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	 ปีพุทธศักราช	2557	เป็นการก้าวย่างสู่ปีที่	4	ของมหาวิทยาลัยพะเยากับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	รับใช้สังคม
อย่างเต็มรูปแบบ	โดยมีแผนพัฒนาด้านวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา	รวมทั้งมุ่งเน้นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน		การวิจัยและบริการวิชาการ	ให้สอดคล้องกับ
การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นก�าลังส�าคัญและเป็นต้นแบบในการช่วยพัฒนาด้านการศึกษา	สังคม	เศรษฐกิจ	คุณภาพชีวิต	สุขภาพ	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	เพื่ออยู่เคียงคู่ประชาชน	เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
	 โครงการ	1	คณะ	1	โมเดล	เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการด�าเนินการให้บรรลุปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า	
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”	โดยใช้จังหวัดพะเยาเป็นชุมชนเป้าหมาย	ในเบื้องต้น	มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้หน่วยงานระดับ
คณะรับผิดชอบหลักอย่างน้อย	1	อ�าเภอ	เพื่อเลือกพื้นที่ที่มีโอกาสหรือมีปัญหาที่มีผลกระทบสูง	ที่เต็มใจจะเข้าร่วมโครงการและ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเหล่านั้น
	 ในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต	มหาบัณฑิต	และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่มีความมานะอุตสาหะ
และพากเพียรจนส�าเร็จการศึกษาและในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	2554	-	2555	ซึ่งเป็นพิธี
ที่มีความส�าคัญและควรแก่การภาคภูมิใจอย่างยิ่ง	เนื่องจากเป็นบัณฑิตรุ่นแรกที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในนามมหาวิทยาลัย
พะเยา	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์สิทธ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลพรให้บัณฑิตทุกท่านและครอบครัว	ประสบแต่
ความสุข	ความเจริญ	น�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง	สังคมและประเทศชาติภายใต้
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า	“ด�ารงชีวิตด้วยปัญญา	ประเสริฐที่สุด”	A	Life	of	Wisdom	is	the	Most	Wondrous	of	All	
	 สภามหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณ	คณะผู้บริหาร	คณะกรรมการ	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	และหวังว่ารายงานประจ�าปีฉบับนี้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในด้านการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสภามหาวิทยาลัย
แก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
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องค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

1. การก�าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 

2. ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. 2557  

 2.1	การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

	 และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

	 	 2.1.1	การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปีการศึกษา	2557

	 	 2.1.2	การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	

	 	 								ประจ�าปีงบประมาณ	2557

	 	 2.1.3	การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของรองอธิการบดี

	 	 								และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปีงบประมาณ	2557

	 	 2.1.4	การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ	

																														มหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปีงบประมาณ	2557

	 	 2.1.5	การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกองมหาวิทยาลัยพะเยา	

	 	 								ประจ�าปีงบประมาณ	2557	

	 2.2	การแต่งตั้งผู้บริหาร	คณะกรรมการ	และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

 2.3	การอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติปริญญา

 2.4	การออกข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	และค�าสั่ง

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557

	 	 ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557

	 	 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557

	 	 ค�าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557

 2.5	การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 2.6	การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.7	การให้ปริญญากิตติมศักดิ์	ประจ�าปีการศึกษา	2556
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3. ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี พ.ศ. 2557

	 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมวิชาการ	“พะเยาวิจัย	2557”

	 พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา	

	 ประจ�าปีการศึกษา	2554	-	2555

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	2554-2555	

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	คุณหญิงไขศรี	ศรีอรุณ		นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงวางศิลาฤกษ์

	 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา

	 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 สาขาวิชาพัฒนาสังคม	พระอุบาลีคุณูปมาจารย์	(ปวง	ธมฺมปญฺโญ)	วัดศรีโคมค�า	จังหวัดพะเยา

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนิน	เป็นประธาน

	 ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปนาคปรกจ�าลองประดับอักษรพระนามาภิไธย	ส.ธ.

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

	 พระธรรมสิงหบุราจารย์	(หลวงพ่อจรัญ	ฐิตธมฺโม)	วัดอัมพวัน	จังหวัดสิงห์บุรี

	 ส�ารวจสถานที่เพื่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก	สธ.เฉลิมพระเกียรติ

	 สมเด็จพระเทพฯ	และพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

	 ประชุมคณะกรรมการออกแบบลานธรรมเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกฯ

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	เปิดคลินิกศูนย์การแพทย์และคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 สภามหาวิทยาลัยพะเยา	เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�าแผนกลยุทธ์	

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	(พ.ศ.	2558-2561)	
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ดร.สมนึก พิมลเสถียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
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อุปนายก
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
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 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 19 ก�าหนดว่าให้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย
 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 14 คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
       มหาวิทยาลัย
 (3) อธิการบดี
 (4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน
 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนสองคนซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัย
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) และวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ�านวนหนึ่งคน
 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย
 เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัย
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด้วยก็ได้

 อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 21 ก�าหนดว่าสภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจและหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะให้มีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6
 (2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย
      ให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศส�าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้
 (3) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัย
      และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 (4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
 (5) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูง
      และสถาบันวิจัยอื่น
 (6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
 (7) พิจารณาด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
      สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
 (8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ (4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย ์ 
      รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และต�าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 (9) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 (10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
 (11) วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
 (12) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 (13) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
 (14) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ต�าแหน่งอธิการบดีว่างลง
 (15) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท�าการใด ๆ อันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของ
         สภามหาวิทยาลัย 
 (16) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 
 (17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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ภำพกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ครั้งที่ 1/2557 วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

ภำพกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
ครั้งที่ 3/2557 วันอาทิตย์ ที่ 11 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

ภำพกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
ครั้งที่ 2/2557วันศุกร์ ที่ 14 เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา

University of 
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ภำพกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ครั้งที่ 4/2557
วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม L903 ชั้น 9 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

ภำพกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
ครั้งที่ 5/2557วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม R 805 
ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร University of 

Phayao
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ภำพกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ครั้งที่ 6/2557
วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม R 805 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

University of 
Phayao



1. การก�าหนดนโยบายและทิศทาง
   การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการก�าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องนโยบายการก�ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 และนายก
สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องนโยบายการก�ากับดูแลของ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554 ตามประกาศดังกล่าวสภามหาวิทยาลัย
พะเยาก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลสู่การปฏิบัติ คือ
 1. ให้สภามหาวิทยาลัยก�าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดหลัก
     ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
                  พ.ศ. 2553 ตลอดจน นโยบายและทิศทางในระดับประเทศรวมทั้งกระแสโลกาภิวัฒน์
 2. ให้มีระบบและกลไก ส�าหรับการขับเคลื่อนให้มีการด�าเนินงานที่ส�าเร็จตามนโยบาย 
     โดยกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถและการอนุมัติแผนกลยุทธ์
 3. ให้มีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน โดยอาศัยการประเมิน
                   ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามแผนกลยุทธ์ และการประเมินตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้
      ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
 4. ให้มีการทบทวนนโยบายและทิศทางของสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. ให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที่มีหลักธรรมาภิบาล 
                   อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6. ให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 7. ให้มีการรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL  สภามหาวิทยาลัยพะเยา
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2.ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
   ในปี พ.ศ. 2557
 
ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เฉลี่ยต่อปีคิดเป็นร้อยละ 82.5

แจ้งเพื่อทราบ สืบเนื่อง พิจารณา รวมครั้งที่

ครั้งที่ 1

12 ม.ค. 57

ครั้งที่ 2

14 มี.ค. 57

ครั้งที่ 3 

11 พ.ค. 57

ครั้งที่ 4

20 ก.ค. 57

ครั้งที่ 5

21 ก.ย. 57

ครั้งที่ 6

09 พ.ย. 57

- 287 35

3 176 26

2 1011 23

- 264 30

- 1911 30

- 2010 30

รวม 49 5 120 174

 ในปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม 6 ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 174 
ระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

กรรมการทั้งหมดวัน/เดือน/ปี เข้าประชุม คิดเป็นร้อยละครั้งที่

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

172012 ม.ค. 57 85

142014 มี.ค. 57 70

152011 พ.ค. 57 75

192020 ก.ค. 57 95

172021 ก.ย. 57

09 พ.ย. 57 20 17 85

85

รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.5
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2.1 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมหำวิทยำลัยพะเยำ

 2.1.1 กำรประเมินตนเองของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ลงนาม
ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556  
 แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยามีรายละเอียดดังนี้
 1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
 2. คณะกรรมการประเมินแจกแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น
 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 3. คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการ
 น�าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 ต่อมาในปีการศึกษา 2557 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 146/2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และ ความในข้อ 4(6) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย แนวทางการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

 ยังไม่ได้ท�ำกำรประเมินเนื่องจำกเปลี่ยนปีกำรศึกษำใหม่ จำกเดิม 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2557- 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
เป็น 25 สิงหำคม พ.ศ. 2557 – 23 สิงหำคม พ.ศ. 2558 

 2.1.2 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปีงบประมำณ 2557

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 513/2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
การด�าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของผู้บริหาร พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ได้ด�าเนินการติดตามการประเมินผล
การด�าเนินงานของอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ 2557  
 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ 2557 มีเกณฑ์การประเมินครอบคลุมประเด็น
การประเมิน 5 ด้าน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีการก�าหนดน�้าหนักคะแนนของแต่ละด้านไว้ ได้แก่
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20) 
 2. ความส�าเร็จ/ประสิทธิผลในการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 25)
 3. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20)
 4. ความส�าเร็จ/พัฒนาการของการด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของส่วนงาน (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20) 
 5. ระดับการตอบสนองข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 15)
 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องขอความเห็นชอบ
รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
 1. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 
                  ตามที่เสนอ
 2. มอบให้อธิการบดีน�าความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากประชาคมของมหาวิทยาลัยไปสู่  การพิจารณาปฏิบัติ โดยเสนอเป็นแผน
     ปรับปรุงการบริหารงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีที่ผ่านมา รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับประชาคมเกี่ยวกับ
     การน�าความเห็นและข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
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 2.1.3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ        
            ประจ�ำปีงบประมำณ 2557

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 514/2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลการด�าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 โดยอาศัย
อ�านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 18  ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
 คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ
 2557 ได้ด�าเนินการติดตามการประเมินผลการด�าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ 2557 
ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ 2557  
 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ 2557 
มีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเข้ารับการประเมิน จ�านวน 8 คน เกณฑ์การประเมินครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 
โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีการก�าหนดน�้าหนักคะแนนของแต่ละด้านไว้ ได้แก่
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20) 
 2. ความส�าเร็จ/ประสิทธิผลในการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบด ี
 (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 25)
 3. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20)
 4. ความส�าเร็จ/พัฒนาการของการด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบด ี
 (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20) 
 5. ระดับการตอบสนองข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 15)
 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 4.3 
เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
 1. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประจ�าปีงบประมาณ 2557
 2. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ
 รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ไปพิจารณาด�าเนินการ

อ่างหลวง
มอพะเยา
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 2.1.4 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของหัวหน้ำส่วนงำนวิชำกำรมหำวิทยำลัยพะเยำ
           ประจ�ำปีงบประมำณ 2557

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 515/2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 โดยอาศัยอ�านาจ
ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2557เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557
 คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 2557 
ได้ด�าเนินการติดตามการประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ  ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 
16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของหัวหน้าส่วนงานวิชการ ประจ�าปีงบประมาณ 2557 
 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 2557 มีหัวหน้า
ส่วนงานวิชาการเข้ารับการประเมิน จ�านวน 18 คน เกณฑ์การประเมินครอบคลุมประเด็นการประเมิน  5 ด้าน โดยมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีการก�าหนดน�้าหนักคะแนนของแต่ละด้านไว้ ได้แก่
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20)
 2. ความส�าเร็จ/ประสิทธิผลในการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
 (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 25)
 3. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20)
 4. ความส�าเร็จ/พัฒนาการของการด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
 (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20)
 5. ระดับการตอบสนองข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 15)
 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระที่ 4.4 
เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
 1. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ประจ�าปีงบประมาณ 2557
 2. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ
 หัวหน้าส่วนงานวิชากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ไปพิจารณาด�าเนินการ 



 2.1.5 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของผู้อ�ำนวยกำรกองมหำวิทยำลัยพะเยำ 
 ประจ�ำปีงบประมำณ 2557

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 516/2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมิน
ผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และ ความในข้อ 22 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตาม
และประเมินผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
พ.ศ. 2557
 คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ได้ด�าเนินการ
ติดตามการประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติ
เห็นชอบรายงานการประเมินของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง ประจ�าปี
งบประมาณ 2557 
 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง ประจ�าปีงบประมาณ 2557 มีผู้อ�านวยการกองเข้ารับ
การประเมิน จ�านวน 17 คน เกณฑ์การประเมินครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมี
การก�าหนดน�้าหนักคะแนนของแต่ละด้านไว้ ได้แก่
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้อ�านวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20)
 2. ความส�าเร็จ/ประสิทธิผลในการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ(ค่าน�้าหนักเท่ากับ 25) 
 3. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. (คะแนนระดับมหาวิทยาลัย) (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20)
 4. ความส�าเร็จ/พัฒนาการของการด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของผู้อ�านวยการกอง (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 20)
 5. ระดับการตอบสนองข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ค่าน�้าหนักเท่ากับ 15)
 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องขอ
ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 
2557 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
 1. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี
 งบประมาณ 2557
 2. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ
 ผู้อ�านวยการกองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ไปพิจารณาด�าเนินการ
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2.2 กำรแต่งตั้งผู้บริหำร คณะกรรมกำร และแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

 1. แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 16 ราย
 2. แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน 1 ราย
 3. แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ จ�านวน 1 ราย
 4. อนุมัติผลการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 1 ราย
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย จ�านวน 11 ราย
 6. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติม จ�านวน 1 ราย
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 8. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย จ�านวน 1 ราย
 9. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 ราย
 10. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ จ�านวน 1 ราย
 11. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งรองอธิการบดี จ�านวน 1 ราย
 12. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 7 ราย
 13. แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 7 ราย
 14. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 11 ราย
 15. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 12 ราย
 16. แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 
       จ�านวน 8 ราย
 17. แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
        ประจ�าปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 8 ราย
 18. แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี
       งบประมาณ 2557 จ�านวน 9 ราย
 19. แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี
       งบประมาณ 2557 จ�านวน 10 ราย
 20. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
       พระชนมายุ 60 พรรษา จ�านวน 126 ราย
 21. แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 10 ราย
 22. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 1 ราย
 23. แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 ราย
 24. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 12 ราย
 25. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่จดทะเบียนแล้ว จ�านวน 12 ราย
 26. แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 ราย
 27. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 7 ราย
 28. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
       จ�านวน 6 ราย
 29. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       จ�านวน 6 ราย
 30. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 31. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 32. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 33. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 34. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 35. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       จ�านวน 6 ราย
 36. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จ�านวน 6 ราย
 37. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 38. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
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2.2 กำรแต่งตั้งผู้บริหำร คณะกรรมกำร และแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

 1. แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 16 ราย
 2. แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน 1 ราย
 3. แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ จ�านวน 1 ราย
 4. อนุมัติผลการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 1 ราย
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย จ�านวน 11 ราย
 6. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติม จ�านวน 1 ราย
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 8. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย จ�านวน 1 ราย
 9. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 ราย
 10. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ จ�านวน 1 ราย
 11. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งรองอธิการบดี จ�านวน 1 ราย
 12. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 7 ราย
 13. แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 7 ราย
 14. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 11 ราย
 15. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 12 ราย
 16. แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2557 
       จ�านวน 8 ราย
 17. แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
        ประจ�าปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 8 ราย
 18. แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี
       งบประมาณ 2557 จ�านวน 9 ราย
 19. แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี
       งบประมาณ 2557 จ�านวน 10 ราย
 20. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
       พระชนมายุ 60 พรรษา จ�านวน 126 ราย
 21. แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 10 ราย
 22. แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 1 ราย
 23. แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 ราย
 24. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 12 ราย
 25. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่จดทะเบียนแล้ว จ�านวน 12 ราย
 26. แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 ราย
 27. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 7 ราย
 28. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
       จ�านวน 6 ราย
 29. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       จ�านวน 6 ราย
 30. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 31. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 32. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 33. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 34. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 35. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       จ�านวน 6 ราย
 36. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จ�านวน 6 ราย
 37. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย
 38. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 6 ราย

 

1.1 อนุมัติกำรเปิดหลักสูตรใหม่
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน     1     หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน     2     หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน     1     หลักสูตร
1.2 อนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตร
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน  2     หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน  -      หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จ�านวน   -     หลักสูตร
1.3 อนุมัติกำรปิดหลักสูตร
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน   -     หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน   -     หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน   -     หลักสูตร
1.4 อนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน   -      หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน   -     หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน  1     หลักสูตร
1.5 อนุมัติยกเลิกแผนกำรเปิดหลักสูตร
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน  2     หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน  -      หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน  -      หลักสูตร
1.6  อนุมัติปรับรำยวิชำ
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน  1     หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน   -     หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน   -     หลักสูตร
1.7  อนุมัติยกเลิกรำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Prerequisite)
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน  1     หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน   -     หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน   -      หลักสูตร
1.8 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน  7     หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน    -      หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน   -     หลักสูตร
1.9 อนุมัติปรับแผนกำรจัดกำรศึกษำ
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน 15    หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน  4     หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน   -     หลักสูตร
1.10 อนุมัติยกเลิกปรับแผนกำรจัดกำรศึกษำ
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน  1     หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน   -     หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน   -     หลักสูตร
1.11 อนุมัติเลื่อนเปิดหลักสูตร     
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ�านวน  6     หลักสูตร
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จ�านวน  1     หลักสูตร
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จ�านวน  2     หลักสูตร
1.12 อนุมัติเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำ 367200 สรีรวิทยำพื้นฐำน 
       ในหลักสูตรกำยภำพบ�ำบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
1.13 อนุมัติผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556
 1. ระดับปริญญาตรี     จ�านวน   2,814  ราย
 2. ระดับปริญญาโท     จ�านวน      501  ราย
  รวม     จ�านวน   3,315  ราย

2.3 กำรอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติปริญญำ
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2.4 กำรออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ และค�ำสั่ง

 สภามหาวิทยาลัยได้มีการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 เพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยออกข้อบังคับ จ�านวน 3 ฉบับ ระเบียบ จ�านวน 5 ฉบับ และประกาศ จ�านวน 14 ฉบับ และ ค�าสั่งมหาวิทยาลัย
พะเยาที่ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 42 ฉบับ รวมทั้งหมด 64 ฉบับ

ว่าด้วย ลงวันที่ล�าดับที่

1

2

3

20/03/2557การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2557

สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2554	แก้ไขเพิ่มเติม	
(ฉบับที่	1)	พ.ศ.	2557

สภาพนักงาน	พ.ศ.	2557

20/07/2557

19/11/2557

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

ระเบียบมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

ว่าด้วย ลงวันที่ล�าดับที่

1

2

4

5

3

20/03/2557การพัสดุ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2557

กองทุนเงินยืมฉุกเฉินส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	2557

การบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	2555	ฉบับที่	2	(เพิ่มเติม)

การส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	2557

กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	2557

20/08/2557

19/11/2557

19/11/2557

21/09/2557
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ประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

เรื่อง ลงวันที่ล�าดับที่

1

5

11

6

7

3

9

2

8

4

10

12

13

14

23/01/2557

20/07/2557

19/11/2557

20/07/2557

20/07/2557

20/03/2557

24/10/2557

อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2555	ฉบับที่	2

อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2554	ฉบับที่	2

อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2556

อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2555	ฉบับที่	3

อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2555	ฉบับที่	4

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารที่มีวาระที่ต้องได้รับการประเมินเป็นกรณีพิเศษ

จัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา

ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา	และคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	2557

ก�าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	
ของมหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปีการศึกษา	2556

การก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการจัดการ	
มหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	2557

การยอมรับวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	
ของมหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	2557

อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่	1	
ปีการศึกษา	2557

อนุมัติปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ประจ�าปีการศึกษา	2556	(ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	เภสัชกรหญิง	ดร.สุภาภรณ์	ปิติพร)	(ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	นายสมประสงค์	มั่งอะนะ)

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญา	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ประจ�าปีการศึกษา	2556	
(ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ)

20/03/2557

08/08/2557

04/06/2557

19/11/2557

19/11/2557

25/11/2557

25/11/2557
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ค�ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำที่ลงนำมโดยนำยกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

เรื่อง ลงวันที่ล�าดับที่

10

13

14

15

16

1

5

3

7

11

2

6

4

8

12

18

9

17

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย	ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปีงบประมาณ	2557

แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ	มหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปีงบประมาณ	2557

แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของผู้อ�านวยการกอง	มหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปีงบประมาณ	2557

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ										
สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ	60	พรรษา

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย

แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งรองอธิการบดี

แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา	เพิ่มเติม

แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยพะเยา	ประจ�าปีงบประมาณ	2557

แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการวิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยพะเยา

20/03/2557

31/03/2557

31/03/2557

31/03/2557

02/04/2557

12/01/2557

23/01/2557

04/02/2557

20/03/2557

13/01/2557

23/01/2557

23/01/2557

23/01/2557

20/03/2557

31/03/2557

20/03/2557

04/06/2557

19/06/2557

19

21

23

20

24

22

แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่จดทะเบียนแล้ว

แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย	ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา

อนุมัติให้ลาออกจากต�าแหน่ง	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยพะเยา

16/07/2557

15/08/2557

21/09/2557

20/07/2557

10/10/2557

20/09/2557
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เรื่อง ลงวันที่ล�าดับที่

(ต่อ)

25

31

41

29

33

26

32

42

30

40

38

35

39

36

แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	คณะสหเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

24/10/2557

19/11/2557

19/11/2557

09/11/2557

19/11/2557

16/12/2557

19/11/2557

21/11/2557

19/11/2557

16/12/2557

19/11/2557

19/11/2557

19/11/2557

19/11/2557

27

37

28

34

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	
คณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

19/11/2557

19/11/2557

19/11/2557

19/11/2557
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 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด�าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. 2553 โดยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อด�าเนินการสรรหาอธิการบดีแทนต�าแหน่งที่ว่างลง หรือวาระการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเหลือ
ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก�าหนดวิธีการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี
 2. แจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี  ทราบ  วัน  เวลา  และสถานที่  ในการเสนอชื่อล่วงหน้า
     ไม่น้อยกว่า 7 วัน
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
     พะเยา พ.ศ. 2553 และจัดท�าบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคนตามล�าดับตัวอักษร
 4. ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยให้ผู้ที่ได้รับการทาบทามมีหนังสือแจ้งการปฏิเสธ หรือตอบรับการทาบทาม ในกรณี
     ที่ตอบรับการทาบทามให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท�าประวัติ ผลงาน และแนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย
     แนบมาด้วย
 5. พิจารณาคัดเลือกผู้ตอบรับการทาบทามให้เหลือไม่เกินสามคน น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยพร้อมประวัติ ผลงาน และ
     แนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยของ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือหนึ่งคน ส่งไปขอ
     ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

2.5 กำรสรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ



 จากนั้นคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ
ผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีคณะอนุกรรมการประจ�าหน่วยเสนอชื่อ
ผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่ดังนี้  
 1. จัดเตรียมสถานที่หน่วยเสนอรายชื่อเพื่อรับเสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี
 2. ท�าหน้าที่ประจ�าหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี
 3. สรุปผลการเสนอชื่อ และรวบรวมเอกสารเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติ และทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ

 1. “ร่าง” ปฏิทินการด�าเนินการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2557
 2. “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
     สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา วัน เวลา 
     และสถานที่การเสนอชื่อ 
 2. “ร่าง” ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 3. “ร่าง” ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจ�าหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา      
 4. “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การมอบอ�านาจให้เลขานุการ
     และผู้ช่วยเลขานุการด�าเนินการแทนคณะกรรมการสรรหา ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี  ดร.พรชัย นุชสุวรรณ เป็นประธาน
 ได้ด�าเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งได้พิจารณา
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 ต่อมาคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด�าเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 2/2557 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยในการประชุมครั้งนี้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและทาบทาม
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 5 (3) และ ข้อ 5 (4) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. 2553 เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการ
เชิญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี น�าเสนอ
นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
 – 2561 ต่อที่ประชุม และสภามหาวิทยาลัยพะเยามีความเห็นว่า
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นผู้ที่มี
ความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตามประกาศส�านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 231 ง ได้มีพระบรมราชโองการ      
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
ให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 
11 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
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2.6 กำรสรรหำคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยพะเยำ 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 ได้ด�าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
 พ.ศ. 2553 โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อท�าหน้าที่กลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสรรหาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับต�าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับต่อไป

 คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี 
ดร.พรชัย นุชสุวรรณ เป็นประธาน ได้ด�าเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม R811 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีมติให้เสนอชื่อ นายอานุภาพ จามิกรณ์ เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา และได้น�าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาลงนามในค�าสั่งแต่งตั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 ต่อมาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณาเลือกผู้มีคุณสมบัติแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และได้น�าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาลงนามในค�าสั่งแต่งตั้ง แล้วจึงน�าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 เพื่อทราบต่อไป
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2.7 กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2556

 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยด�าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 ให้มีหน้าที่
ด�าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตลอดจน
รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553
 คณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ได้ด�าเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุม L 903 ชั้น 9 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และได้มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดท�า
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่องก�าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2556 และมอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนหนังสือเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2556 แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ

 ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุม R 805 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการพิจารณาการเสนอรายชื่อ
ผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2556 เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
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2.7 กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2556

 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยด�าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 ให้มีหน้าที่
ด�าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตลอดจน
รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553
 คณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ได้ด�าเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุม L 903 ชั้น 9 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และได้มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดท�า
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่องก�าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2556 และมอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนหนังสือเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2556 แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ

 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
ได้ด�าเนินการพิจารณาตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่องก�าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและการพิจารณาบุคคล
เพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2556 รวมทั้งประวัติ
และผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อแล้ว มีมติดังนี้
 1. มติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจ�าปีการศึกษา 2556 แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 พระบรมราชินีนาถ   
 2. อนุมัติให้ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ประจ�าปีการศึกษา 2556 แด่นายสมประสงค์ มั่งอะนะ
 3. อนุมัติให้ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์
 ประจ�าปีการศึกษา 2556 แด่ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
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3. ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี พ.ศ. 2557

มหำวิทยำลัยพะเยำจัดกำรประชุมวิชำกำร “พะเยำวิจัย 2557”
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการ 
“พะเยำวิจัย 2557” เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในงาน
มีการจัดนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 3 ของคณะต่าง ๆ จัดท�าขึ้นเพื่อสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญำเพื่อควำม
เข้มแข็งของชุมชน” โดยมีนโยบายเน้นการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดพะเยาตามนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
ให้คณะและวิทยาลัย รับผิดชอบเป็น 1 คณะ 1 อ�าเภอ โดยเน้นให้คณะและวิทยาลัย ศึกษาประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบสูง และเลือกพื้นที่
ที่ผู้น�าชุมชนมีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ส�าหรับการน�าเสนอความก้าวหน้าในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับการน�าเสนอรายงาน จ�านวนทั้งสิ้น 16 คณะ และผลจากการประเมินโดยคณะกรรมการจึงให้ผลการตัดสินดังต่อไปนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล).....คณะวิทยาศาสตร์
 รางวัลรองชนะเลิศ (1 รางวัล) .....คณะสหเวชศาสตร์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) .....วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 รางวัลชมเชย (2 รางวัล) .....คณะเภสัชศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 



 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยาประจ�าปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จ 
ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ข้าพเจ้า

 การที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับปริญญาในวันนี้ เป็นเครื่องแสดงว่าแต่ละคนได้อุตสาหะเล่าเรียนจนประสบความส�าเร็จในการศึกษา 
เมื่อออกไปประกอบกิจการงาน แต่ละคนย่อมปรารถนาความส�าเร็จที่สูงขึ้นไปอีก คือความเจริญก้าวหน้าในกิจการงาน และความผาสุก
มั่นคงในชีวิต แต่ความส�าเร็จดังที่กล่าว มิได้ขึ้นอยู่กับวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาเพียงอย่างเดียว หากยังจะต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆ อีก 
ที่ส�าคัญก็คือ การคิดดีและท�าดี คิดดี หมายถึง การคิดแต่ในสิ่งที่เป็นสาระและตั้งอยู่บนเหตุผลที่ถูกต้องทั้งหลักวิชาและหลักธรรม 
ส่วนท�าดี หมายถึง ความสามารถในการน�าความคิดต่างๆ ที่พิจารณาเห็นแล้วว่าดีจริง ไปปฏิบัติให้บังเกิดผล เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตน
และส่วนรวม จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติทั้งสองประการนี้ให้มีเพียบพร้อมขึ้นในตน เพื่อจะได้ปฏิบัติกิจการงาน
ให้ส�าเร็จลุล่วง สามารถน�าพาชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและผาสุก มั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุข มีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน

พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2554 - 2555
ณ หอประชุมพญำง�ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนำคม 2557
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มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2554-2555         
วันที่ 13 มีนำคม 2557

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยาและพสกนิกรในภาคเหนือ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกของ
การเสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา นับแต่การสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2553 และเป็นครั้งแรกของอุดมศึกษาไทยที่งานรับพระราชทานปริญญาได้แสดงออกถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบนครุยสากลอย่างกลมกลืน
      การพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก รวม 5,273 คน เข้าร่วมพิธีเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 จ�านวน 2,522 คน และในปีการศึกษา 2555 จ�านวน 
2,751 คน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา มีการเรียนการสอนใน 14 คณะ 2 วิทยาลัย มีหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 72 สาขาวิชา 
ปริญญาโท 27 สาขาวิชา และปริญญาเอก 5 สาขาวิชา มีนิสิตทั้งหมดรวม 19,000 คน
    ในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการธุรกิจ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระราชกรณียกิจ ในทั้งสองพระองค์
ได้เป็นแบบอย่างให้มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินรอยตามพระยุคลบาท ตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยและได้น�ามาก�าหนดเป็นปณิธาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เพื่อให้บุคลากร นิสิต และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายร่วมกัน
ในการท�างานเพื่อแผ่นดิน
      นอกจากนั้น สภามหาวิทยาลัยพะเยายังมีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
วงการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 2 ท่าน ได้แก่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมค�า จังหวัดพะเยา 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
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 ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ได้กล่าวถึง
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรว่า “ผมยินดีและภูมิใจกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดงาน
ที่ทรงเกียรติและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวมหาวิทยาลัย
และพสกนิกรในจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและ
นิสิตทุกคน รวมทั้งทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สร้าง
ความประทับใจให้แก่บัณฑิตและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน”
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

Pukamyao NEWS38

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม บอกเล่าถึงที่มาของชุดครุยด้วยความภาคภูมิใจว่า “ชุดครุยของมหาวิทยาลัยนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการ

น�าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อมาประดับเป็นส่วนประกอบส�าคัญ

บนเสื้อครุย อันเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าภูมิปัญญาของชุมชนสู่ความเป็นสากลอย่างน่าภาคภูมิใจและกลมกลืน ทางสภา

มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก�าหนดเป็นชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยพะเยา”

 ลวดลายผ้าทอจากชุมชนบนชุดครุย เป็นเพียงแค่ประจักษ์พยานหนึ่งเท่านั้นที่ชี้ให้เห็นถึงความเคารพต่อ

วัฒนธรรมชุมชนของมหาวิทยาลัยพะเยา แต่ที่มากไปกว่านั้น คือ ความตระหนักต่อระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ชุมชน

ได้รับประโยชน์จริง จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าไปเป็นคนกลางระหว่างกลุ่มทอผ้าไทลื้อ

กับผู้ประกอบการธุรกิจชุดครุย โดยให้กลุ่มทอผ้าท�าสัญญาทอและส่งผ้าทอให้กับมหาวิทยาลัยในราคาที่ยุติธรรม โดย

มหาวิทยาลัยรับประกันราคาและเป็นผู้ส�ารองเงินจ่ายเองทั้งหมด และมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ควบคุมจ�านวนและประสาน

กับผู้ประกอบการ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้ผ้าทอจากกลุ่มทอผ้าในชุมชนเท่านั้น การด�าเนินดังกล่าวนี้ท�าให้ชุมชนมั่นใจถึง

รายได้ที่แน่นอนตรงเวลา ในขณะเดียวกันราคาที่มหาวิทยาลัยเข้าไปควบคุมก็จะสร้างความเป็นธรรมต่อบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยด้วย



UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL  สภามหาวิทยาลัยพะเยา

39

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินทรงวำงศิลำฤกษ์
ศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยพะเยำ

 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 14.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อาทิ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
บุคลากร นิสิตและประชาชนจังหวัดพะเยา ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ครอบคลุมจังหวัดแพร่ น่าน เชียงราย
และล�าปาง ศูนย์การแพทย์ฯ แห่งนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาด 200 เตียง, โรงพยาบาลทันตกรรม, 
อาคารเรียน, อาคารที่พักแพทย์และหอพักนิสิต คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559
 ส�าหรับศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยานี้มีพันธกิจในการจัดตั้งสอดรับกับแนวทางการ
ทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
เป็นหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยามีศักยภาพ
มากพอที่จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่รองรับและดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชนในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออก เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการมีสุขภาพดีทั่วหน้า ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
พะเยา มีจ�านวนนิสิตในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มากกว่า 5,000 คน



มหำวิทยำลัยพะเยำจัดพิธีถวำยปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำพัฒนำสังคม แด่พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมค�ำ 
จังหวัดพะเยำ

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พัฒนาสังคม แด่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมค�า จังหวัดพะเยา 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่วงการศึกษาและการพัฒนาประเทศ และได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวค�าประกาศ    
เกียรติคุณ หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยกรรมการ      
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเครื่องมุทิตาสักการะแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)     
ณ พระอารามหลวงวัดศรีโคมค�า จังหวัดพะเยา
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สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสด็จพระรำชด�ำเนิน เป็นประธำนในพิธีพุทธำภิเษก 
พระพุทธรูปนำคปรกจ�ำลองประดับอักษรพระนำมำภิไธย ส.ธ.

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.04 น. สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมายัง
อุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก 
วัตถุมงคลพระพุทธรูปนาคปรกจ�าลอง ประดับอักษร พระนามาภิไธย ส.ธ. 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปจ�าลองจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัย
พะเยาได้รับพระราชานุญาตจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 
60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้งได้สร้าง พระนาคปรก ส.ธ. 
60 พรรษา เนื้อโลหะขนาดบูชา 3 นิ้ว 5 นิ้ว และ 9 นิ้วและแบบปั้มลอย 
ขนาดความสูง 2.5 เซนติเมตร รวมทั้งพระหลวงปู่ทวดพิมพ์กลีบบัว 
เนื้อทองค�าพิมพ์ใหญ่ ขนาดสูง 3.5 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร 
พิมพ์เล็กขนาดความสูง 2 เซนติเมตร กว้าง 1.3 เซนติเมตร ส�าหรับ
เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้กล่าว
ค�ากราบบังคมทูลส�านึก  ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยรายได้จากการ
จัดสร้างทั้งหมดจะสมทบทุนการจัดจ้างสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก 
ส.ธ. ขนาดสูง 61 ฟุต และเป็นทุนการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ร่วมทั้งจัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
และสร้างลานปฏิบัติธรรมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ 
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มหำวิทยำลัยพะเยำ ถวำยปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ แด่พระธรรม
สิงหบุรำจำรย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน 
จังหวัดสิงห์บุรี

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี พร้อมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แด่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน 
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งมีนายสุรพล 
แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยประชาชน 
จ�านวนกว่า 700 คน ร่วมแสดงมุทิตาสักการะในพิธี ณ ศาลา
สุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน อ�าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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ส�ำรวจสถำนที่เพื่อสร้ำงที่ประดิษฐำนพระพุทธรูปนำคปรก สธ.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ และพระบรมรำชำนุเสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช

 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา         
ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อออกส�ารวจสถานที่และการออกแบบลานธรรมเพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก สธ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และพระบรมราชานุเสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายสมควร อุ่มตระกูล ประติมากรช�านาญการพิเศษ ส�านัก
ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมในการส�ารวจครั้งนี้ด้วย

ประชุมคณะกรรมกำรออกแบบลำนธรรมเพื่อประดิษฐำน
พระพุทธรูปนำคปรกฯ

 ต่อมา เวลา 13.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือ
ในเรื่องการออกส�ารวจสถานที่และการออกแบบลานธรรมเพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก สธ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
และ  พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ 
ห้องประชุมรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชั้น 2 
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
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 และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ดร.พรชัย นุชสุวรรณ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อส�ารวจสถานที่และการออกแบบลานธรรมเพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก สธ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ และพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช 
โดยมี ดร.ส�าราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, 
นายไพโรจน์   เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการส�ารวจในครั้งนี้ด้วย
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มหำวิทยำลัยพะเยำ เปิดคลินิกศูนย์กำรแพทย์และคลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดคลินิกศูนย์การแพทย์และคลินิกการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ อุปถัมภ์โดย พระสิงหบุราจารย์ 86 ปี วัดอัมพวัน อ�าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ณ อาคาร
คลินิกศูนย์การแพทย์ โดยได้รับเมตตาจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัด
ศรีโคมค�า ท�าพิธีเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี 
ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติกล่าวรายงานการเปิดคลินิกศูนย์การแพทย์ โดยคลินิกศูนย์การแพทย์เป็นคลินิก
ที่ให้บริการบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ออ�านวยความ
สะดวกในการดูแลสุขภาพนิสิตและประชาชนที่มีการเจ็บป่วย ให้เข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างครอบคลุม 
จึงมีการเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคนอกเวลาท�าการ โดยมีแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ประจ�าอยู่ ให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 22.00 น. โดยให้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล 
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 หลังจากนั้น หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร 
รวมถึงตัวแทนนิสิตคณะต่างๆ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ 
บริเวณด้านหน้าคลินิกศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี 
ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบโล่เกียรติคุณต�าบล
ต้นแบบ “หมู่บ้ำนสุภำพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” ให้แก่ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลต้นแบบ

 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเปิดคลินิกศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธี
เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ ซึ่งในการจัดตั้ง

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นนั้น เพื่อเปิดให้บริการบ�าบัด
รักษาโรคให้กับประชาชนโดยเบิกได้ตามสิทธิของผู้ใช้บริการ อาทิ 
การนวดพร้อมประคบสมุนไพรเพื่อการบ�าบัดรักษาโรค การนวด
ประคบเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ อัมพฤกษ์ อัมพาต อบไอน�้าสมุนไพร
เพื่อการบ�าบัดรักษาโรค หอบหืด ภูมิแพ้ การดูแลมารดาหลังคลอด
เป็นต้น 
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สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ เข้ำร่วมโครงกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ (พ.ศ. 2558-2561) 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558-2561) 
จัดโดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
กล่าวรายงานและบรรยายเรื่อง “เล่าความหลัง ฟังความฝัน สร้างอนาคตร่วมกัน” นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หนึ่งในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2557

 ในภาคเช้า จะเป็นการบรรยาย เรื่อง “สังคมไทยกับผู้สูงอายุในอนาคต และการปรับค่านิยมทางด้านการศึกษา” โดยได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และการ
บรรยายเรื่อง “Community Engagement University หลักการ แนวคิดของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และโอกาสของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นวิทยากร
บรรยาย 
 ในภาคบ่าย ได้แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม คือ
  1. กลุ่มอัตลักษณ์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) ณ ห้องดอยตุง 
  2. กลุ่มเอกลักษณ์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 3 4) ณ ห้อง ONCE MORE และ
  3. กลุ่มการบริหาร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 6 7) ณ ห้องดอยตุง 1
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UNIVERSITY OF PHAYAO 
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาพมุมสูง 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
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cr.Louk-khwan Neungreuthai

cr.Cot LawUp

cr.N’Rurie

cr.Jewzaki Suvarnapradip

We  are   proud   of   UPWe  are   proud   of   UP
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cr.Jewzaki Suvarnapradip 

cr.School of Medicine

cr.กฤษฎา ปานเทวัญ

cr.พัฒนพงษ์ นาคะพงษ์

cr.Anirut Laba
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ขอขอบคุณภาพและข่าว จากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
มหาวิทยาลัยพะเยา

- ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน -
WISDOM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT
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