
สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 5/๒๕๕6 

วนัศุกรท์ี่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6  

เวลา  13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ   

 

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

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

2.  นางอุไร   ร่มโพธิหยก     กรรมการ 

3.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธ์ิ  กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์   กรรมการ 

6.  ดร.อนุสรณ์   คุณานุสรณ์    กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร    วศิวรุ่งโรจน ์  กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ชาลี   ทองเรือง    กรรมการและเลขานุการ 

9.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นายสิทธิธี   จีนเอยีด     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรัิช   อภเิมธีธ ารง   กรรมการ   

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 ประธานกลา่วเปิดประชุม  และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไมม่ ี– 

 

ระเบียบวาระที่  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2.1  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2556 

- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/๒๕๕6 เมื่อเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี 4/2556 

เมื่อวันเสารท่ี์ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 แลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที ่ ๓.1  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินคา่ตอบแทนอาจารย์

พิเศษระดบัปริญญาตรทีวิภาค แบบ 2 ภาคการศกึษา พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ    

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจา่ยเงินค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษระดับปริญญาตรี 

ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

………………………………………….. 

 โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา  จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาและความตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 

๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี ทวภิาค แบบ ๒ ภาคการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ  ๒ ประกาศนี้มีผลใชบั้งคับตัง้แต ่ปีการศกึษา ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

  “มหาวทิยาลัย” หมายถงึ  มหาวทิยาลัยพะเยา 
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  “อาจารย์พิเศษ” หมายถงึ  ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  

  “วทิยากรพเิศษ” หมายถงึ  ผู้ ท่ี คณะ /วิทยาลั ย  เสนอมหาวิทยาลั ยอนุมั ติ ให้ สอนห รือ 

บรรยายพิเศษแก่นิสิตในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในบางหัวข้อเป็นคร้ัง

คราว 

ข้อ ๔ ก าหนดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

  ๔.๑ อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จ านวนไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อ ๑ ชั่วโมง 

  ๔.๒ อัตราค่าตอบแทนวทิยากรพเิศษ จ านวนไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บาทต่อ ๑ ชั่วโมง 

        ท้ังน้ี ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จากคณะ/วทิยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

                         ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

                                             มณฑล  สงวนเสริมศรี 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

การอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. 2556 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

   1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าเบ้ียประชุมและ

ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. 2556 

   2. ให้แก้ไขข้อ 5 จากเดิม ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบ้ียประชุมในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท/คร้ัง 

เป็น ให้กรรมการได้รับค่าเบ้ียประชุมในอัตราไมเ่กินคนละ ๕๐๐ บาท/ครัง้ 

   3. ให้แก้ไขข้อ 6 จากเดิม ให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

มนุษย์ในอัตราไม่เกิน ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ เป็น ให้กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

มนุษยใ์นอัตราไมเ่กิน ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราคา่เบี้ยประชุมและคา่ตอบแทนการอา่นโครงการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

.......................................................... 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าเบ้ียประชุมและ

ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย ์พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อ

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าเบ้ียประชุมและ

ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย ์พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒  ประกาศน้ีมผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนการ

อา่นโครงการวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย ์ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

  ข้อ ๔  ในประกาศน้ี  

“คณะกรรมการ”    หมายความว่า   คณะกรรมการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่ง

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๕  ให้กรรมการได้รับค่าเบ้ียประชุมในอัตราไมเ่กินคนละ ๕๐๐ บาท/ครัง้ 

  ข้อ ๖  ให้กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอัตราไม่เกิน ๑๕๐ 

บาท/คน/โครงการ  

ข้อ ๗  ในกรณีจ าเป็นต้องมผีู้เชี่ยวชาญซึ่งมไิด้เป็นคณะกรรมการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย ์

ให้เบิกได้ในอัตราไมเ่กินคนละ ๑,๐๐๐ บาท/โครงการ 

  ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏบัิตติามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

            ประกาศ ณ วันท่ี   ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    

                                                                         มณฑล  สงวนเสริมศรี 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของผู้บรหิาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

  1. ให้ถอน(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของ

ผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  2. อนุมัติเงินทดรองส าหรับผู้บริหาร เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ท่ีกองคลัง 

จ านวนเงินท้ังสิ้น 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)  
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ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตใิห้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏบัิตสิ าหรับเงินทดรองจ่าย

หมุนเวยีนของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  แนวปฏิบัตสิ าหรับเงินทดรองจ่ายหมนุเวียนของสว่นงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติส าหรับเงิน   ทดรองจ่าย

หมุนเวยีนของส่วนงาน จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันท่ี  ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้

ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑   ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติส าหรับ     เงินทดรองจ่าย

หมุนเวยีนของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒   ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับตัง้แตว่ันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  

ข้อ ๓   ในประกาศน้ี  

“มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

“ส่วนงาน”   หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“หัวหน้าสว่นงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“เงินทดรองจ่าย”  หมายความว่า เงินยมืทดรองจ่ายหมุนเวยีนของสว่นงาน 

“นติบุิคคล”   หมายความว่า ผู้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษี   เงินได้นิติ

บุคคลตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุน้สว่นจ ากัด       บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด 

กิจการร่วมค้า ฯลฯ เป็นต้น  

ข้อ ๔   เงินทดรองจ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานน าไปจ่ายก่อนตามภาระผูกพันของส่วนงาน 

ท้ังนีใ้ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศน้ี  

ข้อ ๕   อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอ านาจอนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนงาน

ภายในวงเงินไม่เกินกว่าท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๖ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีสิทธ์ิยืมเงินทดรองจ่าย 

ข้อ ๗ ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนงาน เป็นผู้มีหน้าที่รักษาเงินทด

รองจ่าย 
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ข้อ ๘ การจ่ายเงินจากเงินทดรองจ่าย ให้จ่ายส าหรับค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๘.๑ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางของบุคลากรในสว่นงานและอาจารย์พิเศษ 

๘.๒ เป็นหน้ีท่ีต้องช าระดว้ยเงินสด ซึ่งผู้ขายไม่ยินยอมรับช าระหนีด้้วยเช็ค 

๘.๓ ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการท่ีมีจ านวนเงินไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๘.๔ ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนการสอน  

๘.๕ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอยท่ีมีจ านวนเงินไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๘.๖ การจ่ายตามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างท่ีมีจ านวนเงินไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ท้ังนี้ การจ่ายตามข้อ ๘.๕ และ ๘.๖ นั้น หากเป็นการจ่ายให้นิติบุคคลเกินกว่า ๕๐๐ บาท 

ส่วนงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการหักภาษ ีณ ท่ีจ่ายด้วย 

ข้อ ๙ ให้ส่วนงานน าเงินทดรองจ่ายฝากธนาคาร โดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชี

เงินทดรองจ่าย(ระบุช่ือส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีผู้กระท าการอย่างน้อย สามคน และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่าง

นอ้ยสองในสามของผู้กระท าการ  

ข้อ ๑๐ การรับและจ่ายเงินทดรองจ่ายทุกรายการจะต้องลงรายการบันทึกในทะเบียนคุมเงินทด

รองจ่ายและบัญชีประกอบการเบิกจ่าย โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามรูปแบบท่ีก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

นี้  

ข้อ ๑๑ จ านวนเงินทดรองจ่ายในแต่ละวันประกอบด้วย  

๑๑.๑ จ านวนเงินทดรองจ่ายคงเหลอื (เงินสดและเงินฝากธนาคาร) 

๑๑.๒ หลักฐานการจ่ายเงินท่ีได้ทดรองจ่ายไปแลว้ 

๑๑.๓ หลักฐานการยืมเงินจากเงนิทดรองจ่าย (ลูกหนี้เงินยมื) 

ข้อ ๑๒ หัวหน้าส่วนงานมีหน้าท่ี ดังนี้ 

๑๒.๑ แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินทด

รองจ่ายคงเหลือประจ าวัน ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องบันทึกการตรวจนับลงในแบบบันทึกที่มีรายละเอียดอย่างน้อยตาม

รูปแบบท่ีก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๑๒.๒ จัดให้มีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจ าทุกเดอืน 

๑๒.๓ ทุกสิ้นเดือน จะต้องน าส่งแบบบันทึกเงินทดรองจ่ายคงเหลือตามข้อ ๑๒.๑ งบ

กระทบยอดเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑๒.๒ และส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าท่ีมีรายการล่าสุดให้กองคลังและหน่วย

ตรวจสอบภายใน ภายในวันท่ี ๕ ของเดอืนถัดไป ยกเว้นเดือนกันยายน ให้น าส่งภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน 

ข้อ ๑๓ ผู้มีหน้าท่ีรักษาเงินทดรองจ่าย มีหน้าท่ี ดังนี้ 

๑๓.๑ จัดท ารายงานเงินทดรองจ่ายคงเหลือประจ าวัน 

๑๓.๒ จัดท าใบเบิกเงินพร้อมท้ังเบิกชดเชยเงินทดรองจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ยกเว้นเดือนกันยายน ให้ท าการเบิกชดเชยเงินทดรองจ่ายภายในวันท าการสุดท้ายของ

เดือน 

๑๓.๓ หากผู้มีหน้าท่ีรักษาเงินทดรองจ่ายเห็นว่าเงินทดรองจ่ายมีจ านวนไม่เพียงพอ อาจ

ขอเบิกชดเชยเงินทดรองจ่ายมากกวา่เดือนละหน่ึงคร้ังก็ได้ ตามจ านวนเท่ากับหลักฐานการจ่ายเงินท่ีได้รองจ่ายไปแลว้ 

ข้อ ๑๔ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าท่ีรักษาเงินทดรองจ่าย ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑๔.๑ ให้คณะกรรมการตรวจนับเงินทดรองจ่ายคงเหลือประจ าวันตรวจสอบความ

ถูกต้องของจ านวนเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๑๑ ก่อนส่งมอบงาน 

๑๔.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้บริหารแต่งตั้งผู้มีหน้าท่ีรักษาเงินทดรองจ่ายคนใหม่  
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๑๔.๓ ให้ผู้มีหน้าท่ีรักษาเงินทดรองจ่ายเดิมส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๑๕ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนงาน ให้ปฏิบัติดังนี้  

๑๕.๑ ให้คณะกรรมการตรวจนับเงินทดรองจ่ายคงเหลือประจ าวันตรวจสอบความ

ถูกต้องของจ านวนเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๑๑  

๑๕.๒ ให้ผู ้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่ายท าการเบิกชดเชยเงินทดรองจ่ายให้ครบตาม

จ านวนเท่ากับหลักฐานการจ่ายเงินท่ีได้รองจ่ายไปแลว้ ภายใน ๗ วัน นับแตว่ันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

๑๕.๓ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้บริหารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด าเนินการคืนเงินทดรองจ่าย

ท้ังสิ้นต่อกองคลัง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

  การนับวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความข้างต้น ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศมหาวิทยาลัยท่ี

เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาในการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   

                                                                            มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับการใช้บัญชีเงินฝาก

ธนาคารที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
  
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

 1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติส าหรับการใช้บัญชีเงินฝาก

ธนาคารท่ีระบุชื่อมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖   

  3. ให้ตัดขอ้ 6 ,6.1 ,6.2 ,6.3 ,6.4 และ 6.5  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  แนวปฏิบัตสิ าหรับการใช้บัญชเีงินฝากธนาคารที่ระบชุื่อมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติส าหรับการใช้บัญชีเงินฝาก

ธนาคารท่ีระบุชื่อมหาวทิยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓  และความในขอ้ ๔ แห่งระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๖๓    (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยพะเยา        ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
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ข้อ ๑   ประกาศนี้เรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติส าหรับการใช้บัญชีเงินฝาก

ธนาคารท่ีระบุชื่อมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒   ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับตัง้แตว่ันถัดจากวันท่ีประกาศเป็นต้นไป   

ข้อ ๓   ในประกาศน้ี  

“มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

“ส่วนงาน”   หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“หัวหน้าสว่นงาน” หมายความว่า หั ว ห น้ า ส่ ว น ง า น ต า มม า ต ร า  ๗  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ผู้ปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวทิยาลัย 

“โครงการ”  หมายความว่า โครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการอื่นใดก็ตามท่ีด าเนินการในนามของมหาวิทยาลัย       และกระท า

การโดยผู้ปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัย 

“บุคคลอื่น”  หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิตบุิคคลที่มใิชผู่้ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๔   หากส่วนงานมรีายได้ของตนเอง ให้ปฏบัิตดิังนี้ 

๔.๑ ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชี(ระบุชื่อส่วนงาน) มหาวิทยาลัย

พะเยา” โดยมีผู้กระท าการอย่างน้อยสามคน และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระท าการ รวมท้ังท า

หนังสือขออนุญาตเปิดบัญชตีอ่มหาวิทยาลัยพร้อมระบุวัตถุประสงค์ของบัญชี 

๔.๒ ทุกสิน้เดอืนให้ส่วนงานมีหน้าท่ีจัดท าเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 

๔.๒.๑ รายงานการรับ-จ่ายเงินของเดอืน 

๔.๒.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ีสุดท้ายของเดอืน 

๔.๒.๓ ส าเนาบัญชเีงินฝากธนาคารท่ีมีรายการตลอดท้ังเดอืน 

๔.๓ เอกสารตามข้อ ๔.๒ ให้น าส่งกองคลังและหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

ภายในวันท่ี ๕ ของเดอืนถัดไป ยกเว้นเดือนกันยายน ให้น าส่งภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน 

๔.๔ บัญชเีงินฝากธนาคารในกรณีนี้ อยู่ในความดูแลของส่วนงาน ภายใต้การควบคุมของ

มหาวทิยาลัย ซึ่งบัญชดีังกล่าวจะถูกรับรู้ในระบบบัญชขีองมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๕   โครงการท่ีมีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือเป็นหัวหน้าโครงการ 

และมีความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับการรับและจ่ายเงิน เพื่อช่วยในการควบคุมทางการเงินของ

โครงการ ให้ปฏบัิตดิังนี้  

๕.๑ ขออนุญาตเปิดบัญชเีงินฝากธนาคารจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณอ์ักษร 

๕.๒ ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “โครงการ(ระบุชื่อโครงการ) มหาวิทยาลัย

พะเยา” โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กระท าการและมีอ านาจเบิกจ่าย  เว้นแต่กรณีด าเนินโครงการในรูปของ

คณะกรรมการ ให้มีผู้กระท าการอย่างนอ้ยสามคน และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอยา่งน้อยสองในสามของผู้กระท าการ  

๕.๓ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนนิการ ดังนี้  

๕.๓.๑ ด าเนินการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุด

โครงการ 
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๕.๓.๒ จัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงินของโครงการ 

๕.๓.๓ จัดท ารายงานเงินคงเหลอืของโครงการ (ถ้าม)ี 

๕.๓.๔ ให้น าส่งรายงานในข้อ ๕.๓.๒ และ ๕.๓.๓ พร้อมเล่มสมุดบัญชีต่อกอง

คลังและหนว่ยตรวจสอบภายใน ภายใน ๙๐ วัน นับแตว่ันสิน้สุดโครงการ 

เงินคงเหลอืตามรายงานขอ้ ๕.๓.๓ ผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าโครงการต้องรับผิดชอบ

น าส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยท้ังจ านวน 

๕.๔ บัญชีเงินฝากธนาคารในกรณีนี้ อยู่ในความดูแลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แต่

มหาวิทยาลัยจะไม่น าบัญชีดังกล่าวรับรู้ในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย เนื่องจากได้บันทึกเงินจ านวนดังกล่าวเป็นลูกหนี้

เงินยมืของผู้ปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัยแลว้ 

ข้อ ๖ เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนงานตามข้อ ๔ 

หรือโครงการตามข้อ ๕ อาจขอใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเดินสะพัดอัตโนมัติ (Real Time Funds Transfer) จากธนาคาร

ก็ได้ 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาในการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นท่ีสุด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                             มณฑล  สงวนเสริมศรี 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.5  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการใหบ้ริการทางวิชาการและ

ค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม(อากาศ)ของวิทยาลัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 

 

มติ   ท่ีประชุมพจิารณาแล้ว มมีตดิังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ

และค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่งด้านสิ่งแวดลอ้ม(อากาศ)ของวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2556 

2. ให้เพิ่มค าจ ากัดความ ในขอ้ 3 ในประกาศน้ี 

 “ผู้รับผิดชอบหลัก”  

 “ผู้ร่วมปฏบัิตงิาน”  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บรกิารทางวิชาการและค่าตอบแทน 

การให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดา้นสิ่งแวดล้อม(อากาศ) 

ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและ

ค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม(อากาศ)    ของวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๗ 

ข้อ ๘ และข้อ ๑๐(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  จึงให้ออกประกาศไว้

ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ประกาศฉบับนี้ เรียกวา่ “ ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ

และค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม(อากาศ)ของวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ ” 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลใชบั้งคับนับแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

 “มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวทิยาลัยพะเยา 

 “คณะท างาน” หมายความว่า บุคลากร ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ท่ี

ให้บริการทางวิชาการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

ผู้รับผิดชอบหลักจ านวน ๑ คน และผู้ร่วมปฏบัิตงิานไม่เกิน ๕ คน 

 “ผู้รับผิดชอบหลัก” หมายความว่า อ า จ า ร ย์ สั ง กั ด วิ ท ย า ลั ย พ ลั ง ง า น แ ล ะ

สิ่งแวดลอ้ม  

 “ผู้ร่วมปฏบัิตงิาน” หมายความว่า นักวิทยาศาสตร์สังกัดวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 “ห้องปฏบัิตกิาร” หมายความว่า   ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม ได้แก่ ห้องปฏบัิตกิารน้ าดี , ห้องปฏบัิตกิารน้ าเสีย , ห้องปฏบัิตกิารชีววทิยา , ห้องปฏิบัติการขยะและของเสีย

อันตราย , ห้องปฏบัิตกิารอากาศ และห้องปฏบัิตกิารอื่นๆ ของวทิยาลัยฯ 

ข้อ ๔ให้ก าหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวชิาการ การตรวจวเิคราะห์ตัวอยา่งด้านสิ่งแวดล้อมของ

วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
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  ข้อ ๕  ให้น าเงินรายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมแตล่ะด้านหรือแตล่ะคร้ัง จัดสรรเป็นเงินรายได้ ดังนี้ 

   ๕.๑ เป็นเงินรายได้ของมหาวทิยาลัย ร้อยละ ๑๐  

   ๕.๒ เป็นเงินรายได้ของวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓ 

  ข้อ ๖ ให้น าเงินรายรับส่วนท่ีเหลือจาก ข้อ ๕ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของการตรวจ

วเิคราะห์ตัวอยา่งด้านสิ่งแวดล้อมของวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

   ๖.๑ ค่าตอบแทนคณะท างาน ไมเ่กินร้อยละ ๒๐ 

   ๖.๒ ค่าใชส้อยและวัสดุ ร้อยละ ๘๐ 

  ข้อ ๗ ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ ๖.๑ ซึ่งจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะท างาน  ท่ีได้รับ

มอบหมายให้ตรวจวิเคราะห์ในแตค่รัง้ โดยก าหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะท างาน ไวด้ังนี้ 

 ๗.๑ ผู้รับผิดชอบหลัก  ๕๐๐ บาท / วัน / คน 

 ๗.๒ ผู้ร่วมปฏบัิตงิาน  ๓๐๐ บาท / วัน / คน 

ข้อ ๘ ในกรณีท่ีมีเงินเหลือจ่ายจากข้อ ๖.๒ ให้น าเข้าเป็นเงินรายได้ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

(ส่วนของห้องปฏบัิตกิาร) ตอ่ไป 

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้

อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                             มณฑล สงวนเสริมศรี 

                                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.6  เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขบัญชแีนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิังนี้ 

ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างดา้นสิ่งแวดล้อม(อากาศ) 

   ล าดับ ตัวอย่างวเิคราะห ์ อัตราค่าบริการ(บาท) ต่อตัวอย่าง 

๑ ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP)  ๑,๕๐๐ 

๒ ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM10 ๒,๐๐๐ 

๓ ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM2.5 ๒,๐๐๐ 

 

หมายเหต ุ :   - อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ คิดเป็นรายวัน ต่อ ๑ จุดการตรวจวิเคราะห ์

- อัตราค่าบริการน้ียังไม่รวมคา่ใชจ้่ายในเดินทาง และค่าท่ีพัก ในการตรวจวิเคราะห์นอกสถานท่ี 
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   1. ให้ความเห็นชอบแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราเบ้ียประชุม

คณะกรรมการในคณะกรรมการชุดตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยเพิ่มข้อความในหมายเหตุ ข้อ 2 ให้ผู้ท่ีได้รับเชิญ

จากคณะกรรมการชุดตา่งๆ ไปชี้แจงตอ่คณะกรรมการชุดนัน้ๆ ได้รับค่าเบ้ียประชุม ตามอัตราเท่ากับกรรมการภายในของ

คณะกรรมการชุดนัน้ๆ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทตอ่คร้ัง  

   2. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง  ขอหารือการจัดท าประกาศ หรือระเบียบ กรณีค่าสมัครสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Test) เพื่อน าเข้าเป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย 

  
มติ   ท่ีประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 

1.ให้ความเห็นชอบการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัย  กรณีค่ าสมัครสอบประมวลความ รู้ 

(Comprehensive Test) เพื่อน าเขา้เป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย 

  2. มอบฝ่ายเลขานุการประสานผู้รับผิดชอบจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัย  น าเสนอคณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย เพื่อพจิารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาเชงิพื้นที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ   ท่ีประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 

  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีแบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  2. ให้แกไ้ขข้อ 24 จากเดิม ให้ศูนย์จัดท าบัญชีต่างๆ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป เป็น ให้ศูนย์

จัดท าบัญช ีตามหลักการบัญชท่ีีรับรองโดยท่ัวไป 

  3. ให้แก้ไขข้อ 25 จากเดิม  ให้ศูนย์จัดท างบการเงินประจ าเดือน และรายงานให้คณะกรรมการ

บรหิารศูนย์ทราบทุกหกเดือน เป็น ให้ศูนย์จัดท างบการเงินประจ าเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์

ทราบทุกสามเดือน โดยผ่านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ยการบรหิารงานศูนยเ์ครือข่ายความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

_________________________________________ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีแบบสร้างสรรค์เพื่อด าเนินการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีแบบ

สร้างสรรค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 

๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓และตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การเงินและทรัพย์สนิ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑ 
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พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๖ จึงให้ออกระเบียบไวด้ังตอ่ไปน้ี 

  ข้อ๑ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาเชงิพื้นท่ีแบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ขอ้๒ระเบียบนี้ให้มผีลบังคับใช้ตัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยง้กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ๔ในระเบียบนี้ 

  “สภามหาวทิยาลัย”หมายความว่าสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  “มหาวทิยาลัย”หมายความว่ามหาวทิยาลัยพะเยา 

  “ศูนย”์ หมายความว่า ศูนย์เครอืขา่ยความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ท่ีแบบสร้างสรรค์(Area Base 

Development Creative Collaborative Center, ABCreative Center)  

  “คณะกรรมการบริหารศูนย์” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ

พัฒนาเชิงพืน้ท่ีแบบสร้างสรรค์ 

  “อธิการบด”ีหมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “ผู้อ านวยการศูนย์” หมายความว่า ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี

แบบสร้างสรรค์ 

  ข้อ๕ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

หมวดท่ี๑ 

บทท่ัวไป 

 

  ข้อ ๖ให้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีแบบสร้างสรรค์โดยมีฐานะเทียบเท่า

กองภายใต้สว่นงานบริหารมหาวทิยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรา ๗(๔) โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี ้

   (๑) เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหมท่ี่ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาพืน้ท่ีจังหวัดพะเยา 

   (๒) เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวจิัยเชงิพื้นท่ีท่ีเกิดผลกระทบในแนวกว้างแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

   (๓) เพื่อพัฒนาระบบงานในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นท่ี โดยมุ่งเน้น

การพัฒนานักจัดการการวจิัยของมหาวิทยาลัยและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาจังหวัดพะเยา 

ท่ีจะชว่ยในการสร้างงานวจิัยเชงิพื้นท่ีท่ีแกไ้ขปัญหาเชิงพืน้ท่ีและทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน 

   (๔) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการและนักพัฒนาในท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิด

ผลงานวจิัยท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของพื้นท่ีอยา่งแทจ้รงิ 

   (๕) อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๗ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย ์ประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน 

รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคณบดีจ านวน ๓ คนเป็นกรรมการผู้อ านวยการกองบริหาร

งานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งจากบุคลากรภายใน

หรือบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัย เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการศูนย์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 การได้มาซึ่งรายช่ือของคณบดีให้คณบดีเลอืกกันเองในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ตอ้งเป็นตัวแทนครบท้ัง ๓ กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และศิลป

ศาสตร์ 

  ผู้อ านวยการศูนยอ์าจเสนอชื่อผู้ปฏบัิตงิานของศูนย์เพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการของ

คณะกรรมการบริหารศูนยไ์ด้ตามท่ีเห็นสมควร 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณบดี มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ

แตง่ตัง้ใหมอ่กีได้ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิาจพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งด ารง

ต าแหนง่เท่ากับวาระท่ีเหลอืของผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน 

  ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารศูนย์มีอ านาจหนา้ที ่ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดนโยบายและแผนงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

วัตถุประสงค์ของศูนย์ 

   (๒)  ก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบายและ

แผนงานที่คณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด 

   (๓)  เสนอข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ การด าเนินงานศูนย์ การ

ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์ศูนย ์

   (๔)  ออกประกาศของศูนยต์ามขอ้บังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

   (๕)  พจิารณางบประมาณและงบการเงินประจ าปีของศูนย์เพื่อเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัย 

   (๖)  แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินงานตามพันธะกิจเฉพาะด้าน หรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ 

   (๗)  ด าเนนิการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย หรอือธิการบดีมอบหมาย 

  ข้อ ๙ ให้มีผู้อ านวยการศูนย์คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของศูนย์ตามแนวทางและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนด  

 ให้อธิการบดีเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้อ านวยการศูนย์โดยความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

  ผู้อ านวยการศูนย์มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้แทนของศูนยใ์นการติดต่อกับบุคคลภายนอก เว้น

แตก่ารด าเนนิการเกี่ยวกับสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่มผีลเป็นการผูกพันมหาวทิยาลัยหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีจะ

มผีลเป็นการใชอ้ านาจหนา้ที่ในนามของมหาวิทยาลัย ให้น าเสนอตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาด าเนนิการ 

  ผู้อ านวยการศูนยม์วีาระการด ารงต าแหนง่คราวละสี่ปี และอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอ่กีได้ 

ผู้อ านวยการศูนย์อาจพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 

   (๓)  คณะกรรมการบริหารศูนยม์มีตเิสนอตอ่อธิการบดีให้พ้นจากต าแหนง่ 

  ข้อ ๑๐ ผู้อ านวยการศูนย์มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี้ 

(๑)บริหารงานของศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และระเบียบข้อบังคับท่ีคณะกรรมการ

บริหารศูนยก์ าหนด 
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(๒)  บริหารงานบุคลากรในการปฏบัิตงิานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(๓) จัดท าแผนงานประจ าปีและร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์ เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารศูนย ์

(๔) จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายงานทางการเงินและจัดท า

รายงานผลการด าเนนิงานและการเงินประจ าปีเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารศูนย ์

(๕)  เป็นผู้แทนของศูนยใ์นกิจกรรมตา่งๆ 

(๖)  ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนยม์อบหมาย 

   

หมวดท่ี ๒ 

เงินรายได้ 

 

  ข้อ ๑๑ ศูนยอ์าจมีรายได้ดังนี้ 

   (๑)  งบประมาณรายได้ 

  (๒)  งบประมาณแผ่นดิน 

   (๓)  เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   (๔)  ค่าธรรมเนยีม ค่าเชา่สถานท่ี และค่าบริการต่าง ๆ ของศูนย์ 

   (๕)  ผลประโยชนจ์ากการด าเนนิงานของศูนย์ 

   (๖)  เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคซึ่งมีให้แก่ศูนย์ รวมถึงทรัพย์สินท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

มอบให้ 

   (๗)  รายได้และผลประโยชนอ์ย่างอื่นและเงินอื่นใดที่นอกเหนอืจาก(๑)ถึง(๖) 

   รายได้ของศูนย์เป็นรายได้ท่ีได้รับการยกเว้น ไมต่อ้งน าส่งเป็นรายได้มหาวทิยาลัยโดยจะตอ้งใช้

เพือ่ประโยชนข์องศูนย์ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้มอบให้ก าหนด หรือท่ีมีระบุในรายได้อื่น ๆ 

  ข้อ ๑๒ รายได้ท่ีได้รับจะหักไว้จ่ายไม่ได้ และต้องน าฝากสถาบันการเงินตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

ศูนยเ์ห็นชอบในวันท่ีได้รับ เวน้แต่มีเหตุผลจ าเป็นให้น าฝากในวันท่ีสถาบันการเงินเปิดท าการในวันถัดไป 

  ข้อ ๑๓ การน ารายได้ของศูนย์ไปหาผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากการฝากกับสถาบันการเงินให้

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยพ์จิารณาอนุมัตโิดยมตขิองคณะกรรมการบริหารศูนย์  

  ข้อ ๑๔ เมื่อศูนย์ถูกยกเลิก ให้น ารายได้ท้ังหมดของศูนย์เข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  

 

หมวดท่ี ๓ 

การงบประมาณ 

 

  ข้อ ๑๕ ปีงบประมาณของศูนย์ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของมหาวทิยาลัย 

  ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการศูนย์จัดท าร่างงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิทัง้นี้ต้องให้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมปีงบประมาณ 

  ข้อ ๑๗ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยงบด าเนินงานและงบลงทุน ส าหรับ

รายละเอยีดในการจ าแนกประเภทรายจ่ายให้คณะกรรมการบริหารศูนยเ์ป็นผู้ก าหนด 
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  ข้อ ๑๘ เงินคงเหลือในแต่ละปี ให้น าเข้าเงินทุนสะสมของศูนย์ หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่า

งบประมาณท่ีตั้งไว้ สามารถน าเงินทุนสะสมมาตั้งเป็นงบประมาณเพิ่มเติม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารศูนย ์และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  ข้อ ๑๙ ให้ศูนย์บริหารงบประมาณเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ผู้อ านวยการศูนย์เป็นผู้มี

อ านาจอนุมัตงิบประมาณดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ด้วย 

   

หมวดท่ี๔ 

การบริหารงานบุคคล 

 

  ข้อ ๒๐ พนักงานของศูนย์ ประกอบด้วย 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย 

(๒) บุคลากรของศูนย์ 

ข้อ ๒๑ การบริหารงานบุคลากรของศูนย์ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์ก าหนดและจัดท า

เป็นประกาศของศูนย์ 

  ข้อ ๒๒ อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานของศูนย์ให้เป็นไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารศูนยก์ าหนดและจัดท าเป็นประกาศของศูนย์ 

  ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของศูนย์ อาจจัดให้มีระบบสวัสดิการ และเงินตอบแทนใน

ลักษณะต่างๆ ให้แก่พนักงานของศูนย์ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ท้ังนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัด

สวัสดกิาร และเงนิตอบแทนดังกลา่วให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยก์ าหนดและจัดท าเป็นประกาศของศูนย ์

 

 หมวดท่ี ๕ 

การบริหารการเงินและการพัสด ุ

 

  ข้อ ๒๔ การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการพัสดุ  ให้เ ป็นไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารศูนยก์ าหนดและให้จัดท าเป็นประกาศของศูนย ์โดยค านงึถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้  

 

หมวดท่ี ๖ 

การรายงาน การเงิน และการตรวจสอบ 

 

  ข้อ ๒๕ ให้ศูนย์จัดท าบัญชี ตามหลักการบัญชท่ีีรับรองโดยท่ัวไป 

  ข้อ ๒๖ ให้ศูนย์จัดท างบการเงินประจ าเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ทราบทุกสาม

เดอืน โดยผ่านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัย 

  ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารศูนยแ์ตง่ตัง้ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดนิหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิท่ีรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอบบัญชแีละรับรองงบการเงิน

ของศูนย์ 

  ข้อ ๒๘ ให้ศูนย์จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานต่อสภามหาวทิยาลัย อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
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หมวดท่ี ๗  

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๒๙ กรณมีรีายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของศูนยท่ี์มีผลก่อนระเบียบนี้ ให้อนุโลมตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                                     ไขศรี ศรีอรุณ 

(ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ   ท่ีประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  2. ให้แก้ไขข้อ 26 จากเดิม ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดท าบัญชีต่างๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป เป็น ให้อุทยานวิทยาศาสตรจ์ัดท าบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

  3. ให้แก้ไขข้อ 27 จากเดิม  ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดท างบการเงินประจ าเดือน และรายงานให้

คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ทราบทุกหกเดือน เป็น ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดท างบการเงินประจ าเดือน 

และรายงานให้คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ทราบทุกสามเดือน โดยผ่านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ

ภายในมหาวทิยาลัย 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ย การบรหิารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

_________________________________________ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อด าเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตาม

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน

และทรัพย์สนิ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2556 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จึงให้

ออกระเบียบไวด้ังตอ่ไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 
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  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มผีลบังคับใชต้ัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตันไป 

  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยง้กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  “มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “อุทยานวิทยาศาสตร์” หมายความว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao 

Science Park: UPSP) 

  “คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารอุทยาน

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดี มหาวทิยาลัยพะเยา 

  “ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์” หมายความว่า ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

“รองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์” หมายความว่า รองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยพะเยา 

“ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์” หมายความว่า ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

หมวดท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  ข้อ ๖ ให้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง ภายใต้ส่วนงาน

บริหารมหาวทิยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ (๒) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

(๑) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะน าไปสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิง

พาณิชย ์(Technology commercialization) และตอ่ยอดในเชงิธุรกิจได้ 

(๒) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) จากผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และปรับปรุง

เทคโนโลยใีห้พร้อมจะด าเนนิงานในเชงิธุรกิจ  

(๓) เพื่อสง่เสริมให้เกิดธุรกิจที่ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิ่มมูลคา่ (Value added) ให้กับสินค้าและบริการ 

(๔) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนและสร้างมวลรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยภีูมิภาค 

(๕) เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  

 (๖) อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดี

มอบหมายเป็นประธาน รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ คณบดีจ านวน  ๓ คน เป็นกรรมการ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยให้อธิการบดีเป็นผู้

แต่งตั้งจากบุคลากรภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็น

กรรมการและเลขานุการ 
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 การได้มาซึ่งรายช่ือของคณบดีให้คณบดีเลอืกกันเองในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

  ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์อาจเสนอชื่อผู้ปฏบัิตงิานของอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ให้ท าหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ

แตง่ตัง้ใหมอ่กีได้ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิาจพ้นจากต าแหนง่ เมื่อ 

(๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งด ารง

ต าแหนง่เท่ากับวาระท่ีเหลอืของผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน 

  ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดนโยบายและแผนงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ

มหาวทิยาลัยและวัตถุประสงค์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

   (๒)  ก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผนงานท่ีคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ก าหนด 

   (๓)  เสนอข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ การ

ด าเนนิงานอุทยานวิทยาศาสตร์ การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชนอ์ุทยานวิทยาศาสตร์ 

   (๔)  ออกประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์ตามข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

   (๕)  พิจารณางบประมาณและงบการเงินประจ าปีของอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภา

มหาวทิยาลัย 

   (๖)  แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อด าเนนิงานตามพันธกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือมอบหมายให้

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

   (๗)  ด าเนนิการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย หรอือธิการบดีมอบหมาย 

  ข้อ ๙ ให้มีผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของอุทยาน

วทิยาศาสตร์ตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ก าหนด  

ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ อาจเสนอแต่งตั้งรองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์คนหนึ่งหรือ

หลายคนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ 

โดยวาระของรองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามวาระของผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 ให้อธิการบดีเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

  ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้แทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ใน

การติดต่อกับบุคคลภายนอก เว้นแต่การด าเนินการเกี่ยวกับสัญญาหรือเอกสารอื่นใดท่ีมีผลเป็นการผูกพันมหาวิทยาลัย

หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีจะมีผลเป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีในนามของมหาวิทยาลัย ให้น าเสนอต่ออธิการบดีเพื่อ

พจิารณาด าเนินการ 

  ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก

ได้ 

ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และรองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ อาจพ้นจากต าแหนง่ เมื่อ 

(๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 
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   (๓)  คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์มีมตเิสนอตอ่อธิการบดีให้พ้นจากต าแหนง่ 

  ข้อ ๑๐ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1)  บริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของอุทยาน

วทิยาศาสตร์ 

(2)  บริหารงานบุคลากรในการปฏบัิตงิานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(3)  จัดท าแผนงานประจ าปีและเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอุทยาน

วทิยาศาสตร์เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

(4)  รายงานผลการด าเนินงานและการเงินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารอุทยาน

วทิยาศาสตร์ 

(5)  เป็นผู้แทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมตา่งๆ 

(6)  ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ให้มีผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานและเป็นผู้บังคับบัญชา

บุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ ท้ังนี้ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอ่กีได้  

ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อาจพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 

   (๓)  คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์มีมตเิสนอตอ่อธิการบดีให้พ้นจากต าแหนง่ 

  ข้อ ๑๒ ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์มีหน้าท่ีบริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามนโยบาย

และตามวัตถุประสงค์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ อ านาจหนา้ที่นี้ให้รวมถึง 

(๑)  ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอื่นของอุทยานวิทยาศาสตร์ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

(๒)  จัดท าแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีรายงานการเงิน และ

ตดิตามประเมินผลการด าเนนิงานต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

(๓) ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆตามท่ีผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มอบหมาย 

 

หมวดท่ี ๒ 

เงินรายได้ 

 

  ข้อ ๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์อาจมรีายได้ดังนี้ 

   (๑)  งบประมาณรายได้ 

  (๒)  งบประมาณแผ่นดิน 

   (๓)  เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   (๔)  ค่าธรรมเนยีม ค่าเชา่สถานท่ี และค่าบริการต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

   (๕)  ผลประโยชนจ์ากการด าเนนิงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
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   (๖)  เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคซึ่งมีให้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงทรัพย์สินท่ีบุคคลหรือ

หนว่ยงานอื่น มอบให้ 

   (๗)  รายได้และผลประโยชนอ์ย่างอื่นและเงินอื่นใดที่นอกเหนอืจาก (๑) ถึง (๖) 

   รายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นรายได้ท่ีได้รับการยกเว้น ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้

มหาวทิยาลัยโดยจะตอ้งใชเ้พื่อประโยชนข์องอุทยานวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้มอบให้ก าหนด หรือท่ีมีระบุในรายได้

อื่น ๆ 

  ข้อ ๑๔ รายได้ท่ีได้รับจะหักไว้จ่ายไม่ได้ และต้องน าฝากสถาบันการเงินตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

อุทยานวิทยาศาสตร์เห็นชอบในวนัท่ีได้รับ เวน้แต่มีเหตุผลจ าเป็นให้น าฝากในวันท่ีสถาบันการเงินเปิดท าการในวันถัดไป 

  ข้อ ๑๕ การน ารายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ไปหาผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากการฝากกับ

สถาบันการเงินให้ประธานคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์พิจารณาอนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริหาร

อุทยานวิทยาศาสตร์ 

ข้อ ๑๖ เมื่ออุทยานวิทยาศาสตร์ถูกยกเลิก ให้น ารายได้ท้ังหมดของอุทยานวิทยาศาสตร์เข้าเป็นรายได้

ของมหาวิทยาลัย   

 

หมวดท่ี ๓ 

การงบประมาณ 

 

  ข้อ ๑7 ปีงบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของมหาวทิยาลัย 

  ข้อ ๑8 ให้ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์จัดท ารา่งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ีตอ้งให้แลว้เสร็จก่อนเร่ิมปีงบประมาณ 

  ข้อ ๑9 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยงบด าเนินงานและงบลงทุน ส าหรับ

รายละเอยีดในการจ าแนกประเภทรายจ่ายให้คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นผู้ก าหนด 

  ข้อ 20 เงินคงเหลอืในแตล่ะป ีให้น าเขา้เงนิทุนสะสมของอุทยานวิทยาศาสตร์ หากมีความจ าเป็นต้องใช้

จ่ายเกินกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ สามารถน าเงินทุนสะสมมาตั้งเป็นงบประมาณเพิ่มเติม โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  ข้อ ๒1 ให้อุทยานวิทยาศาสตร์บริหารงบประมาณเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้

ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นผู้มอี านาจอนุมัติงบประมาณดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารอุทยาน

วทิยาศาสตร์ดว้ย 

   

หมวดท่ี ๔ 

การบริหารงานบุคคล 

 

  ข้อ ๒2 พนักงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

(๓) พนักงานมหาวิทยาลัย 

(๔) บุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ข้อ ๒3 การบริหารงานบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารอุทยาน

วทิยาศาสตร์ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
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  ข้อ ๒4 อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

  ข้อ ๒5 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ อาจจัดให้มีระบบสวัสดิการ และเงิน

ตอบแทนในลักษณะต่างๆ ให้แก่พนักงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ท้ังนี้หลักเกณฑ์

และวิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดกิาร และเงนิตอบแทนดังกลา่วให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์

ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 

 หมวดท่ี ๕ 

การบริหารการเงินและการพัสดุ 

 

  ข้อ ๒6 การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการพัสดุ  ให้เ ป็นไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ก าหนดและให้จัดท าเป็นประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยค านึงถึงความโปร่งใส

และการตรวจสอบได้  

 

หมวดท่ี ๖ 

  การรายงาน การเงิน และการตรวจสอบ 

 

  ข้อ ๒7 ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดท าบัญชี ตามหลักการบัญชท่ีีรับรองโดยท่ัวไป 

  ข้อ ๒8 ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดท างบการเงินประจ าเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหาร

อุทยานวิทยาศาสตร์ทราบทุกสามเดือน โดยผ่านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัย 

  ข้อ ๒9 ให้คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินท่ีรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอบ

บัญชแีละรับรองงบการเงินของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

  ข้อ 30 ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ 

 

หมวดท่ี ๗  

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๓๑ กรณมีรีายได้และค่าใชจ้่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลก่อนระเบียบนี้ ให้อนุโลมตาม

ระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                                     ไขศรี ศรีอรุณ 

(ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระ อื่นๆ  
 

ตารางปฏิทินคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2557 
 
  

ครั้งที ่ ว/ด/ป สถานที ่ หมายเหต ุ

1/2557 วันศุกรท่ี์ 10 มกราคม 2557

เวลา 13.30 น. 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ 

 

2/2557 วันศุกรท่ี์ 7 มีนาคม 2557 

เวลา 13.30 น. 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ 

 

3/2557 วันศุกรท่ี์ 2 พฤษภาคม 2557 

เวลา 13.30 น. 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ 

 

4/2557 วันพุธท่ี 16 กรกฎาคม 2557 

เวลา 13.30 น. 

ตกึส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธ์ิ 

วันที่ 17 กรกฎาคม 57   

เป็นวันครบรอบวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัย 

5/2557 วันศุกรท่ี์ 5 กันยายน 2557 

เวลา 13.30 น. 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ 

 

6/2557 วันศุกรท่ี์ 7 พฤศจิกายน 2557 

เวลา 13.30 น. 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ 

 

 

 

ปิดประชุม  

 

 เวลา  15.30 น. 

 

 

                สุคนธ์  ยากี                                                                            ชาล ี ทองเรือง 

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                  (รองศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                  

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


