
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 7/๒๕๕7 
วันศุกร์ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7  

เวลา  13.0๐ น. 
ณ ห้องประชุม 811 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส  กรุงเทพมหานคร 

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

รายนามกรรมการที่มาประชุม 
๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง  กรรมการ   
3.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์  กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 
6.  นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    กรรมการ 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี   ทองเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ 
1.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์ กรรมการ 
2.   นายสิทธิธี   จีนเอียด     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี  

(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง) 
2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี 5/2557 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี 6/2557 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.3  เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน 126 บัญชี  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.4 เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน 139 บัญชี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการให้บริหารจัดการเรื่องการน าเงินฝาก ซึ่งมีดอกผลสูงได้แก่ การน าฝากกองทุน
สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากอิงเงินฝากประเภทฝากประจ าไม่เสียภาษี 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.5  เรื่อง (ร่าง)งบการเงิน ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ง
ที่ 6/2557 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข ดังนี้ 
 แก้ไขระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จากเดิม  
 2. ให้แก้ไขระเบียบวาระท่ี 5.1 มติที่ประชุมพิจารณา หมายเลข 3. ไม่อนุมัติ 
  3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
     จ านวน 821,000.00 บาท 
  3.2 จ้างต่อเติมและปูกระเบื้องพ้ืนที่กลุ่มอาคารและสถานที่วิทยาเขตเชียงราย 
     จ านวน 640,000.00 บาท 
 แก้ไขเป็น ระเบียบวาระท่ี 5.1 มติที่ประชุมพิจารณาไม่อนุมัติ รายการต่อไปนี้ 
  1. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 821,000.00 บาท 
  2. จ้างต่อเติมและปูกระเบื้องพ้ืนที่กลุ่มอาคารและสถานที่วิทยาเขตเชียงราย  จ านวน 
640,000.00 บาท 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

-ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1  เรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2557 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2557 

2. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่
นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. 2557 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอน(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วย
สอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. 2557 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. 2557 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. 2557 

2. ให้แก้ไขข้อความใน ข้อ 5 ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอน ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน ในช่วง
ระยะเวลาที่มีการเรียนการสอน แก้ไขเป็น ข้อ 5 ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอน ในช่วง
ระยะเวลาที่มีการเรียนการสอน ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเดือน ให้
จ่ายตามส่วนของจ านวนวันในเดือนนั้น  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------- 

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ ช่ วยสอนแก่นิ สิ ตระดับบัณฑิตศึกษา 
จากงบประมาณรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พ ะ เ ย า  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๓  ป ร ะ ก อ บ กั บ ค ว า ม ใ น ข้ อ  ๔  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า 
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศ
ไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอน
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
  “ทุนผู้ชว่ยสอน”  หมายความว่า  ทุนที่จัดสรรให้นสิิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาต่อ 

ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะ 

ข้อ ๕ ก าหนดอัตราการให้ทุนผู้ช่วยสอน ในช่วงระยะเวลาที่มีการเรียนการสอน ไม่เกิน ๔,๐๐๐ 
บาทต่อเดือน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามส่วนของจ านวนวันในเดือนนั้น  

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
ข้อ ๗ ในกรณีที่ มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดี เป็นผู้ วินิ จฉัย  

ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
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              ประกาศ  ณ  วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
                                                               มณฑล   สงวนเสริมศรี 
 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี) 
                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าท าขวัญและเงินค่าท าศพ 
พ.ศ. 2557 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอน(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าท าขวัญและ
เงินค่าท าศพ พ.ศ. 2557 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการหอพัก
วิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. 2557 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตรา
ค่าบริการหอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. 2557 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการหอพักวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการหอพักวิทยา
เขตเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 
เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการหอพัก
วิทยาเขตเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๗” 
 ข้อ  ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการหอพักวิทยาเขต
เชียงราย พ.ศ.๒๕๕๕ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๔ การให้บริการห้องพักของมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   ๔.๑ เพ่ือใช้เป็นอาคารที่พักส าหรับ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชน
ทั่วไป 
   ๔.๒ เพ่ือใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
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            ข้อ ๕ การก าหนดอัตราค่าบริการห้องพัก 
   ๕.๑ ห้องชุดปรับอากาศ จ านวน ๖ ห้อง ๑ ห้องชุดประกอบด้วย ๒ ห้องเล็ก อัตราค่าเช่าห้อง
เล็ก ห้องละ ๔๕๐ บาท พักได้ ๒ คน  อัตราค่าเช่าห้องชุด ห้องละ ๗๐๐ บาท พักได้ ๔ คน หากพักเกินห้องละ 
๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาทต่อวัน 
 
               กรณีท่ีเป็นบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา อัตราค่าเช่าห้องเล็ก ห้องละ ๓๕๐ บาท พัก
ได้ ๒ คน อัตราค่าเช่าห้องชุด ห้องละ ๕๐๐ บาท พักได้ ๔ คน หากพักเกินห้องละ ๒ คน คิดค่าบริการเพ่ิมคน
ละ ๕๐ บาทต่อวัน 
               ๕.๒ ห้องชุดปรับอากาศ (VIP) จ านวน ๑๒ ห้อง ๑ ห้องชุด ประกอบด้วย ๒ ห้องเล็ก อัตราค่าเช่า
ห้องเล็ก ห้องละ ๖๐๐ บาท พักได้ ๒ คน อัตราค่าเช่าห้องชุด ห้องละ ๙๐๐ บาท พักได้ ๔ คน หากพักเกิน
ห้องละ ๒ คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาทต่อวัน 
 กรณีที่เป็นบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา อัตราค่าเช่าห้องเล็ก ห้องละ ๔๐๐ บาท 
พักได้ ๒ คน อัตราค่าเช่าห้องชุด ห้องละ ๗๐๐ บาท พักได้ ๔ คน หากพักเกินห้องละ ๒ คน คิดค่าบริการเพ่ิม
คนละ ๕๐ บาทต่อวัน 
               ๕.๓ ห้องพักธรรมดา จ านวน ๖ ห้อง ๑ ห้องชุดประกอบด้วย ๒ ห้องเล็ก อัตราค่าเช่าห้องเล็ก 
ห้องละ ๒๐๐ บาท พักได้ ๔ คน อัตราค่าเช่าห้องชุด ห้องละ ๔๐๐ บาท พักได้ ๘ คน หากพักเกินห้องละ ๔ 
คน คิดค่าบริการเพิ่มคนละ ๕๐ บาทต่อวัน 
 ๕.๔ ห้องพักธรรมดา กรณีพักรายเดือนอัตราห้องละ ๒,๕๐๐ บาท พักได้ไม่เกิน ๓ คน และ
ก าหนดอัตราค่าไฟฟูาส าหรับห้องพักรายเดือนส่งเงินให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ในอัตราหน่วยละ 7 บาท 
            ข้อ ๖ การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน 
  ๖.๑ เงินรายได้จากกิจการนี้ให้น าฝากธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อลงบัญชีรายได้ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
  ๖.๒ เงินรายได้ตามข้อ ๖.๑ การลงบัญชีรายได้ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
  ๖.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน ารายได้จากค่าบริการหอพักเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารที่มหา
วิทยาพะเยาก าหนด โดยน าเงินเข้าฝากธนาคารหลังจากวันที่เก็บเงินรายได้ไม่เกิน ๑ วัน (หากตรง
วันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารให้เลื่อนการฝากเงินเป็นวันแรกของวันเปิดท าการของธนาคารในสัปดาห์
นั้น)  
  ๖.๔ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรการเก็บรักษาเงิน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
  ๖.๕ การเบิกถอนเงินรายได้ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ ส าหรับผู้ มี
อ านาจในการเบิกถอนเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่อธิการมอบหมาย 
                  ๖.๖ ให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบบัญชีและรายงานผลให้อธิการบดีทราบ อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 
                  ๖.๗ การใช้จ่ายเงินรายได้นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

 ประกาศ ณ วันที่  26 พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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                                                  มณฑล  สงวนเสริมศรี                             
                                                   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนการบรรยายบทโทรทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณี
พิเศษ 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนการบรรยายบทโทรทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา กรณีพิเศษ 
เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเกินอัตราของตัวแทนนิสิตเข้าร่วมแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในงานสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งท่ี 12  เป็นกรณีพิเศษ 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเกินอัตราของตัวแทนนิสิตเข้าร่วมแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในงานสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว - ไทย ครั้งที่ 12 เป็นกรณีพิเศษ โดยให้หน่วยงานสามารถเบิก
ค่าอาหารให้ผู้เข้าร่วมงานวันละ 350 บาท/คน 
 
ระเบียบวาระที่  5.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559   
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2559  ตามเอกสารแนบต่อไปนี้ 
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

    ล าดับ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 
  1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  12,000 15,000 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 12,000 15,000 

3 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจ
เกษตร 12,000 15,000 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 12,000 15,000 
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 12,000 15,000 

6 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 15,000 18,000 

  2. คณะนิติศาสตร์     
7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 10,000 12,000 

8 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(คู่ขนาน) 18,000 20,000 

9 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 18,000 20,000 

10 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 18,000 20,000 

  3. คณะทันตแพทยศาสตร์     
11 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 50,000 50,000 
  4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,000 15,000 
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12,000 15,000 
14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15,000 18,000 
15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12,000 15,000 
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 12,000 15,000 
17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 15,000 18,000 
18 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
15,000 18,000 

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
 

15,000 18,000 
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ล าดับ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 
20 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก

และมัลติมีเดีย 
15,000 18,000 

21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 

18,000 20,000 

  5. คณะพยาบาลศาสตร์     
22 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 20,000 25,000 
  6. คณะแพทยศาสตร์     

23 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 50,000 50,000 
24 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 50,000 50,000 
25 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 
50,000 50,000 

 
26 หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 25,000 25,000 
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 20,000 25,000 
  โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์     

28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 15,000 18,000 

29 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 15,000 18,000 

  6. คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)     
  โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์     

30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15,000 18,000 
31 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 15,000 18,000 

32 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18,000 20,000 

33 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18,000 20,000 

34 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)  18,000 20,000 

35 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)   18,000 20,000 

36 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18,000 20,000 



10 
 

ล าดับ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 

37 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18,000 20,000 

  7. คณะเภสัชศาสตร์     
38 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 30,000 30,000 
  8. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์     

39 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 10,000 12,000 
40 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 15,000 18,000 
41 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 10,000 12,000 
42 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 10,000 12,000 
43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  10,000 12,000 
44 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 10,000 12,000 
45 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10,000 12,000 
46 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 10,000 12,000 
47 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 
18,000 20,000 

  9. คณะวิทยาศาสตร์     
48 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12,000 15,000 
49 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 15,000 18,000 
50 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 12,000 15,000 
51 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 12,000 15,000 
52 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 12,000 15,000 
53 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 12,000 15,000 
54 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 12,000 15,000 
  10. คณะวิศวกรรมศาสตร์     

55 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15,000 18,000 
56 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 15,000 18,000 
57 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15,000 18,000 
58 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15,000 18,000 
  11. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์     

59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15,000 18,000 
60 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 15,000 18,000 
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ล าดับ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 
61 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 15,000 18,000 
  12. คณะศิลปศาสตร์     

62 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 10,000 12,000 
63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 10,000 12,000 
64 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10,000 12,000 
65 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10,000 12,000 
66 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10,000 12,000 
67 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 
18,000 20,000 

68 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 

18,000 20,000 

 
13. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  69 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 10,000 12,000 
70 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 10,000 12,000 
  14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์     

71 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 15,000 18,000 
72 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15,000 18,000 
73 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 12,000 15,000 
74 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 12,000 15,000 
  15. คณะสหเวชศาสตร์     

75 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 20,000 25,000 
76 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20,000 25,000 

 
16. วิทยาลัยการศึกษา 

  77 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 

18,000 20,000 

78 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 

18,000 20,000 

79 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)   

18,000 20,000 

80 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 

18,000 20,000 
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ล าดับ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 
81 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 
18,000 20,000 

82 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 

18,000 20,000 

83 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  (พลศึกษา) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คู่ขนาน) 

18,000 20,000 

  17. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  84 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15,000 18,000 

85 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12,000 15,000 
86 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 
20,000 25,000 

87 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (ตรีควบโท) 

20,000 25,000 

88 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 

20,000 25,000 

 
ระเบียบวาระท่ี  5.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. 2557 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 

ที่ปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓และมาตรา 
๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๖๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่องแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
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  ข้อ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗” 
  ข้อ ๒  ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓     ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
  “คณะ”   หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณบดี”   หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
“ศูนย์การแพทย”์  หมายความว่า ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
                คณะแพทยศาสตร ์            

  ข้อ ๕ การจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
   ๕.๑ ให้คณบดีก าหนดประเภทและจ านวนเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมกับความจ าเป็นของงาน 
และไม่เป็นภาระหรือกระทบต่อสถานะทางการเงินของศูนย์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยโดยท าเป็นค าสั่งมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
   ๕.๒ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นเวรหรือเป็นผลัด ซึ่งต้องปฏิบัติงานติดต่อกันไม่
น้อยกว่า ๘ ช่ัวโมง เว้นแต่เป็นกรณีที่คณบดีได้ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานไว้โดยเฉพาะหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติงาน
ลักษณะเป็นรายชั่วโมงตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 
   ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๘ ช่ัวโมง แต่ปฏิบัติจริงไม่ถึง ๘ ช่ัวโมง ให้ลด
ค่าตอบแทนลงตามเศษส่วนของช่ัวโมง ถ้าไม่ถึงครึ่งช่ัวโมงให้ตัดเศษทิ้ง เศษของช่ัวโมงถ้าถึงครึ่งช่ัวโมงให้ปัดเป็น ๑ ช่ัวโมง 
   ๕.๓ อัตราค่าตอบแทนแพทย์ จ าแนกดังนี้ 
    (๑) กรณีที่ปฏิบัติงานประจ าอาคารผู้ปุวยนอกพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ปุวยได้
ตลอดเวลาและทันท่วงทีเมื่อมีผู้ปุวยมารับบริการ เป็นต้นให้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ ๒,๒๐๐ บาท 
    (๒) ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการในกรณีรอให้ค าปรึกษาให้รับค่าตอบแทนในอัตรา 
คนละ ๕๕๐ บาท 
   ๕.๔ อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด จ าแนกดังนี้  
    (๑) ทันตแพทย์ คนละ ๑,๒๓๐ บาท 
    (๒) เภสัชกร คนละ   ๘๐๐ บาท 
    (๓) พยาบาลวิชาชีพ  คนละ ๖๖๐ บาท 
    (๔) พยาบาลเทคนิค คนละ ๕๓๐ บาท 
    (๕) นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนละ ๖๖๐ บาท 
    (๖) นักรังสีการแพทย์ คนละ ๖๖๐ บาท 
    (๗) นักวิชาการสาธารณสุข คนละ ๖๖๐ บาท 
    (๘) นักวิชาการการเงินและบัญชี คนละ ๖๖๐ บาท 
    (๙) นักการแพทย์แผนไทย คนละ ๖๖๐ บาท  
    (๑๐) นักวิชาการเวชสถิติ คนละ ๖๖๐ บาท 
    (๑๑) เจ้าพนักงานสาธารณสุข คนละ ๕๓๐ บาท 
    (๑๒) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนละ ๕๓๐ บาท 
    (๑๓) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม คนละ ๕๓๐ บาท  
    (๑๔) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข คนละ ๕๓๐ บาท  
    (๑๕) เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู คนละ ๕๓๐ บาท  
    (๑๖) เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ คนละ ๔๐๐ บาท  
    (๑๗) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คนละ ๕๓๐ บาท 
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    (๑๘) เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน/พนักงานขับรถ/พนักงานเปล/ลูกจ้าง  
            คนละ ๓๓๐ บาท 

(๑๙) บุคลากรอื่นๆ ให้ได้รับค่าตอบแทนตามต าแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน โดยให้เบิก
ในระดับเริ่มต้มของสายงานในต าแหน่งท่ีครองอยู่นั้น กล่าวคือ  
(ก) สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๑ คนละ ๓๓๐ บาท 
(ข) สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๒ คนละ ๕๓๐ บาท 
(ด) สายงานท่ีเริ่มต้นในระดับ ๓ คนละ ๖๖๐ บาท 

  ข้อ ๖ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล 
   ๖.๑ ให้คณบดีก าหนดเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมกับความจ าเป็นของงาน และไม่เป็นภาระ
หรือกระทบต่อสถานะทางการเงินของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นค าสั่งมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
   ๖.๒ อัตราค่าตอบแทนพยาบาลที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานเป็นลักษณะเวรหรือผลัด และเมื่อได้
ปฏิบัติงานเฉพาะผลัดบ่ายและผลัดดึก เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการ (ไม่ใช่กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 
ให้ได้ค่าตอบแทนดังน้ี 
    (๑) พยาบาลวิชาชีพ   คนละ ๒๐๐ บาท 
    (๒) พยาบาลเทคนิค   คนละ ๑๕๐ บาท 
    (๓) เจ้าหน้าท่ีพยาบาล   คนละ ๑๒๐ บาท 
    (๔) ผู้ช่วยเหลือคนไข้   คนละ ๕๐ บาท 
  ข้อ ๗ ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง ที่ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพใน
หน่วยงานเฉพาะทางได้แก่ พยาบาลหอผู้ปุวยวิกฤต , พยาบาลห้องผ่าตัด, พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และวิสัญญี
พยาบาล 
   ๗.๑ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในหน่วยงานเฉพาะทาง ดังนี้ 
    (ก) พยาบาลหอผู้ปุวยวิกฤต 
    (ข) พยาบาลห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ 
    (ค) วิสัญญีพยาบาล 
   ๗.๒ อัตราค่าตอบแทนให้รับเป็นรายเดือน ตามประสบการณ์การท างานดังน้ี 
    (ก) ประสบการณ์การท างานมากกว่า ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๔ ปี  
         ได้รับคนละ ๕๐๐ บาท 
    (ข) ประสบการณ์การท างานมากกว่า ๔ ปี แต่ไม่ถึง ๖ ปี  
         ได้รับคนละ ๘๐๐ บาท     

(ค) ประสบการณ์การท างานมากกว่า ๖ ปี ข้ึนไป  
         ได้รับคนละ   ๑,๐๐๐ บาท 
  ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศหรือ
นอกเหนือจากที่ประกาศนี้ก าหนด ให้อธิการบดีวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  
 

    มณฑล  สงวนเสริมศรี 
      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่  5.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว “เรือนเอื้องค า” 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษภายใน
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว “เรือนเอื้องค า” พ.ศ. 2557  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าบริการพิเศษภายในหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว “เรือนเอ้ืองค า” พ.ศ. 2557   
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษภายในหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพ 

การโรงแรมและการท่องเที่ยว “เรือนเอื้องค า” พ.ศ. ๒๕๕๗ 
_________________________ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษภายในหน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว “เรือนเอ้ืองค า” จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมที่ ๗/๒๕๕๗ เมือ่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ
พิเศษภายในหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว “เรือนเอ้ืองค า” พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ประเภทสวัสดิการ (ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย) 

   ๓.๑ ค่าบริการอาหารประเภทอาหารไทย  ชุดละ     ๘๐  บาท(ได้แก่  
ข้าวพร้อมกับข้าว  ๑  อย่าง หรือ  ข้าวต้ม ผลไม้ กาแฟและขนมปัง) 
   ๓.๒ ค่าบริการอาหารเช้าแบบ  American Breakfast ชุดละ   ๑๕๐  บาท 
(ได้แก่  ไข่ดาว ไส้กรอก สลัดผัก  ผลไม้ กาแฟและขนมปัง) 
   ๓.๓ ค่าบริการอาหารประเภทบุฟเฟุต์นอกสถานที่ตั้งแต่ ๘๐ คนขึ้นไป                  
หรือจัด ณ เรือนเอ้ืองค า ตั้งแต่ ๕๐ – ๑๐๐ คน ราคา ๑๐๐ – ๒๕๐ บาท/คน  

ราคา  ๑๒๐  บาท/คน สามารถเลือกอาหารในชุดที่  ๑ – ๘  ได้  ๒  รายการ 
ราคา  ๑๖๐  บาท/คน สามารถเลือกอาหารในชุดที่  ๑ – ๘  ได้  ๓  รายการ 
ราคา  ๒๐๐  บาท/คน สามารถเลือกอาหารในชุดที่  ๑ – ๘  ได้  ๔  รายการ 
ราคา  ๒๕๐  บาท/คน สามารถเลือกอาหารในชุดที่  ๑ – ๘  ได้  ๕  รายการ 

โดยรายการอาหารที่ถูกเลือกในแต่ละชุดต้องไม่ซ้ ากันทุกชุด รวมข้าวสวย ผลไม้ หรือขนมหวาน และน้ าดื่ม 
ทั้งนี้ ในรายการอาหารที่มีเครื่องหมาย * เลือกได้เฉพาะชุดราคา  ๒๕๐  บาท/คน เท่านั้น 

๓.๔  ค่าบริการอาหารแบบตั้งโต๊ะ รายการตามเมนูอาหาร  
จานละ ๗๐ – ๑๕๐  บาท (ราคาอาหารขึ้นอยู่กับรายการอาหาร) รวมข้าวสวย และน้ าดื่ม 



16 
 

อัตราค่าใช้สถานที่ (ไม่รวมค่าอาหาร)    ๓,๐๐๐  บาท 

อัตราค่าใช้สถานที่ + คาราโอเกะ (ไม่รวมค่าอาหาร) ๔,๐๐๐  บาท   

อัตราค่าใช้สถานที่ + คาราโอเกะ + จัดเลี้ยงอาหาร คิดตามอัตรารับจัดงานเลี้ยง
อาหารแบบบุฟเฟุต์ 

การให้บริการจะท าการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  ๑๗.๐๐ –  ๒๒.๐๐ น. 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการน าอาหารมาเพ่ิมในงานเลี้ยง(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ าย
เพ่ิมเติม) ให้น ามาได้จ านวน ๑ รายการเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่เลือกชุดรายการอาหารราคา ๒๕๐ บาท/คน 
สามารถน าอาหารและเครื่องดื่ม มาเพ่ิมได้มากกว่า ๑ รายการ 

๓.๕  ค่าบริการซัก-รีดผ้าวันละ ๖ ชิ้น เดือนละ  ๔๐๐  บาท 
 
                               ประกาศ ณ วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                                                           มณฑล  สงวนเสริมศรี 
                                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่  5.4.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการของเรือนเอ้ืองค า 
(หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว) พ.ศ. 2557 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการ
ของเรือนเอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว) พ.ศ. 2557 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง การด าเนินการของเรือนเอื้องค า 

(หน่วยปฏบิัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
_____________________________ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ เรื่อง การด าเนินการของ เรือนเอ้ืองค า (หน่วย
ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการของเรือน
เอ้ืองค า (หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นต้นไป บรรดา กฎ 
ประกาศ มติ หรือ ค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
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      “มหาวิทยาลัย”        หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“เรือนเอ้ืองค า” หมายความว่า  หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว เรือนเอ้ืองค ามหาวิทยาลัยพะเยา 

      “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานเรือนเอ้ืองค า 

 ข้อ ๔ เรือนเอ้ืองค าให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

   ๔.๑ ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนิสิต 
   ๔.๒ ใช้เป็นที่จัดบริการที่พักส าหรับผู้เข้าประชุมสัมมนาและบุคคลทั่วไป 
   ๔.๓ ใช้เป็นสถานที่จัดบริการการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป 
   ๔.๔ ใช้เป็นสถานที่ขายบริการ สินค้า และอาหารแก่บุคคลทั่วไป 
   ๔.๕ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 
 ข้อ ๕ เรือนเอ้ืองค า ด าเนินการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการด าเนินงานเรือนเอ้ืองค าที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 ข้อ ๖ อัตราค่าบริการห้องพัก ก าหนดอัตราค่าเช่าห้องพักปรับอากาศเตียงคู่ และเตียงเดี่ยวเข้า
พักได้ไม่เกิน ๒ คน/ห้อง ในอัตราค่าธรรมเนียม  ๖๕๐ บาท/คืน/ห้อง ทั้งนี้ โดยรวมค่าบริการอาหารเช้า  

 ข้อ ๗ อัตราค่าบริการห้องพักก าหนดอัตราค่าเช่าห้องพักปรับอากาศแบบ ๓ เตียง    เข้าพัก
ได้ไม่เกิน ๓ คน/ห้อง ในอัตราค่าธรรมเนียม ๘๐๐ บาท/คืน/ห้อง ทั้งนี้โดยรวมค่าบริการอาหารเช้า  

 ข้อ ๘ อัตราค่าบริการห้องพักรายเดือน เข้าพักได้ไม่เกิน ๒ คน/ห้อง ค่าเช่าห้องพักปรับ
อากาศในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท/ห้อง และค่าเช่าห้องพัดลมในอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท/ห้อง  ทั้งนี้ 
โดยไม่รวมค่าบริการอาหารเช้า 

 ข้อ ๙ ก าหนดอัตราค่าไฟฟูาส าหรับห้องพักรายเดือนส่งเงินให้กับมหาวิทยาลัย ในอัตราหน่วย
ละ  ๗ บาท/หน่วย/ห้อง 

                   อนึ่ง ในกรณีมีการปรับลดหรือยกเว้นอัตราค่าบริการตามประกาศนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๐ เงินรายได้จากการจัดบริการที่เกิดจากการด าเนินการเรือนเอ้ืองค า เงินรายได้ไม่ต้อง
น าส่งเป็นเงินบ ารุงการศึกษา ให้ถือว่าเป็นเงินฝากถอนคืน แยกต่างหากจากเงินประเภทอื่น 

ข้อ ๑๑ เงินรายได้จากกิจการนี้ให้น าฝากธนาคารพาณิชย์ 

 ข้อ ๑๒ เงินรายได้ตามข้อ ๖ ถึงข้อ ๙ เมื่อลงบัญชีรายได้ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการต่าง ๆ รับผิดชอบการบริหารงานของเรือนเอ้ืองค าดังนี้ 
คณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางด าเนินงานและอ านวย
ความสะดวก และคณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วยบุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งท าหน้าที่ด าเนินกิจการ
ของเรือนเอ้ืองค า 

ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายได้จากกิจการนี้   โดยการแต่งตั้งของ
มหาวิทยาลัยมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
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ข้อ ๑๕ ให้กรรมการตามข้อ ๑๔ มีเงินไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เงินที่เหลือ
ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๑ 

ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี โดยการแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี
การศึกษา เพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการรับ – การจ่ายเงินรายได้ ให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินรายได้นี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารตามข้อ ๑๓โดย
ความเห็นชอบของให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมดังนี้ 

                           ๑๗.๑ รายจ่ายทุกประเภทที่เก่ียวข้องกับกิจการนี้ 
                           ๑๗.๒ รายจ่ายในการรับรองของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๙ การจัดบริการต่าง ๆ อาจกระท าในรูปแบบการประมูลราคา หรือตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นชอบหากมีการเลิกล้มกิจการนี้ให้น าเงินที่เหลือของกิจการเข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดี เป็นผู้มีอ านาจสั่งการและรักษาการ  ให้เป็นไปตามประกาศนี้และเป็นผู้
วินิจฉัยในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้และให้ถือเป็นที่สุด 
 
                            ประกาศ ณ วันที่  26  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                       มณฑล  สงวนเสริมศรี 
                  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่  5.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบสัญญาจ้างเหมาบริการ งานจ้างเหมาบริการรถ
สวัสดิการ (รถโดยสาร NGV ขนาด 30 ที่นั่ง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (รถโดยสาร  NGV 
ขนาด 45 ที่นั่ง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแบบสัญญาจ้างเหมาบริการ งานจ้างเหมาบริการรถ
สวัสดิการ (รถโดยสาร NGV ขนาด 30 ที่นั่ง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (รถโดยสาร NGV ขนาด 
45 ที่นั่ง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
 
ปิดประชุม  
 
 เวลา  14.30 น. 
 
                สุคนธ์  ยากี                                       ชาลี  ทองเรือง                                                                                                 
          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                  

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


