   (๓) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก อัตราไม่เกิน  ๒๐๐ บาท/ต่อนิสิต ๑ คน/ต่อเดือน 
 อัตราค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของคณะ 

             ข้อ ๕ ให้อธ ิการบดีร ักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังค ับใช้  
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดการตีความและวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

   
    ประกาศ ณ วันที่ ...             
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 
                                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้    
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร 
อาจารย์พ่ีเลี้ยง และแหล่งฝึกของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสานกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.9 … 
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ระเบียบวาระที่  4.9 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/1518 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง  
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 60 (15/2564) เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 
2564 ระเบียบวาระที ่ 4.2.1 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื ่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
 
  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน 
การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 60 (15/2564) เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 และมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 
 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ … 
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  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  
  (1) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  (2) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ 2) 
  (3) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ 3) 
  (4) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ 4) 
  (5) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 
  (6) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
 (7) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 
  (8) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
  (9) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563 
 บรรดาประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ตารางแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด 
 ข้อ 5  ให้อธ ิการบดีร ักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้  
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ … 
 

                          (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

ตารางแนบท้าย … 

 






