
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 2/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9  

เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 807 ชั้น 8  อาคารเวฟเพลส  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  กรุงเทพมหานคร 

------------------------------ 
 
รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 
2.  นายนรชัย  ศรีพิมล     กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์  กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 
5.  นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี   ทองเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
7.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง  กรรมการ   
2.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 
3.  นายอานนท์นัฏฐ์  จีนเอียด    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี  

(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง) 
2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.1 เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา  ครั้งที่ 1/2559 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
1/2559  วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ตึกส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน ๑51 บัญชี ณ วันที่ ๓1  
ธันวาคม 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/147 ลงวันที่ ๑9  มกราคม 2559 เรื่อง ขอรายงาน
สรุปจ านวนเงินฝากธนาคารประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘  กองคลัง ได้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและ
จ านวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ด าเนินการสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 151 บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  1.2.3 เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน 153 บัญชี ณ วันที่ ๓1  
มกราคม 2559 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/373 ลงวันที่ ๑1  กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอรายงาน
สรุปจ านวนเงินฝากธนาคารประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕9  กองคลัง ได้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและ
จ านวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ด าเนินการสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 153 บัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2559  
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1.2.4 เรื่อง  แจ้งผลการเข้าพบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ล าปาง 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามที่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการตรวจสอบงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2555  นั้น 
 
 กองคลังได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   ในวันที่  2 มีนาคม 2559                
ณ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9  จังหวัดล าปาง  โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ได้ให้
ข้อเสนอแนะ เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยาปี 2555 - 2558 ที่คงค้างยังไม่ได้ตรวจ 
เพ่ือให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน จึงเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจ้างหน่วยงานเอกชนเข้า
ตรวจสอบ 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 
   

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
1/2559 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ตึกส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี  3.1  เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็น
รายครั้ง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 
   

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ระเบียบวาระท่ี  4.13 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 
2559 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
        1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บเป็นรายครั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 
        2. ให้ตัดรายการ 1 ออก 
        3. ให้แก้ไขรายการ 2 จากเดิม  
             2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก / ค่าสมัครคัดเลือก  
               2.1 สมัครด้วยตนเอง จ านวนเงิน 200 บาท 
               2.2 สมัครทางไปรษณีย์ จ านวน 200 บาท 
        เป็น   1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวนเงิน 250 บาท 
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เนื่องจากกองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก เป็นจ านวนเงิน 
200 บาท ก่อนออกประกาศแล้ว จึงขอพิจารณา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  พ.ศ. 2559 จากมติเดิม “ค่า
สมัครสอบคัดเลือก จ านวนเงิน 250 บาท” เป็น “ค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวนเงิน 200 บาท”พร้อมทั้ง
เสนอท่านอธิการบดีลงนามตามเอกสารแนบ 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บเป็นรายครั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 แก้ไขจากมติเดิม “ค่าสมัครสอบคัดเลือก 
จ านวนเงิน 250 บาท” เป็น “ค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวนเงิน 200 บาท” 
 
ระเบียบวาระท่ี  3.2  เรื่อง  ขอรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ า
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

 
สรุปเรื่อง 
   
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  
   - ระเบียบวาระท่ี  4.19 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมี
มติดังนี้ 
         1. ให้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
         2. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
         3. การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาต้องไม่รวมถึงผู้อ านวยการศูนย์ 
         4. มอบหมายให้ท่านอธิการบดีนัดพบผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดท า TOR (Terms of Reference) 

-ระเบียบวาระท่ี  4.20 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ า
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมติ
ดังนี้ 
         1. ให้ทบทวนอัตราเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ  
         2. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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         3. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสนอแนะให้รอง
ผู้อ านวยการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดท าการประเมินและจัดท า PA (Performance Agreement) เสนอ
อธิการบดี  
         4. มอบหมายให้ท่านอธิการบดีนัดพบผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดท า TOR (Terms of Reference) 
 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินตามมติที่ประชุม และได้ให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา
ท ารายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ 

 
ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

2.  ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

3.  ให้ประกาศท้ัง 2 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  4.  การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 

5.  ให้รองผู้อ านวยการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดท าการประเมินและจัดท า PA (Performance 
Agreement) เสนออธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี  3.3  เรื่อง ขอรายงานผลการด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
   
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  
   - ระเบียบวาระท่ี  4.22 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีมติ
ดังนี้ 
         1. ให้ทบททวนอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบ การ ของอุทยานวิทยาศาสตร์  
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         2. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 
         3. ให้ตัดข้อความในข้อ 4.3 อัตราการเบิกจ่ายที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
         4. มอบหมายให้ท่านอธิการบดีนัดพบผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดท า TOR (Terms of Reference) 

- ระเบียบวาระท่ี  4.23 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงิน
ประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
         1. ให้ทบทวนอัตราเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และ
ผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
         2. ให้ตัดข้อความในข้อ 3.2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 5,000 
บาท/เดือน 
         3. การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 
         4. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสนอแนะให้รอง
ผู้อ านวยการของอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดท าการประเมินและจัดท า PA (Performance Agreement) เสนอ
อธิการบดี  
         5. มอบหมายให้ท่านอธิการบดีนัดพบผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดท า TOR (Terms of Reference) 
 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินตามมติที่ประชุม และได้ให้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ท ารายงานผลการด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

 
ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

2.  ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

3.  ให้ประกาศท้ัง 2 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  4.  การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

5.  ให้รองผู้อ านวยการของอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดท าการประเมินและจัดท า PA (Performance 
Agreement) เสนออธิการบดี 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.๐5/512 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความตามข้อ ๔ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
   กองคลัง จึงได้ยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการ พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 
----------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ความตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการ พ.ศ. 2559” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
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  ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ลง
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ข้อ 5 ให้ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
5.๑ กรณีบุคลากรผู้ใดเจ็บป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงิน รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
5.๒ กรณีบุคลากรท าการสมรสระหว่างพนักงานด้วยกันและจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมาย ให้จ่ายเงินขวัญถุง คู่ละ ๕,๐๐๐ บาทและให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว 
      กรณีบุคลากรท าการสมรสกับบุคคลภายนอกและจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมาย ให้จ่ายเงินขวัญถุง คนละ ๑,๐๐๐ บาทและให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว 
5.๓ กรณีบุคลากรมีบุตร ให้จ่ายเงินแสดงความยินดี วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และ

ถ้าบิดาและมารดาเป็นสมาชิกทั้ง ๒ คน ให้มีสิทธิเบิกเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินแสดงความยินดีแก่
บุคลากรที่มีบุตรจากสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน ๓ คน 

5.๔ กรณีพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
ให้จัดหาของทีร่ะลึกมอบให้ในวงเงินไม่เกินรายละ ๒,๐๐๐ บาท 

5.๕ กรณีบุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงินราย
ละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากภายในครอบครัวมีสมาชิกซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกว่าหนึ่งคน ให้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวได้เพียงคนเดียว และให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยแจ้งความเสียหาย
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยมีค ารับรองของเจ้าหน้าที่ปกครองชุมชนนั้น ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเข้าตรวจสอบความเสียหายก่อน 

5.๖ กรณีบุคลากรลาอุปสมบทตามประเพณี ให้จ่ายเงินเพ่ือช่วยงานหรือร่วมท าบุญ
ในการอุปสมบทในวงเงินรายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว 

5.๗ กรณีร่วมแสดงความยินดีในการเปิดส านักงาน บุคคลที่ท าคุณประโยชน์
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเป็นประจ า ให้จัดหาของที่ระลึกตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 3,
๐๐๐ บาท 

5.๘ กรณีร่วมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ ของทางราชการหรือองค์กรต่าง ๆ 
ให้เบิกจ่ายเงินร่วมสมทบได้ในวงเงินไม่เกิน 3,๐๐๐ บาท 

5.๙ กรณีร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งการร่วมทอดกฐินกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี ทั้งนี้ไม่เกิน 30,000 บาท 

ข้อ 6  กรณีที่นอกเหนือจากนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่          มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
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         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 4) 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองกิจการนิสิต ที่ ศธ 0590.04(4)/052 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2559 เรื่อง ขออนุมัติพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีการปรับปรุง ดังนี้ 
   1. ข้อ 14 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีพราหมณ์รวมถึงค่าบายศรี ค่าเครื่องบวงสรวง 
ค่าตอบแทนพราหมณ์บวงสรวง ในงานพิธีการต่าง ๆ 
   2. ข้อ 19 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการและกีฬา 
 
  กองกิจการนิสิต จึงได้น า เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตรา
การเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) ดังต่อไปนี้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๔) 
--------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  รายการและอัตราการ

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่องรายการและอัตราการเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔)” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตรา

การเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ค่าใช้จ่าย ในการประกอบ
พิธีพราหมณ์รวมถึงค่าบายศรี ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าตอบแทนพราหมณ์บวงสรวงในงานพิธีการต่างๆ ให้
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเครื่อง
บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ให้เบิกจ่ายตามจริง ไม่
เกินครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

กรณีของการประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธี 
ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าบายศรี ค่าเครื่องบวงสรวง ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง 
ไม่เกินครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๙  ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตรา
การเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินการด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการและกีฬา”  
       ๑๙ .๑  ก ร รมกา รที่ เ ป็ นบุ ค ล า ก รภ าย ใ นมหาวิ ท ย าลั ย  ใ ห้ เ บิ ก ต าม ที่ จ่ า ย จ ริ ง                             
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท  ต่อคน/ต่อการประกวดหรือแข่งขัน 
       ๑๙.๒ กรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เบิกตามที่จ่ายจริงตามระดับของการ
ประกวดหรือแข่งขันดังนี้ 
   ๑๙.๒.๑ การประกวดหรือแข่งขันระดับจังหวัด ให้เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒,๐๐๐ 
บาท ต่อคน/ต่อการประกวด 
   ๑๙.๒.๒ การประกวดหรือแข่งขันระดับภูมิภาค/ประเทศ ให้เบิกตามที่จ่ายจริง                             
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อคน/ต่อการประกวดหรือแข่งขัน 
            ประกาศ  ณ วันที่           มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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                                                 (ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     
          

มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4)  
    
ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.24(4)/0381 ลงวันที่ 1 มีนาคม 
2559 เรื่อง ขออนุมัติน าร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของ
นิสิตคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยผ่านการตรวจสอบโดยผ่านงานนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว 
 
   คณะศิลปศาสตร์ จึงได้น า(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
   ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
---------------------------------- 

 
 ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้สภาพการท างานจริงในสถานประกอบการ และแนวทางในการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะด้านสังคมก่อนส าเร็จการศึกษา อีกทั้งเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนใน
สถานศึกษากับการท างานในสถานประกอบการ 
 
 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ..... / ๒๕๕๙  เมื่อ
วันที่  ......... ...............  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๙” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
  นิสิตสหกิจศึกษา หมายถึง นิสิตสังกัดคณะศิลปศาสตร์ที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนิสิตเป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา  
(๑๖ สัปดาห์ หรือ ๔ เดือน) 
   สหกิจศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต โดยที่นิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา (Full Time) ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท้ัง
ในและต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว
ของสถานประกอบการ ในต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มี
คุณภาพ เช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผูช้่วยนักวิชาการ ผู้ช่วยงาน ฯลฯ มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ภาคการศึกษา (๑๖ 
สัปดาห์ หรือ ๔ เดือน) อาจมีค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ทั้งรูปแบบตัวเงินหรือสวัสดิการ (in-cash หรือ in-kind)  
  ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หมายถึง ทุนที่คณะศิลปศาสตร์จัดสรรให้แก่นิสิต
ระดับปริญญาตรีในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ 
 ข้อ ๔ นิสิตที่จะขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๔.๑ ผ่านการเรียนตามแผนการศึกษาทุกรายวิชาตามหลักสูตร 
  ๔.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๔.๓ ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยสาขาวิชาต้นสังกัดของนิสิต 
ตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด 
  ๔.๔ ผ่านการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องล่วงหน้าก่อนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
   ๔.๕ มีความพร้อมทางด้านร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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   ๔.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา 
 ข้อ ๕ เอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิต 
คณะศิลปศาสตร์   
   ๕.๑ ใบสมัครทุน 
  ๕.๒ แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ 
  ๕.๓ ร่างรายการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
  ทั้งนี้ เอกสารฯ ดังกล่าว จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 ข้อ ๖ การให้ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการจะพิจารณาจากความครบถ้วน
สมบูรณ์ของเอกสาร ความถูกต้องตามคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนฯ และคุณลักษณะของร่างรายการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์  
 ข้อ ๗ คณะศิลปศาสตร์จะให้ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบเหมาจ่าย ดังนี้ 
   ๗.๑ นิสิตที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในประเทศ จะได้รับทุน รายละ ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา 
  ๗.๒ นิสิตที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ จะได้รับทุน รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา 
  ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ ๘ คณะศิลปศาสตร์จะให้ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษาใน
ประเทศ ๑ ราย และต่างประเทศ ๑ ราย ต่อสาขาวิชา ต่อภาคการศึกษา 
 ข้อ ๙ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ จะต้องส่งหลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ต่อไปนี้ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากวันที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   ๙.๑ แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา   
   ๙.๒ แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา 
  ๙.๓ แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา  
  ๙.๔ แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา  
  ๙.๕ รายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ
ทุนสนับสนุนฯ จากคณะศิลปศาสตร์แล้ว ผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งส่ง
เอกสารการให้ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนนั้น เพ่ือคณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนการให้ทุนสนับสนุนฯ ตาม
ความเหมาะสมต่อไป 
 ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศ หรือ
กรณีท่ีมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ ณ วันที่.....................................พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
       (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. อนุมติในหลักการ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 เฉพาะ ข้อ 7 คณะศิลปศาสตร์จะให้ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา แบบเหมาจ่าย จากงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
    ๗.๑ นิสิตที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในประเทศ จะได้รับทุน รายละ ๑๒,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา 
   ๗.๒ นิสิตที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ จะได้รับทุน รายละ ๓๐,๐๐๐ 
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา 

2. ให้คณะศิลปศาสตร์ประสานกองบริการการศึกษา จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
   
        
ระเบียบวาระท่ี  4.4  เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการในแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึ กข้ อความของคณะวิทยาการกจั ดการและสารสน เทศศาสตร์  ที่  ศธ 
0590.20(6)/3258 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ขออนุมัติขยายกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 เนื่องจากคณะได้รับเงินโครงการทุนวิจัย MIS ภายใต้กองทุนวิจัย หมวด
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 175,000 บาท สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากผู้ได้รับทุน ยังด าเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ 
 
   คณะวิทยาการกจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 เป็นจ านวนเงิน 87,500 บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการในแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2558 เป็นจ านวนเงิน 87,500 บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เอกสารตามแนบใน
วาระการประชุม 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการในแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2558 ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
87,500 บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5  เรื่อง  (ร่าง)งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/563 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองคลังได้จัดท า(ร่าง)งบการเงิน 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 เพ่ือให้คณะกรรมการทราบสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารด้านการเงินและ
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ 
 
   กองคลัง จึงได้น า (ร่าง)งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่อง  ขออนุมัติค่าปัจจัยที่เกินอัตราในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกลาง ที่ ศธ 0590.02/0156 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง 
ขออนุมัติค่าปัจจัยที่เกินอัตราในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องด้วยกองกลางได้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและยืม
เงินค่าปัจจัยในพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นจ านวน 
เงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แต่ค่าปัจจัยดังกล่าวเกินอัตราในที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ใน
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2554 ข้อ 4.9 กรณีร่วม
บริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมทอดกฐินกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้จ่ายเงินสมทบในวงเงิน
รายละไม่เกิน 2,000 บาท นั้น 
 
   กองกลาง จึงได้ขออนุมัติเงินค่าปัจจัยในพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระธรรมสิงหบุรา
จารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นจ านวน เงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ขออนุมัติเงินค่าปัจจัยในพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระธรรม
สิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นจ านวน เงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังเอกสารแนบใน
วาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเงินค่าปัจจัยในพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นจ านวน เงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
 

ปิดประชุม  
 
 เวลา  11.30 น. 
 
 
 
                  สุคนธ์  ยากี                              ชาลี  ทองเรือง                                                                                           
          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                  

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


