
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 5/๒๕65 
วันศุกร์ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 

เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams  
------------------------------ 

 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

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

 
รายนามคณะกรรมการทีไ่ม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ กรรมการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาววรรณิสา  ไชยชมภู   นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
เริ่มประชุม  

เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 … 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที ่  คณะกรรมการการเง ินและทรัพย ์ส ินของมหาว ิทยาล ัย ได ้มีการจ ัดประชุม 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที ่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams นั้น 

 
บัดนี ้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.2.2  เรื่อง  รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 
161 บัญชี 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/2075 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง  
ขอรายงานสร ุปจำนวนเง ินฝากธนาคารประจำเด ือน เมษายน 2565 กองคลังได ้จ ัดทำงบทดลอง 
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวน  
เงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน นั้น  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน เมษายน 2565  
จำนวน 161 บัญชี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1.2.3 ... 
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ระเบียบวาระที ่  1.2.3  เรื ่อง รายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน (ไตรมาสที ่ 2 
ปีงบประมาณ 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/2109 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง  
ขอรายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2565 ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน และการรายงานผล
การตรวจสอบงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๖3 ข้อ ๑๑ วรรค 5 ให้จัดทำและนำเสนอรายงานการเงินต่อคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบเป็นรายไตรมาส นั้น   

 

กองคลัง ได้จัดทำรายงานทางการเง ิน สำหรับรอบระยะเวลา ๓ เดือน (ไตรมาสที ่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖5) สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 โดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาในรอบระยะเวลา
บัญชีปัจจุบันกับช่วงเวลาเดียวกันของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า เฉพาะส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการ
บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Microsoft Dynamics AX version ๒๐๐๙ ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จึงขอรายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565) 
สิ ้นสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2565 เสนอที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองคลังประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อโปรดทราบ ต่อไป                  

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง  
  

ตามท่ี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams นั้น 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ ้นเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว  

โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือ ... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย        
เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

 

                                 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา   
ระเบียบวาระท่ี  4.1  เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 
 
    ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1571 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2565 เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระที่ 4.6.1 เรื่อง ขออนุมัติ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ... ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. … และมอบกองบริการการศึกษา เสนอประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา  ประกอบกับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 
พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบในหลักการ กรณีมีประกาศที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินที่จะต้องปรับแก้ไขการ
อ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานขออนุมัติโดยนำเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการการเ งินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป  
 
   กองบริการการศึกษา ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง  กำหนดอัตรา 
ค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 เสนอวาระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือ ... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา 
ค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบ 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน 
การบัญชีการตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 และมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
  บรรดาประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4  ให้กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ในอัตราคนละ 2,000 บาท 
 ข้อ 5   ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
            
   ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1.  ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

         2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ที่ประชุม … 
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         3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ กรณีเสนอประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพยส์ิน 
ที่ไม่มีการปรับแก้ไขเนื้อหาจากประกาศเดิม หรือที่มีการแก้ไขเนื้อหา แต่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเบิกจ่าย
ตามประกาศเดิม ให้ส่วนงานนำเสนออธิการบดีอนุมัติประกาศ โดยไม่ต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่  4.2  เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 
  

     ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1572 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2565 เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระที่ 4.6.2 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. … และมอบกองบริการการศึกษา เสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบในหลักการ กรณี  
มีประกาศที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินที่จะต้องปรับแก้ไขการอ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงาน
ขออนุมัติโดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ต่อไป  
 

    กองบริการการศึกษา ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
เสนอวาระต่อที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

โดยที่เป็น ... 



- 7 - 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  75 (8/2565) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  5/2565 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
  บรรดาประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4  ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
           (1) ระดับปริญญาโท 
                 (1.1) ประธานกรรมการสอบ   600 บาทต่อครั้ง 
                 (1.2) กรรมการ คนละ   500 บาทต่อครั้ง 
           (2) ระดับปริญญาเอก 
                 (2.1) ประธานกรรมการสอบ   1,500 บาทต่อครั้ง 
                  (2.2) กรรมการ คนละ   1,000 บาทต่อครั้ง 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้
ถือเป็นสุด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
         1. ให้ความเห ็นชอบประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง  กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
       2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 … 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบ
วิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1573 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2565 เร ื ่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง  กำหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์  
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระที่ 4.6.3 เรื่อง ขออนุมัติ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ... ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบ
วิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. … และมอบกองบริการการศึกษา เสนอประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยาดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา ประกอบกับคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  
มีมติเห็นชอบในหลักการ กรณีมีประกาศที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินที่จะต้องปรับแก้ไขการอ้างอิงระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานขออนุมัติโดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป  
 
    กองบริการการศึกษา ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่า
สมัครสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา 
ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
โดยที่เป็น … 
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 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบ
วิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  
การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั ้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 และมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบ
วิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์  
สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
  บรรดาประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4  ให้กำหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
            (1)  ระดับปริญญาโท 
        (1.1) หลักสูตรภาษาไทย  คนละ  5,000  บาทต่อครั้ง 
        (1.2) หลักสูตรนานาชาติ  คนละ  7,000  บาทต่อครั้ง 
             (2)  ระดับปริญญาเอก 
         (2.1) หลักสูตรภาษาไทย  คนละ  7,000  บาทต่อครั้ง 
         (2.2) หลักสูตรนานาชาติ  คนละ  10,000 บาทต่อครั้ง 
 ข้อ 5  ให้อธ ิการบดีร ักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้หรือ 
การปฏิบ ัต ิตามประกาศนี ้  ให ้อธ ิการบดีม ีอำนาจตีความและว ิน ิจฉ ัยช ี ้ขาด การตีความและการว ิน ิจฉัย 
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
     
   ประกาศ  ณ  วันที่ ...  
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ 
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
       2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 … 
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ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 
 

    ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ อว 7307/1574 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2565 เร ื ่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง  กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
สอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ด้วยมติที ่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระที่ 4.6.4 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. … และมอบ 
กองบริการการศึกษา เสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบในหลักการ กรณีมีประกาศ 
ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินที่จะต้องปรับแก้ไขการอ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน  
การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานขออนุมัติ
โดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อไป  
 

    กองบริการการศึกษา ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  เสนอวาระต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมต ิ
 

คณะกรรมการ … 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันที่ 20 เมษายน  
พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  5/2565 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
  บรรดาประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
         (1) ระดับปริญญาโท 
       (1.1) ประธานกรรมการ 2,000 บาทต่อครั้ง 
       (1.2) กรรมการ คนละ  1,500 บาทต่อครั้ง 
             (2) ระดับปริญญาเอก 
        (2.1) ประธานกรรมการสอบ 3,000 บาทต่อครั้ง 
       (2.2) กรรมการ คนละ  2,000 บาทต่อครั้ง 
                              ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือ
เป็นที่สุด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ...  
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให ้ความเห ็นชอบประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
       2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 ... 
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ระเบียบวาระที่  4.5  เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
การดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐานและการสอบ 
เพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที ่ อว 7330.04/0123 ลงวันที ่ 18 
พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการ
จัดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐานและการสอบ เพ่ือประเมินความรู้
ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕  ด้วยที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการ
ดำเนินการจัดสอบเพื ่อประเมินความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื ้นฐานและการสอบ 
เพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบ  
เพื ่อประเมินความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื ้นฐานและการสอบเพื่อประเมินความรู้  
ภาคว ิทยาคล ิน ิกท ันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยพะเยา พ.ศ. 2565 และมอบ  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยประสาน 
กองกฎหมายและกองคลังตรวจสอบ ก่อนนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น  

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ประสานกองกฎหมาย และกองกฎหมายเสนอพิจารณาให้  

ปรับแก้ไขประกาศ ฯ ข้อ 3 โดยให้เพิ ่มนิยามของคำว่า อัตราค่าตอบแทน และข้อ 4 ให้กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และคณะได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบ 
เพื ่อประเมินความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื ้นฐานและการสอบเพื่อประเมินความรู้  
ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอวาระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐานและ 
 

การสอบเพ่ือ ... 
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การสอบเพื ่อประเมินความรู ้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยา ลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 

 
โดยเป็นการเห็นสมควร ให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมิน

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐานและการสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิก  
ทันตกรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการ
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการ
ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐานและการสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ  ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณะทันตแพทยศาสตร์”  หมายความว่า  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณะอนุกรรมการคุมสอบ”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการคุม

สอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทันตแพทย
สภา เพ่ือควบคุมและดำเนินการจัดสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐานและ
การสอบเพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

“อัตราค่าตอบแทน”  หมายความว่า  งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากทันตแพทยสภา
เพ่ือตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการคุมสอบ  

ข้อ ๔ ให้กำหนดอัตราตอบแทนการดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และทันตแพทย์พื ้นฐานและการสอบเพื ่อประเมินความรู ้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรมของ
คณะอนุกรรมการคุมสอบ วันละไม่เกิน 500 บาทต่อคน ยกเว้นประธานคณะอนุกรรมการคุมสอบ ให้กำหนด
อัตราค่าตอบแทนจากทันตแพทยสภา  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิกาบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือ
เป็นที่สุด  

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

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

มติ  ที่ประชุม … 
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มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
         1. ให ้ความเห ็นชอบประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน  
การดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐานและการสอบ  
เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้
ปรับแก้ไข ข้อ 4 จากเดิม ให้กำหนดอัตราตอบแทนการดำเนินการจัดสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และทันตแพทย์พื ้นฐานและการสอบเพื ่อประเมินความรู ้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรมของ
คณะอนุกรรมการคุมสอบ วันละไม่เกิน 500 บาทต่อคน ยกเว้นประธานคณะอนุกรรมการคุมสอบ ให้กำหนด
อัตราค่าตอบแทนจากทันตแพทยสภา เปลี่ยนเป็น ให้กำหนดอัตราตอบแทนการดำเนินการจัดสอบเพ่ือประเมิน
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐานและการสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิก  
ทันตกรรมของคณะอนุกรรมการคุมสอบ วันละไม่เกิน 500 บาทต่อคน เว้นแต่ อัตราค่าตอบแทนของประธาน
คณะอนุกรรมการคุมสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนจากอัตราจากทันตแพทยสภา  
       2. มอบกองคลัง ประสานคณะทันตแพทยศาสตร์ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้
บังคับและในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่  5.1.1  เรื่อง รายงานผลการศึกษากฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินและกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับ
คดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองกฎหมาย ที่ อว 4314/1417 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง รายงานผลการศึกษากฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินและกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที ่เกี ่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ี ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี ่ยวกับ  
การบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น   

  กองกฎหมาย ได้ดำเนินการศึกษากฎกระทรวงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏข้อมูล ดังนี้  
  ๑. กฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี ่ยวกับ การยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี ่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยมีหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้ 
 

     (๑) พระราชบัญญัติ ... 
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           (๑) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
       (๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       (๓) แนวปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการบังคับตามคำสั ่งทางปกครองที ่กำหนดให้ชำระเงิน  
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       (๔) กฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ออกคำสั ่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและ  
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       (๕) กฎกระทรวงการมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       (๖) กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที ่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดำเนินการบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       (๗) กฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี ่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 (๘) คำแนะนำของคณะกรรมการว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิราชการทางปกครอง ท ี ่  ๑/๒๕๖๕  
เรื ่อง  แบบเอกสารตามกฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี ่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒. จากกฎกระทรวงดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น กองกฎหมายได้นำมาตรวจสอบ
และศึกษาพิจารณาการดำเนินการของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงและกฎหมาย
กำหนด จึงขอรายงานขั้นตอนการดำเนินการ กรณีที่ มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการใช้มาตรการบังคับ  
ทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ดังนี้ 
 (๑) เมื่อมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้พนักงานของมหาวิทยาลั ย
พะเยาต้องชำระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา และคำสั ่งทางปกครองดังกล่าวเป็นที ่สุด กล่าวคือ ไม่มี 
การอุทธรณ์คำสั่ง หรือมีการอุทธรณ์คำสั่งแต่มีการยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล กรณีมีการฟ้องคดีคดี
ต้องถึงที่สุดในชั้นศาลปกครองสูงสุด และในกรณีไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาให้ถือคำพิพากษาศาลปกครอง
ชั้นต้นเป็นที่สุด (ตามมาตรา ๖๓/๘ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 (๒) เม ื ่อถ ึ งกำหนดระยะเวลาท ี ่จะต ้องชำระเง ินตามคำส ั ่ งทางปกครองแล้ว  
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาผู ้อยู ่ในบังคับตามคำสั ่งทางปกครอง ไม่ดำเนินการชำระเงิน  หรือชำระเงิน 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนแก่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มหาวิทยาลัยพะเยามอบหมายพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทำ
คำสั่งทางปกครอง มีหนังสือแจ้งเตือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อยู่ในบังคับคำสั่งทางปกครองชำระเงิน 
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน (ตามมาตรา ๖๓/๗ ของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒)   
 (๓)  เม ื ่ อพน ักงานมหาว ิทยาล ัยพะเยาผ ู ้ อย ู ่ ในบ ั งค ับตามคำส ั ่ งทางปกครอง 
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือน มหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องดำเนินการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาเป็น 
เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง เพ่ือดำเนินการยึดหรืออายัด 
และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ทั้งนี ้… 
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  ทั ้งน ี ้  เพ ื ่อประโยชน์ในการใช ้มาตรการบังค ับทางปกครอง มหาว ิทย าลัยพะเยา 
อาจแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาล ัยพะเยาเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหนึ ่งคนหรือหลายคน  
ร ่วมก ันเป ็นเจ ้าพน ักงานบ ังค ับทางปกครองก ็ได ้  โดยผ ู ้ ได ้ร ับการแต ่งต ั ้งเป ็นเจ ้าพน ักงานบ ังคับ  
ทางปกครองด ั งกล ่ าว  ต ้องม ีค ุณสมบ ัต ิ เป ็นผ ู ้ ผ ่ านการอบรมด ้านบ ั งค ับคด ีจากกรมบ ังค ับ คดี   
หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง  
 (๔) การดำเนินการบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองตามกฎกระทรวงกำหนดขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่
เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์การดำเนินการ ดังนี้ 
 (๔.๑) การบังคับทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการยึดหรือ
อายัด ภายใน ๑๐ ปี นับแต่คำสั่งเป็นที่สุด 
 (๔.๒) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยาที่ออกคำสั่งให้ชำระเงิน 
 (๔.๓) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หมายถึง ผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๔.๔) อำนาจของศาลในส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการบ ังค ับคด ีตามคำพิพากษา  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้แก่ การพิจารณาและมีคำสั่งคำร้องของดการบังคับคดี คำร้อง
ขอเพิกถอนการบังคับคดี คำร้องคัดค้านหรือเพิกถอนการขายทอดตลาด ร้องขัดทรัพย์ ร้องกันส่วน ร้องขอเฉลี่ย
ทรัพย์ เป็นต้น เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติการแทนไม่ได้ 
 (๔ .๕ )  ดำ เน ินการส ืบทร ัพย ์ส ินของผ ู ้ อย ู ่ภายใต ้บ ั งค ับคำส ั ่ งทางปกครอง  
โดยมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย กรมที ่ด ิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานอื ่นของรัฐ  
ที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที ่มีทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครอง
 (๔.๖) การยึดทรัพย์สิน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 (๔.๖.๑) จัดทำคำสั่ง เรื่อง ยึดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครอง 
 (๔.๖.๒) ในกรณีการยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่ยึด พร้อมขอทราบราคาประเมินจากเจ้าพนักงานที่ดิน 
 (๔.๖.๓) ออกยึดทรัพย์สิน ณ ที่ตั้งทรัพย์ โดยยึดทรัพย์สินเพียงประมาณราคา  
ที่ควรจะขายทอดตลาดได้พอชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครอง  
 (๔.๖.๔) แสดงตัวและบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง แจ้งคำสั่ง
ยึดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๔.๖.๕) ดำเนินการยึดทรัพย์สินและจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด  
 (๔.๖.๖) ปิดคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง  
 (๔.๖.๗) จัดทำบันทึกรายงานการยึดทรัพย์สิน 
 (๔.๖.๘) จัดทำบันทึกการเก็บรักษาทรัพย์สิน 
 (๔.๖.๙) จัดทำสัญญาดูแลทรัพย์สิน 
 (๔.๖.๑๐) กรณีการยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้ดำเนินการแจ้งการยึดไปยังสำนักงาน
ที่ดินที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ 
 

(๔.๗) การอายัด … 
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 (๔.๗) การอายัดทรัพย์สิน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 (๔.๗.๑) ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่จะทำการอายัด 
 (๔.๗.๒) ตรวจสอบการอายัดซ้ำ 
 (๔.๗.๓) ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย 
 (๔.๗.๔) ตรวจสอบการฟ้ืนฟูกิจการ 
 (๔.๗.๕) ตรวจสอบหลักประกันทางธุรกิจ 
 (๔.๗.๖) ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ คำสั่งทางปกครอง เอกสาร
ที่มีความเป็นอยู่ของเงิน สำเนาทะเบียนราษฎรของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๔.๗.๗) จัดทำคำสั่ง เรื่อง อายัดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครอง 
 (๔.๗.๘) แจ้งคำสั ่งอายัดทรัพย์สินของผู ้อยู ่ในบังคับของมาตรการบังคับ 
ทางปกครองไปยังบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินแล้วแต่กรณี 
 (๔.๗.๙) บันทึกกำหนดนัดระยะเวลาดำเนินการ  
 (๔.๗.๑๐) เมื่อมีการส่งเงินที่อายัดมาให้ดำเนินการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ-
จ่าย และตรวจสำนวนทุก ๓ เดือน 
 (๕) การการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ดำเนินการดังนี้   
 (๕.๑) ตรวจสอบการยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง หรือมีการส่งมอบทรัพย์สิน  
ตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัด และไม่มีเหตุอันใดท่ีจะทำให้ต้องงดการบังคับคดีไว้ก่อน  
 (๕.๒) ตรวจสอบสำนวน จัดทำคำสั่ง เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครอง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
 (๕.๓)  การกำหนดวิธีการขาย โดยขายแยก,ขายรวม,ขายโดยไม่มีภาระจำนอง ,ขาย 
โดยปลอดการจำนอง ,ขายโดยการจำนองติดไป ,ขายตามต้นฉบับเอกสารสิทธิ์,ขายตามสำเนาเอกสารสิทธิ์  
แล้วแต่กรณี 
 (๕.๔) จัดทำประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
 (๕.๕) แจ้งประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินให้กับผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครองหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียและสถาบันการเงินแล้วแต่กรณี และปิดประกาศ ณ สถานที่  
ที่จะทำการขายทอดตลาด สถานที่ตั้งทรัพย์ และสถานที่ราชการ 
 (๕.๖) ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 (๕.๗) บันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 (๕.๘) ทำสัญญาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 (๕.๙) รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 (๕.๑๐) ประกาศถอนการยึดทรัพย์สิน 
 (๕.๑๑) คำสั่งถอนการอายัดทรัพย์สิน 
 (๖) จัดทำบัญชีรายการรับ-จ่ายเงิน  
 (๗) ตรวจสอบรับรองบัญชีรายการรับ-จ่ายเงิน 
 (๘) รายงานต่ออธิการบดีเพ่ือทราบ 
 

๓. นอกจากการ … 
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  ๓. นอกจากการดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแล้ว มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถ
ประนีประนอมข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี ่ยระหว่างการบังคับทางปกครองได้ใน ๒ กรณี โดยมีขั ้นตอน  
การดำเนินการดังนี ้
  กรณีท่ี ๑ การไกล่เกลี่ยก่อนเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองดำเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน 
ให้ดำเนินการดังนี้ 
            (๑) ผู้อยู่ในบังคับตามคำสั่งทางปกครองแสดงความประสงค์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมายัง
กองกฎหมาย 
            (๒) กองกฎหมายจัดทำสำนวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
            (๓) ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
            (๔) กรณีไกล่เกลี่ยสำเร็จ ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ย  
โดยผลของข้อตกลงนำไปสู่การงดการบังคับทางปกครอง  
            (๕) กรณีไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ให้ยุติเรื่องและดำเนินการบังคับทางปกครองต่อไป 
  กรณีที ่ ๒ การไกล่เกลี ่ยภายหลังจากเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองดำเนินการยึด 
หรืออายัดทรัพย์สิน ให้ดำเนินการดังนี้ 
            (๑) ผู้อยู่ในบังคับตามคำสั่งทางปกครองแสดงความประสงค์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมายัง
กองกฎหมาย โดยต้องแสดงความประสงค์ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันนัดขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑  
            (๒) กองกฎหมายจัดทำสำนวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
            (๓) ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
            (๔) กรณีไกล่เกลี่ยสำเร็จ ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ย  
โดยผลของข้อตกลงนำไปสู่การงดการบังคับทางปกครอง ถอนการยึดหรือถอนการอายัดทรัพย์สิน  
            (๕) กรณีไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ให้ยุติเรื่องและดำเนินการบังคับทางปกครองต่อไป 

  
กองกฎหมาย จึงขอรายงานผลการศึกษากฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินและกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5.2 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  5.2.1  เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย
การฝึกปฏิบัติงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 

สรุปเรื่อง 

    ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0888 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย  ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 77 (10/2565) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2565 ระเบียบวาระที ่ 4.1.1 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการฝึกปฏิบัติงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการฝึกปฏิบัติงาน คณะทันตแพทยศาสตร์  
พ.ศ. 2565  และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น  
 

    กองกลาง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการฝึก
ปฏิบัติงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

การพิจารณา 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการฝึกปฏิบัติงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายการฝึกปฏิบัติงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื ่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และการดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเร ียนการสอน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 77 (10/2565) เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการฝึก
ปฏิบัติงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก … 



- 20 - 
 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 “คณะ”  หมายความว่า  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  “นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
  “แหล่งฝึก”  หมายความว่า  สถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ ที่รับนิสิตเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  
  “อาจารย์แหล่งฝึก”  หมายความว่า  ทันตแพทย์ประจำแหล่งฝึกที่ดูแล ให้คำแนะนำ อำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก 

ข้อ 5 ให้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการฝึกปฏิบัติงาน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้  
ของคณะ ดังนี้ 
     (๑) ค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึก อัตราไม่เกินวันละ 1,200 บาทต่อแหล่งฝึกที่รับ
นิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
    (๒) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก อัตราไม่เกิน 120 บาท ต่อนิสิต 1 คนต่อวัน 
   (๓) ค่าสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับนิสิต ในการฝึกปฏิบัติงาน อัตราไม่เกิน 2,000 บาท
ต่อกลุ่ม 
    (๔) ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิต อัตราไม่เกิน 200 บาท ต่อนิสิต 1 คนต่อครั้ง 
    (๕) ค่าที่พักนิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครั้งการฝึกปฏิบัติงาน ต่อนิสิต 1 คน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าที่พักนิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติงานให้คณบดีพิจารณาเป็น
รายกรณีไป 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดี
ให้ถือเป็นที่สุด 
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
      1. ให้ความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการ
ฝึกปฏิบัติงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 โดยให้ปรับแก้ไข ข้อ 5 ดังนี้ 
                1.1 ให้แก้ไข (3) จากเดิม ค่าสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับนิสิต ในการฝึกปฏิบัติงาน อัตราไม่
เกิน 2,000 บาทต่อกลุ่ม เปลี่ยนเป็น ค่าสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับนิสิต ในการฝึกปฏิบัติงาน อัตราไม่เกิน 
2,000 บาทต่อแหล่งฝึก    
 

            1.๒ ให้แก้ไข ... 
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                1.๒ ให้แก้ไข (5) จากเดิม ค่าท่ีพักนิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 
1,000 บาทต่อครั้งการฝึกปฏิบัติงาน ต่อนิสิต 1 คน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าที่พักนิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติงานให้
คณบดีพิจารณาเป็นรายกรณีไป  เปลี่ยนเป็น ค่าที่พักนิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 
1,000 บาทต่อครั้งการฝึกปฏิบัติงาน ต่อนิสิต 1 คน  
       2. มอบกองคลัง ประสานคณะทันตแพทยศาสตร์หารือกองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ และกอง
กฎหมาย ตรวจสอบ ข้อ ๕ (๔) เกี ่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือนิสิตในกรณีประสบภัยอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่าย
เงินกองทุน พ.ศ. 2563 และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับต่อไป 

 
ระเบียบวาระที ่  5.2.2 เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา 
ค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 
 
    ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0888 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 77 (10/2565) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 เรื่อง ขอความ
เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 และมอบ
ฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น  
 
    กองกลาง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิต
รายวิชาวิจัยทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

การพิจารณา 
 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่า
สนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

โดยที่เป็น ... 
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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงิน 
การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 77 (10/2565) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  5/2565 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิต
รายวิชาวิจัยทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทาง  

ทันตกรรม 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 

    “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
   “คณะ” หมายความว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

             “นิสิต” หมายความว่า นิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา  
ข้อ 5 ให้กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม เหมาจ่ายอัตราไม่เกิน 

2,000 บาทต่อนิสิต 1 คน ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
ข้อ 6 การเบิกจ่ายอัตราค่าสนับสนุนรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม ให้เบิกจ่ายเมื ่อนิสิต  

ได้ลงทะเบียนเร ียนรายวิชาวิจัยทางทันตกรรม 1 และผ่านการเสนอโครงร่างการวิจัยเร ียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะ 

ข้อ 7 กรณีที่นิสิตลาออก หรือ พ้นสภาพการเป็นนิสิต หรือไม่สำเร็จการศึกษา ให้นิสิต
ดำเนินการคืนเงินค่าสนับสนุนตามข้อ 5 เต็มอัตรา 

ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดี
ให้ถือเป็นที่สุด 
 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่ … 
 

                     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตรายวิชา

วิจัยทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565   
       2. มอบกองคลัง จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับและประสาน 
กองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5.2.3 ... 
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ระเบียบวาระที ่  5.2.3  เรื ่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 
 
    ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/0888 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 77 (10/2565) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 เรื่อง ขอความ
เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง 
นำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น  
 

    กองกลาง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2565 เสนอวาระต่อที ่ประชุมคณะกรรมการการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
การพิจารณา 
 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 
โดยที ่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ ่มเติมการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และความในข้อ ๕ และ ข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  การตรวจสอบ  
และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 77 (10/2565) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 2565” 

 ข้อ ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ให้เพ่ิม ... 
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  ข้อ ๓   ให ้เพ ิ ่มความต่อไปนี ้ต ่อท้ายตารางแนบท้ายประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา  
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5 ในตารางของ 1. ระดับปริญญาโท แผน ก 
แบบ ก 1 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2565  

 
 ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้ายตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค ่ าธรรมเน ี ยมการศ ึ กษา ระด ั บบ ัณฑ ิ ตศ ึ กษา พ.ศ. 2565 ในตารางของ 2. ระด ั บปร ิญญาโท  
แผน ก แบบ ก 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  

 
  ข้อ 5 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ต่อท้ายตารางประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ในตารางของ 3. ระดับปริญญาโท  แผน ข  
ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีที่ ๑-๒ 
ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
และ/หรือมีรายวชิา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษา

ที่ ๑ 
ภาคการศึกษา

ที่ ๒ 
ภาคการศึกษา

ที่ ๓ 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      
    6.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ 
           สิ่งแวดล้อม 

 
๑5๐,๐๐๐ 

 
๒5,๐๐๐ 

 
๒5,๐๐๐ 

 
๒5,๐๐๐ 

 
๒5,๐๐๐ 

 
 
 

ข้อ 6   ให้เพ่ิม ... 
 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีที่ ๑-2 
ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
และ/หรือมีรายวชิา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     3.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการ 
            สิ่งแวดล้อม 

 
80,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีที่ ๑-2 
ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
และ/หรือมีรายวชิา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     5.12 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ 
              การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
80,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 
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 ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้ายตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ในตารางของ 4. ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  

  
 ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้ายตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ในตารางของ 5. ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  

 
 ข้อ 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้ายตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ในตารางของ 6. ระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

 
 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้ ให้อธ ิการบดีมีอำนาจตีความและวิน ิจฉัยชี ้ขาด การตีความและการวิน ิจฉัยของอธ ิการบดี  
ให้ถือเป็นที่สุด  
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุม … 

 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีที่ ๑-3 
ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
และ/หรือมีรายวชิา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

2. หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ 
     2.9 สาขาวิชาชวีวิทยา 

 
240,000 

 
40,000 

 
40,000 

 
40,000 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีที่ ๑-3 
ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษาและ/
หรือมีรายวชิา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1. หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ 
     1.11 สาขาวิชาชวีวิทยา 

 
240,000 

 
40,000 

 
40,000 

 
40,000 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ชั้นปีที่ ๑-5 
ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
และ/หรือมีรายวชิา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1. หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ 
     1.3 สาขาวิชาชวีวิทยา 

 
400,000 

 
40,000 

 
40,000 

 
40,000 




	2.1 สรุปรายงานการประชุม ระเบียบวาระ ครั้งที่ 5-65
	5-65



