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พระราชทานชื่อพระพุทธรูปประจำามหาวิทยาลัยพะเยา (ปางนาคปรก) ประดิษฐานพระนามาภิไธย “ส.ธ.”



 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตัéงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.È. 2553 ตัéงáต‹วันที่ 17 กรก®าคม 
2553 ป˜จจุบันได้ดำาเนินการมาáล้วเปšนเวลา 6 ป‚ มีนâยบายมุ‹งเน้นการพั²นาไปสู‹การเปšนมหาวิทยาลัยสมบูร³์áบบ 
(Comprehensive University) ครอบคลุมทุกสา¢าวิชา âดยáบ‹งเปšน 3 กลุ‹มวิชาหลัก คือ กลุ‹มสา¢าทางด้าน
วิทยาÈาสตร์áละเทคâนâลยี กลุ‹มสา¢าทางด้านวิทยาÈาสตร์สุ¢ภาพ áละกลุ‹มสา¢าทางด้านสังคมÈาสตร์ ประกอบด้วย 
15 ค³ะ 3 วิทยาลัย áละ 1 วิทยาเ¢ต เพื่อป¯ิบัติภารกิจหลักที่สำาคัญ ได้áก‹ ด้านการ¼ลิตบั³±ิต มุ‹ง¼ลิตบั³±ิต
ที่มีคุ³ภาพáละได้มาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอน ทัéงãนระดับปริญญาตรี ปริญญาâท áละปริญญาเอก 
มากกว‹า 100 หลักสูตร/สา¢าวิชา นอกจากนีéยังมีâรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเป�ดสอนãนระดับมัธยมÈÖกษาป‚ท่ี 
1 – 6 âดยเน้นการจัดการเรียนการสอนáนวÈิลปะวิทยาÈาสตร์
 สำาหรับด้านการวิจัย การบริการวิชาการáละด้านการทำานุบำารุงÈิลปวั²นธรรม ได้มุ‹งมั่นการนำาความรู้ãนหลัก
วิชาการไปáก้ป˜ญหาชุมชนได้จริง âดยการ¢ับเคลื่อนãห้ทุกค³ะลงพืéนที่ãนทุกอำาเภอ ที่เรียกว‹า “1 ค³ะ 1 อำาเภอ” 
หรือ “âครงการ 1 ค³ะ 1 âมเดล” กำาหนดประเด็นâจทย์ร‹วมกันâดย¼‹านการบริการวิชาการ การทำานุบำารุงÈิลปวั²นธรรม 
การเรียนการสอน áละการวิจัย นำาไปสู‹การãช้Èาสตร์วิชา¢องáต‹ละค³ะ áก้ป̃ญหาท่ีสำาคัญจนสำาเร็จ เกิดเปšน “Model” 
หรือ “ป̃ญญา” กระจายãนทุกอำาเภอ áละสุดท้ายจังหวัดพะเยาจะเปšน อุทยานáห‹งป̃ญญาสมดังป³ิธาน¢องมหาวิทยาลัย
ที่ว‹า “ป˜ญญาเพื่อความเ¢้มá¢็ง¢องชุมชน” อย‹างáท้จริงáละยั่งยืน
 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการพั²นามาอย‹างต‹อเน่ืองáละรวดเร็ว âดยการดำาเนินงาน¢ับเคล่ือนáละพั²นาองค์กร
ไปสู‹องค์ความรู้áห‹งการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับการพั²นาองค์ความรู้สู‹มาตรฐานสากล สร้างชุมชนãห้เ¢้มá¢็ง เพ่ือนำาประเทÈ
ไปสู‹การá¢‹ง¢ันáบบยั่งยืนãนประชาคมâลกต‹อไป ãนนามสภามหาวิทยาลัย ¢อ¶ือâอกาสนีé¢อบคุ³ค³ะ¼ู้บริหาร 
ค³ะกรรมการชุดต‹าง æ บุคลากร นิสิต ¼ู้เกี่ยว¢้อง áละ¼ู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยทุก½†ายที่มีส‹วนร‹วมãนการพั²นา
มหาวิทยาลัยพะเยาãห้มีความก้าวหน้าอย‹างรวดเร็วเปšนที่ประจักษ์¢องคนทั่วไป ดิ©ันหวังว‹ารายงานประจำาป‚©บับนีé
จะก‹อãห้เกิดประâยชน์ทัéงãนด้านการเ¼ยáพร‹¼ลการดำาเนินงาน¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา áละการãห้ความรู้ความเ¢้าãจ
เกี่ยวกับภารกิจ¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยาáก‹¼ู้ที่สนãจทัéงภายãนáละภายนอกมหาวิทยาลัยต‹อไป
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กรรมการáละ¼ู้ช‹วยเล¢านุการ



    Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ
 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.È. 2553 มาตรา 19 กำาหนดว‹าãห้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย
 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย «Ö่งจะได้ทรงพระกรุ³าâปรดเกล้า ฯ áต‹งตัéง 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิจำานวนสิบส่ีคน «Öง่จะได้ทรงพระกรุ³าâปรดเกล้า ฯ áต‹งตัéงจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
 (3) อธิการบดี
 (4) ประธานกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยáละประธานสภาพนักงาน
 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำานวนสองคน«Ö่งเลือกจากค³าจารย์ประจำา¢องมหาวิทยาลัย
  คุ³สมบัติ หลักเก³±์áละวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยáละกรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิตาม (2) áละวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ãห้เปšนไปตาม¢้อบังคับ¢องมหาวิทยาลัย ทัéงนีé ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ
จากรายชื่อที่ค³ะกรรมการการอุดมÈÖกษาเสนอจำานวนหนÖ่งคน
  ãห้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิคนหนÖ่งเปšนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย áละãห้อุปนายก         
สภามหาวิทยาลัยทำาหน้าที่áทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม‹อาจป¯ิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม‹มี¼ู้ดำารงตำาáหน‹งนายก
สภามหาวิทยาลัย
 เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม‹อาจป¯ิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม‹มี¼ู้ดำารงตำาáหน‹งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ãห้สภามหาวิทยาลัย 
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิคนหนÖ่งทำาหน้าที่áทนนายกสภามหาวิทยาลัย
 ãห้สภามหาวิทยาลัยáต‹งตัéงรองอธิการบดีคนหนÖง่เปšนเล¢านุการสภามหาวิทยาลัย áละจะáต‹งตัéง¼ู้ช‹วยเล¢านุการสภามหาวิทยาลัย
ด้วยก็ได้

    ÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.È. 2553 มาตรา 21 กำาหนดว‹าสภามหาวิทยาลัยมีอำานาจáละหน้าท่ีควบคุมดูáลกิจการ
ทั่วไป¢องมหาวิทยาลัยâดยเ©พาะãห้มีอำานาจáละหน้าที่ ดังนีé 
 (1) วางนâยบาย áละอนุมัติá¼นพั²นา¢องมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำาเนินการตามวัต¶ุประสงค์ãนมาตรา 6
 (2) ออก¢้อบังคับ ระเบียบ áละประกาÈ¢องมหาวิทยาลัย เพื่อประâยชน์ãนการป¯ิบัติงาน¢องมหาวิทยาลัย áละอาจมอบหมาย
     ãห้ส‹วนงานãดãนมหาวิทยาลัยเปšน¼ู้ออก¢้อบังคับ ระเบียบáละประกาÈสำาหรับส‹วนงานนัéนเปšนเรื่อง æ ไปก็ได้
 (3) อนุมัติการãห้ปริญญา ประกาÈนียบัตรบั³±ิตชัéนสูง ประกาÈนียบัตรบั³±ิตอนุปริญญา áละประกาÈนียบัตร ทัéง¢องมหาวิทยาลัย  
     áละที่มหาวิทยาลัยจัดการÈÖกษาร‹วมกับส¶านÈÖกษาชัéนสูงหรือส¶าบันอื่น รวมทัéงอนุมัติการãห้ปริญญากิตติมÈักดิì
 (4) อนุมัติการจัดตัéง การรวม áละการยุบเลิกส‹วนงานตามมาตรา 7 รวมทัéงการáบ‹งหน‹วยงานภายãน¢องส‹วนงานดังกล‹าว
 (5) อนุมัติการรับเ¢้าสมทบ การจัดการÈÖกษาร‹วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการÈÖกษาร‹วม¢องส¶านÈÖกษาชัéนสูง
     áละส¶าบันวิจัยอื่น
 (6) อนุมัติหลักสูตรการÈÖกษาáละการเป�ดสอน รวมทัéงการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการÈÖกษา
 (7) พิจาร³าดำาเนินการเพื่อทรงพระกรุ³าâปรดเกล้า ฯ áต‹งตัéงáละพิจาร³า¶อด¶อนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
     มหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ อธิการบดี Èาสตราจารย์áละÈาสตราจารย์พิเÈษ
 (8) áต‹งตัéงáละ¶อด¶อนรองอธิการบดี หัวหน้าส‹วนงานตามมาตรา 7 (3) áละ (4) Èาสตราจารย์เกียรติคุ³ รองÈาสตราจารย์ 
     รองÈาสตราจารย์พิเÈษ ¼ู้ช‹วยÈาสตราจารย์ ¼ู้ช‹วยÈาสตราจารย์พิเÈษ áละตำาáหน‹งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย‹างอื่น
 (9) áต‹งตัéงáละ¶อด¶อนประธานกรรมการáละกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 (10) ออก¢้อบังคับว‹าด้วยการบริหารงานบุคคล¢องมหาวิทยาลัย
 (11) วางนâยบายáละวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ áละการจัดตัéงองค์กรที่เปšนนิติบุคคล
 (12) ออก¢้อบังคับ ระเบียบ áละประกาÈเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุáละทรัพย์สิน¢องมหาวิทยาลัย
 (13) อนุมัติการตัéงงบประมา³รายรับ áละอนุมัติงบประมา³รายจ‹าย¢องมหาวิทยาลัย
 (14) áต‹งตัéง¼ู้มีคุ³สมบัติตามมาตรา 32 ãห้รักษาการáทนอธิการบดี ãนกร³ีที่ตำาáหน‹งอธิการบดีว‹างลง
 (15) áต‹งตัéงค³ะกรรมการ ค³ะอนุกรรมการ หรือบุคคลãดบุคคลหนÖ่งเพื่อกระทำาการãด æ อันอยู‹ãนอำานาจáละหน้าที่¢อง
      สภามหาวิทยาลัย 
 (16) ติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢องอธิการบดี áละหัวหน้าส‹วนงานตามมาตรา 7 
 (17) ป¯ิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการ¢องมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุãห้เปšนหน้าที่¢อง¼ู้ãดâดยเ©พาะ 
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¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ã¹»‚ ¾.È. 2559

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2559

ครัéงที่

ครัéงที่ 1

ครัéงที่ 2

ครัéงที่ 3

ครัéงที่ 4

ครัéงที่ 5

ครัéงที่ 6

ครัéงที่ 7

ครัéงที่ 8

ครัéงที่ 9

วัน/เดือน/ปี

17 ม.ค. 59

28 ก.พ. 59

3 เม.ย. 59

22 พ.ค. 59

3 ก.ค. 59

14 ส.ค. 59

25 ก.ย. 59

6 พ.ย. 59

11 ธ.ค. 59

เ¢้าประชุม

19

22

19

19

21

20

18

20

17

กรรมการทัéงหมด

23

23

23

22

22

22

23

23

23

คิดเปšนร้อยละ

82.6

95.6

82.6

86.3

95.4

90.9

78.2

86.9

73.9

85.8ÃÇÁà©ÅÕèÂ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ

ครัéงที่

ครัéงที่ 1

ครัéงที่ 2

ครัéงที่ 3

ครัéงที่ 4

ครัéงที่ 5

ครัéงที่ 6

ครัéงที่ 7

ครัéงที่ 8

ครัéงที่ 9

วัน/เดือน/ป‚

17 ม.ค. 59

28 ก.พ. 59

3 เม.ย. 59

22 พ.ค. 59

3 ก.ค. 59

14 ส.ค. 59

25 ก.ย. 59

6 พ.ย. 59

11 ธ.ค. 59

สืบเนื่อง

-

2

2

2

3

1

-

-

-

10

áจ้งเพื่อทราบ

5

8

11

8

5

10

13

10

8

78

พิจาร³า

4

24

26

3

40

11

20

17

29

174

รวม

9

34

39

13

48

22

33

27

37

262ÃÇÁ

ãนป‚ พ.È. 2559 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม 9 ครัéง ได้พิจาร³าระเบียบวาระการประชุมจำานวนทัéงสิéน 262 ระเบียบวาระ
การประชุม สรุปได้ดังนีé

UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL          ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

ËÁÒÂàËµØ การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงท่ี 4, 5, 6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิลาออก จำานวน 1 คน

ร้อยละ¢องกรรมการที่เ¢้าร‹วมประชุม เ©ลี่ยต‹อป‚คิดเปšนร้อยละ 85.8



  ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 1/2559 
 เมื่อวันที่อาทิตย์ ที่ 17 เดือนมกราคม พ.È. 2559 เวลา 09.00 น. ³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ãนการประชุมครัéงนีé
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายãห้วิทยาลัยพลังงงานáละสิ่งáวดล้อมนำาเสนอ เรื่อง ¼ลการดำาเนินâครงการ “ส¶านี
¼ลิตไ¿¿‡า Campus Power จากเ«ลล์áสงอาทิตย์บนเครือ¢‹ายสมาร์ทกริด ¢นาด 500 กิâลวัตต์ (Campus Power on 
Smart Grid 500 KW)” âดยมี ¼È.ดร.³ภัทร จักรวั²นา อาจารย์ประจำาวิทยาลัยพลังงานáละสิ่งáวดล้อม เปšน¼ู้นำาเสนอ

 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ¤ÃÑé§·Õè 2/2559 
 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.È. 2559 เวลา 09.00 น. ³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคาร
เว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL          ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ
»ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2559



 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 3/2559 
 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนเมษายน พ.È. 2559 เวลา 09.00 น. ³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคารเว¿เพลส 
¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 4/2559 
 เม่ือวันอาทิตย์ ท่ี 22 เดือนพÄษภาคม พ.È. 2559 เวลา 09.00 น. ³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคารเว¿เพลส 
¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 5/2559 
 เม่ือวันอาทิตย์ ท่ี 3 เดือนกรก®าคม พ.È. 2559 เวลา 09.00 น. ³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคารเว¿เพลส 
¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ãนâอกาสนีéสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้า¼ลไม้เพื่อáสดง
ความยินดีกับ นายอภิÈักดิì ตันติวรวงÈ์ รัฐมนตรีว‹าการกระทรวงการคลังáละกรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ที่ได้รับ
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภร³์ ทวีติยาภร³์มงกุ®ไทย นายวีระ âรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว‹าการกระทรวงวั²นธรรมáละ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ที่ได้รับรางวัล “คนดี ÈรีอำานวยÈิลปŠ” กลุ‹ม¼ู้ประสบความสำาเร็จáละสร้าง
คุ³ประâยชน์ เนื่องãนâอกาสครบรอบ 90 ป‚ ¢องâรงเรียนอำานวยÈิลปŠ áละÈาสตราจารย์พิเÈษ ดร.ม³±ล สงวนเสริมÈรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัล “คนดี ÈรีอำานวยÈิลปŠ” กลุ‹ม¢้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องãนâอกาส
ครบรอบ 90 ป‚ ¢องâรงเรียนอำานวยÈิลปŠ
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 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 6/2559 
 เม่ือวันอาทิตย์ ท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.È. 2559 เวลา 09.00 น. ³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคารเว¿เพลส 
¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร âดยãนการประชุมครัéงนีéได้เชิญ รÈ.ดร.สมบัติ นพรัก ค³บดีวิทยาลัย
การÈÖกษา รักษาการáทนค³บดีค³ะวิทยาการจัดการáละสารสนเทÈÈาสตร์ เปšน¼ู้ชีéáจงเรื่อง¢ออนุมัติáต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทน
ค³บดีค³ะวิทยาการจัดการáละสารสนเทÈÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 7/2559 
 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.È. 2559 เวลา 10.00 น. ³ ห้องประชุม 206 อาคารเรียนรวมหลังãหม‹ 
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเ¢ตเชียงราย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย



 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 8/2559 
 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 6 เดือนพÄÈจิกายน พ.È. 2559 เวลา 09.00 น ³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคารเว¿เพลส 
¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร âดยก‹อนเริ่มการประชุมฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาร‹วมáสดง
ความสำานÖกãนพระมหากรุ³าธิคุ³ áสดงความไว้อาลัยพร้อมยืนสงบนิ่ง áด‹พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เปšนเวลา 1 นาท ี

 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 9/2559 
 เม่ือวันอาทิตย์ ท่ี 11 เดือนธันวาคม พ.È. 2559 เวลา 09.00 น. ³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคารเว¿เพลส 

¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL          ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ
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  1 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ   
    ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 8 ¤ÃÑé§ ´Ñ§¹Õé

ลำาดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

 5 กุมภาพันธ์ 2559

 24 มิ¶ุนายน 2559

 23 เมษายน 2559

 10 มิ¶ุนายน 2559

 22 กรก®าคม 2559

 2 กันยายน 2559

 14 ตุลาคม 2559

11 พÄÈจิกายน 2559

ส¶านที่

การประชุมค³ะกรรมการพิจาร³าáละ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 1/2559

³ âรงáรมเลอ เมอริเดียน เชียงãหม‹ 
เวลา 13.30 น.

³ ห้องประชุม R 4/2 ชัéน 2 มหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาเ¢ตเชียงราย อำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เวลา 13.30 น. 

³ ห้องประชุม ชัéน 2 อาคารเรียนรวมหลังãหม‹ 
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเ¢ตเชียงราย อำาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย เวลา 13.30 น.

³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคารเว¿
เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น.  

³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคารเว¿
เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เวลา 13.00 น. 

³ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมหลังãหม‹ 
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเ¢ตเชียงราย 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เวลา 13.30 น.

³ ห้องประชุม L 807 ชัéน 8 อาคารเว¿
เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น.

³ âรงáรมดุสิต ปริéนเ«ส จังหวัดเชียงãหม‹
เวลา 14.00 น.

การประชุมค³ะกรรมการพิจาร³าáละ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 2/2559

การประชุมค³ะกรรมการพิจาร³าáละ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 3/2559

การประชุมค³ะกรรมการพิจาร³าáละ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 4/2559

การประชุมค³ะกรรมการพิจาร³าáละ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 5/2559

การประชุมค³ะกรรมการพิจาร³าáละ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 6/2559

การประชุมค³ะกรรมการพิจาร³าáละ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 7/2559

การประชุมค³ะกรรมการพิจาร³าáละ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 8/2559

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´µ‹Ò§ æ ·Õèáµ‹§µÑé§â´Â
ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2559
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  2 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÊÁà ç̈́ ¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊǾ ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ       
    à¹×èÍ§ã¹ÇâÃ¡ÒÊ·Ã§¾ÃÐª¹ÁÒÂØ 60 ¾ÃÃÉÒ »ÃÐ í̈Ò»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 í̈Ò¹Ç¹ 9 ¤ÃÑé§ Ñ́§¹Õé

ลำาดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

15 พÄÈจิกายน 2558

15 พÄÈจิกายน 2558

13 ธันวาคม 2558

21 มีนาคม 2559

18 เมษายน 2559

4 มิ¶ุนายน 2559

3 กรก®าคม 2559

27 กรก®าคม 2559

24 กันยายน 2559

ส¶านที่

ประชุมค³ะกรรมการâครงการเ©ลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องãนวâรกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 
ครัéงที่ 4/2558

ประชุมค³ะกรรมการâครงการเ©ลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องãนวâรกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 
ครัéงที่ 5/2558

ประชุมค³ะกรรมการâครงการเ©ลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องãนวâรกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 
ครัéงที่ 6/2558

ประชุมค³ะกรรมการâครงการเ©ลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องãนวâรกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 
ครัéงที่ 1/2559

ประชุมค³ะกรรมการâครงการเ©ลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องãนวâรกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 
ครัéงที่ 2/2559

ประชุมค³ะกรรมการâครงการเ©ลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องãนวâรกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 
ครัéงที่ 3/2559

ประชุมค³ะกรรมการâครงการเ©ลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องãนวâรกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 
ครัéงที่ 4/2559

ประชุมค³ะกรรมการâครงการเ©ลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องãนวâรกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 
ครัéงที่ 5/2559

ประชุมค³ะกรรมการâครงการเ©ลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องãนวâรกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 
ครัéงที่ 6/2559

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L807 (ชัéน 8) 
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี              
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 811 (ชัéน 8) 
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี              
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L807 (ชัéน 8) อาคาร
เว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี 
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L 812 (ชัéน 8) อาคาร
เว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี 
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L807 (ชัéน 8) อาคาร
เว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี 
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L807 (ชัéน 8) อาคาร
เว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี 
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L807 (ชัéน 8) อาคาร
เว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี 
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L807 (ชัéน 8) อาคาร
เว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี 
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 15.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L807 (ชัéน 8) อาคาร
เว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี 
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.
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 3 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒÀÒÉÕâÃ§àÃ×Í¹áÅÐ·Õè´Ô¹¢Í§
    ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 3 ¤ÃÑé§ ´Ñ§¹Õé

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L 807 (ชัéน 8) อาคารเว¿
เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L 807 (ชัéน 8) อาคารเว¿
เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L 807 (ชัéน 8) อาคารเว¿
เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี เ¢ตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.

ลำาดับที่

1

2

3

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

 1 เมษายน 2559

 22 พÄษภาคม 2559

 10 มิ¶ุนายน 2559

ส¶านที่

ประชุมค³ะกรรมการáก้ไ¢ป˜ญหาการ
ชำาระค‹าภาษีâรงเรือนáละที่ดิน¢อง
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 1/2559

ประชุมค³ะกรรมการáก้ไ¢ป˜ญหาการ
ชำาระค‹าภาษีâรงเรือนáละที่ดิน¢อง
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 2/2559

ประชุมค³ะกรรมการáก้ไ¢ป˜ญหาการ
ชำาระค‹าภาษีâรงเรือนáละที่ดิน¢อง
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 3/2559

 4 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ   
 »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 1 ¤ÃÑé§ ´Ñ§¹Õé

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม L 807 (ชัéน 8) 
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี        
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

ลำาดับที่

1

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

13 ธันวาคม 2558

ส¶านที่

ประชุมค³ะกรรมการนâยบาย ด้านการ
บริหารงานบุคคล¢องมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัéงที่ 3/2558
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 7 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Òá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Í¤×¹ÊÔ·¸Ô¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ  
 ËÍ¾Ñ¡¹ÔÊÔµ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 3 ¤ÃÑé§ ´Ñ§¹Õé

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)       
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)        
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)        
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.

ประชุมค³ะกรรมการÈÖกษาáละพิจาร³า
áนวทางการ¢อคืนสิทธิการบริหารจัดการ
หอพักนิสิต¢องมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัéงที่ 1/2559

ประชุมค³ะกรรมการÈÖกษาáละพิจาร³า
áนวทางการ¢อคืนสิทธิการบริหารจัดการ
หอพักนิสิต¢องมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัéงที่ 2/2559

ประชุมค³ะกรรมการÈÖกษาáละพิจาร³า
áนวทางการ¢อคืนสิทธิการบริหารจัดการ
หอพักนิสิต¢องมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัéงที่ 3/2559

ลำาดับที่

1

2

3

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

12 กรก®าคม 2559

27 กรก®าคม 2559

11 สิงหาคม 2559

ส¶านที่

 5 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ»ÃÔÞÞÒ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³   
 ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 1 ¤ÃÑé§

วิทยาเ¢ตเชียงรายมหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดเชียงราย ³ ห้องประชุม 203 
(ชัéน 2) อาคารเรียน (หลังãหม‹)
เวลา 13.00 น. 

ประชุมค³ะกรรมการการพิจาร³า
ãห้ปริญญากิตติมÈักดิì¢องมหาวิทยาลัย
พะเยา ครัéงที่ 1/2559

ลำาดับที่

1

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

 25 กันยายน 2559

ส¶านที่

 6 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œã¹¡ÒÃµÑé§Í§¤�¡ÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
 ÈÙ¹Â�¡ÒÃá¾·Â�áÅÐâÃ§¾ÂÒºÒÅ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 
 ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 1 ¤ÃÑé§ 

ประชุมค³ะกรรมการÈÖกษาความเปšนไป
ได้ãนการตัéงองค์กรสนับสนุนการบริหาร
Èูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาล¢อง
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 1/2559

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)       
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

ลำาดับที่

1

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

 2 กรก®าคม 2559

ส¶านที่



UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL          ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

 8 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô »ÃÐ¨íÒ»‚
 §º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 3 ¤ÃÑé§ ´Ñ§¹Õé

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)             
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)            
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)             
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

ประชุมค³ะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ 
ครัéงที่ 1/2559

ประชุมค³ะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ 
ครัéงที่ 2/2559

ประชุมค³ะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ 
ครัéงที่ 3/2559

ลำาดับที่

1

2

3

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

21 กรก®าคม 2559

19 สิงหาคม 2559

30 สิงหาคม 2559

ส¶านที่

 9 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³  
 ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 3 ¤ÃÑé§ ´Ñ§¹Õé

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 812 (ชัéน 8)                            
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 11.00 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)                     
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 11.30 น.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)                     
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.

ประชุมค³ะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 1/2559

ประชุมค³ะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 2/2559

ประชุมค³ะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 3/2559

ลำาดับที่

1

2

3

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

22 กรก®าคม 2559

17 สิงหาคม 2559

30 สิงหาคม 2559

ส¶านที่



UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL          ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

 10  ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ¼ÙŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ
     ÊÒÃÊ¹à·ÈÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 3 ¤ÃÑé§ 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)        
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 11.00 น.

ประชุมค³ะกรรมการสรรหา¼ู้ดำารงตำาáหน‹ง
ค³บดีค³ะวิทยาการจัดการáละสารสนเทÈ
Èาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 1/2558

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)        
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น.

ประชุมค³ะกรรมการสรรหา¼ู้ดำารงตำาáหน‹ง
ค³บดีค³ะวิทยาการจัดการáละสารสนเทÈ
Èาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัéงที่ 2(1/2559)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)        
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 14.30 น.

ประชุมค³ะกรรมการสรรหา¼ู้ดำารงตำาáหน‹ง
ค³บดีค³ะวิทยาการจัดการáละสารสนเทÈ
Èาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัéงที่ 3(2/2559)

ลำาดับที่

1

2

3

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

2 ธันวาคม 2558

7 มกราคม 2559

26 มกราคม 2559

ส¶านที่

 

 

11 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¡ÒÃá¾·Â�áÅÐâÃ§¾ÂÒºÒÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ  
 »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 1 ¤ÃÑé§

12 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð·íÒ§Ò¹´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃËÍ¾Ñ¡¹ÔÊÔµ  
 »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 1 ¤ÃÑé§

ประชุมค³ะกรรมการอำานวยการÈูนย์
การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา ครัéงที่ 1/2559

³ ห้องประชุม R 4/2 (ชัéน 2) 
วิทยาเ¢ตเชียงรายมหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดเชียงราย 

ลำาดับที่

1

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

 24 มีนาคม 2559

ส¶านที่

ประชุมค³ะทำางานดำาเนินการเกี่ยวกับ
การประเมินมูลค‹าการบริหารจัดการ
หอพักนิสิต ครัéงที่ 1/2559

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
³ ห้องประชุม R 807 (ชัéน 8)       
อาคารเว¿เพลส ¶นนวิทยุ á¢วงลุมพินี  
เ¢ตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

ลำาดับที่

1

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

 15 กันยายน 2559

ส¶านที่



UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL          ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

  13  ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð·íÒ§Ò¹ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�́ ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ
  ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ »ÃÐ í̈Ò»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 í̈Ò¹Ç¹ 7 ¤ÃÑé§ Ñ́§¹Õé

ลำาดับที่

1

2

3

4

5

6

7

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

27 ธันวาคม 2558

8 มกราคม 2559

30 มกราคม 2559

16 มีนาคม 2559

6 เมษายน 2559

25 เมษายน 2559

7 กรก®าคม 2559

ส¶านที่

ประชุมค³ะทำางานดำาเนินงานÈูนย์พั²นา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยีสารสนเทÈ
áละการสื่อสาร ครัéงที่ 1/2558

ประชุมค³ะทำางานดำาเนินงานÈูนย์พั²นา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยีสารสนเทÈ
áละการสื่อสาร ครัéงที่ 2(1/2559)

ประชุมค³ะทำางานดำาเนินงานÈูนย์พั²นา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยีสารสนเทÈ
áละการสื่อสาร ครัéงที่ 3(2/2559)

ประชุมค³ะทำางานดำาเนินงานÈูนย์พั²นา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยีสารสนเทÈ
áละการสื่อสาร ครัéงที่ 4(3/2559)

ประชุมค³ะทำางานดำาเนินงานÈูนย์พั²นา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยีสารสนเทÈ
áละการสื่อสาร ครัéงที่ 5(4/2559)

ประชุมค³ะทำางานดำาเนินงานÈูนย์พั²นา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยีสารสนเทÈ
áละการสื่อสาร ครัéงที่ 6(5/2559)

ประชุมค³ะทำางานดำาเนินงานÈูนย์พั²นา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยีสารสนเทÈ
áละการสื่อสาร ครัéงที่ 7(6/2559)

³ จังหวัดเชียงãหม‹ เวลา 13.00 น.

³ จังหวัดเชียงãหม‹ เวลา 13.00 น.

³ จังหวัดเชียงãหม‹ 

³ จังหวัดเชียงãหม‹ 

³ จังหวัดเชียงãหม‹ 

³ จังหวัดเชียงãหม‹ 

³ ห้องประชุมชูชาติ กี‹าáปง 
ชัéน 2 อาคารสำานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 



UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL          ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

 14 »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
 áÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 2 ¤ÃÑé§

ประชุมค³ะกรรมการดำาเนินงานÈูนย์
พั²นาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยี
สารสนเทÈáละการสื่อสาร ครัéงที่ 1/2558

ประชุมค³ะทำางานดำาเนินการเกี่ยวกับ
การประเมินมูลค‹าการบริหารจัดการ
หอพักนิสิต ครัéงที่ 1/2559

³ ห้องประชุม 104 âรงáรม  
StarWorld ¶นนทุ‹งâÎเต็ล ตำาบลวัดเกตุ 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงãหม‹
เวลา 14.30 น.

³ จังหวัดเชียงãหม‹

ลำาดับที่

1

2

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

 18 ธันวาคม 2558

17 มีนาคม 2559

ส¶านที่

 15 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¨Ñ´àµÃÕÂÁ¢ŒÍÁÙÅ¤³Ð·íÒ§Ò¹´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�
 ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¤ÃÑé§·Õè 1/2559 »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 
 ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 1 ¤ÃÑé§

ประชุมจัดเตรียม¢้อมูลค³ะทำางานดำาเนินงาน
Èูนย์พั²นาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยี
สารสนเทÈáละการสื่อสาร ครัéงที่1/2559 

³ จังหวัดเชียงãหม‹

ลำาดับที่

1

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

 2 มีนาคม 2559

ส¶านที่



UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL          ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

 16  ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 
 ¾.È. 2559 ¨íÒ¹Ç¹ 5 ¤ÃÑé§ ´Ñ§¹Õé 

³ ห้องประชุม 3 ชัéน 2 อาคาร
สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา         
เวลา 13.30 น.

ประชุมค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 4/2558

³ ห้องประชุม¢้างห้องรองอธิการบดี
½†ายวางá¼นáละพั²นา ชัéน 2 อาคาร
สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
เวลา 13.30 น.

ประชุมค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 1/2559

ประชุมค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 3/2559

³ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ ชัéน 2 
อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา เวลา 13.30 น.

³ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ ชัéน 2 
อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา เวลา 13.30 น

³ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ ชัéน 2 
อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา เวลา 13.30 น

ประชุมค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 2/2559

ประชุมค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 4/2559

ลำาดับที่

1

2

3

4

5

ครัéงที่ วัน/เดือน/ป‚

22 ธันวาคม 2558

2 กุมภาพันธ์ 2559

4 เมษายน 2559

13 มิ¶ุนายน 2559

17 ตุลาคม 2559

ส¶านที่
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1.  áต‹งตัéงอาจารย์ãห้ดำารงตำาáหน‹ง¼ู้ช‹วยÈาสตราจารย์ จำานวน 35 ราย

2.  áต‹งตัéงอาจารย์ãห้ดำารงตำาáหน‹งรองÈาสตราจารย์ จำานวน 2 ราย

3.  áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

4.  áต‹งตัéงค³ะกรรมการอำานวยการÈูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 9 ราย

5.  áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะวิทยาการจัดการáละสารสนเทÈÈาสตร์ จำานวน 1 ราย

6.  áต‹งตัéงค³ะกรรมการáก้ป˜ญหาการชำาระค‹าภาษีâรงเรือนáละที่ดิน¢องมหาวิทยาลัย จำานวน 8 ราย

7.  áต‹งตัéงค³ะกรรมการอำานวยการÈูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 11 ราย

8.  áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะทันตáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

9.  áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทน¼ู้อำานวยการÈูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

10. áต‹งตัéง¼ู้สอบบัญชีเอกชนเปšน¼ู้สอบบัญชี¢องมหาวิทยาลัยพะเยา สำาหรับงบการเงินป‚งบประมา³ 

    2555 ¶Öง 2559 จำานวน 5 ราย

11. áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

12. áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

13. áต‹งตัéงค³ะกรรมการÈÖกษาáละพิจาร³าáนวทางการ¢อคืนสิทธิìการบริหารจัดการหอพักนิสิต

    จำานวน 16 ราย

14. áต‹งตัéงค³ะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 7 ราย

15. áต‹งตัéงค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ จำานวน 7 ราย

16. áต‹งตัéงค³ะกรรมการพิจาร³าáละกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

    (เพิ่มเติม ©บับที่ 2) จำานวน 1 ราย

17. áต‹งตัéงค³ะทำางานดำาเนินการเกี่ยวกับการประมูลค‹าการบริหารจัดการหอพักนิสิต จำานวน 8 ราย 

18. áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะวิทยาการจัดการáละสารสนเทÈÈาสตร์ จำานวน 1 ราย

19. áต‹งตัéงค³ะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำามหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 11 ราย

20. áต‹งตัéงค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ จำานวน 17 ราย

¡ÒÃáµ‹§µÑé§¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ áµ‹§µÑé§
ãËŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2559
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21. áต‹งตัéงค³ะกรรมการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 6 ราย

22. áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทน¼ู้อำานวยการÈูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

    จำานวน 1 ราย

23. áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะทันตáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

24. áต‹งตัéงค³ะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา     

    จำานวน 5 ราย

25. áต‹งตัéงค³ะกรรมการพิจาร³าตำาáหน‹งทางวิชาการ¢องมหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 12 ราย

26. áต‹งตัéงประธานกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

27. áต‹งตัéงค³ะกรรมการพิจาร³าทบทวนอัตราเงินเดือนáละเงินค‹าตอบáทนอื่น¢อง¼ู้บริหาร

    จำานวน 6 ราย

28. áต‹งตัéงค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 17 ราย

29. áต‹งตัéงที่ปรÖกษาค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

30. áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

31. áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 ราย

32. áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะวิทยาลัยการจัดการáละสารสนเทÈÈาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา   

    จำานวน 1 ราย 
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1 อนุมัติการเป�ดหลักสูตรãหม‹
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน      1     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      3     หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จำานวน      -    หลักสูตร
2 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน      4 หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      5     หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จำานวน      -     หลักสูตร
3 อนุมัติชะลอการเป�ดหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน      1  หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      4   หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จำานวน      1     หลักสูตร
4 อนุมัติปรับปรุงâครงสร้างหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน     1     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      -     หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จำานวน      - หลักสูตร
5 อนุมัติการป�ดหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน     -     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      -     หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จำานวน     1 หลักสูตร
6 อนุมัติเปลี่ยนáปลงชื่อหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน      4     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      1 หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จำานวน      1 หลักสูตร
7 อนุมัติปรับปรุงáก้ไ¢กำาหนดการเป�ดสอน
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน     -     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      - หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จำานวน      1 หลักสูตร
8 อนุมัติปรับปรุงáก้ไ¢รหัสรายวิชา
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน       1     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน       - หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จำานวน       - หลักสูตร
9 อนุมัติปรับปรุงáก้ไ¢อาจารย์ประจำาหลักสูตรáละอาจารย์¼ู้รับ¼ิดชอบหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน     17     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      6 หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จำานวน      3 หลักสูตร
10 อนุมัติปรับá¼นการÈÖกษา
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน       23     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน       2 หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จำานวน       - หลักสูตร
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11 อนุมัติáก้ไ¢รายละเอียดหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน      1     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      -     หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จำานวน      -    หลักสูตร
12 อนุมัติเลื่อนá¼นการเป�ดหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน      - หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      1     หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จำานวน      -     หลักสูตร
13 อนุมัติเพิ่มรายวิชาãนวิชาเอกเลือก
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน      1  หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      -   หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จำานวน      -     หลักสูตร
14 อนุมัติáต‹งตัéงประธานที่ปรÖกษาวิทยานิพนธ์áละอาจารย์ที่ปรÖกษาการÈÖกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเก³±์มาตรฐานหลักสูตร
     ระดับบั³±ิตÈÖกษา
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน     -     หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      1     หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จำานวน      1 หลักสูตร
1.15 อนุมัติ (ร‹าง) หมวดวิชาÈÖกษาทั่วไป ©บับปรับปรุง พ.È. 2560
1.16 ¢ออนุมัติระบุวิชาเอกáละá¢นงวิชาที่นิสิตสำาเร็จการÈÖกษาãนãบรับรองการสำาเร็จการÈÖกษา áละãบáสดง¼ลการเรียน
     (Transcript) ¢องนิสิตหลักสูตรการÈÖกษาบั³±ิต สา¢าวิชาการÈÖกษา 
1.17 อนุมัติปริญญาáก‹¼ู้สำาเร็จการÈÖกษา ป‚การÈÖกษา 2558 (ครัéงท่ี 1) ãนคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงท่ี 5/2559     
     เมื่อวันที่ 3 กรก®าคม พ.È.2559
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำานวน     8     ราย
  2. หลักสูตรระดับปริญญาâท    จำานวน      18 ราย
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก     จำานวน      3,395 ราย
       ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ ¨íÒ¹Ç¹   3,421 ÃÒÂ
1.18 อนุมัติรายชื่อ¼ู้สำาเร็จการÈÖกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ป‚การÈÖกษา 2558 áละ¢ออนุมัติãห้¼ู้สำาเร็จการÈÖกษาภาคการÈÖกษา  
     ต้นป‚การÈÖกษา 2559 เ¢้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาป‚พุทธÈักราช 2560 เพิ่มเติม (ครัéงที่ 2) ãนคราวประชุม  
     สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.È.2559
  1. ¼ู้สำาเร็จการÈÖกษา ป‚การÈÖกษา 2558    ÃÇÁ   442  ÃÒÂ 
   - ระดับปริญญาตรี     จำานวน   235  ราย 
   - ระดับปริญญาâท     จำานวน   198  ราย 
   - ระดับปริญญาเอก     จำานวน   9  ราย 
  2. ¼ู้สำาเร็จการÈÖกษา ภาคการÈÖกษาต้น ป‚การÈÖกษา 2559  ÃÇÁ   360  ÃÒÂ 
   - ระดับปริญญาตรี     จำานวน   350  ราย 
   - ระดับปริญญาâท     จำานวน   6  ราย 
   - ระดับปริญญาเอก     จำานวน   4  ราย
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¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

ÃÐàºÕÂºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ 

»ÃÐ¡ÒÈÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ 

ลำาดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

ลงวันที่

23/08/2559

08/09/2559

13/09/2559

27/09/2559

06/11/2559

หลักเก³±์áละวิธีการประเมิน¼ลการสอน áละเอกสารที่ãช้ประเมิน¼ลการสอน เพื่อ¢อ
กำาหนด  ตำาáหน‹งทางวิชาการ เพิ่มเติม (©บับที่ 5) พ.È. 2559

  การส‹งเสริมáละสนับสนุนãห้ค³าจารย์ไปป¯ิบัติงานบริการวิชาการãนภาคเอกชน พ.È. 2559

  การติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้บริหาร พ.È. 2559

  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ พ.È. 2559

  ค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.È. 2559

ว‹าด้วย

ลำาดับที่

1.

2.

3.

ลงวันที่

23/08/2559

27/09/2559

11/12/2559

  การพัสดุ (©บับที่ 5) พ.È. 2559

  Èูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (©บับที่ 2) พ.È. 2559

  การเบิกจ‹ายเงินที่ปรÖกษาâครงการบริการวิชาการ พ.È. 2559

ว‹าด้วย

ลำาดับที่

1.

2.

3.

4.

ลงวันที่

21/07/2559

25/11/2559

11/12/2559

14/12/2559

  อนุมัติปริญญาáก‹¼ู้สำาเร็จการÈÖกษา ป‚การÈÖกษา 2559

  กำาหนดอัตราเงินเดือน¢องมหสวิทยาลัยพะเยา (©บับที่ 2) พ.È. 2559

  อนุมัติãห้ปริญญาดุษ®ีบั³±ิตกิตติมÈักดิì ประจำาป‚การÈÖกษา 2558

  áนวทางประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.È. 2559

เรื่อง

 สภามหาวิทยาลัยได้มีการออก¢้อบังคับ ระเบียบáละประกาÈ ประจำาป‚ พ.È. 2559 เพื่อกำากับดูáล
การดำาเนินงาน¢องมหาวิทยาลัยพะเยาâดยออก¢้อบังคับ จำานวน 5 ©บับ ระเบียบ จำานวน 3 ©บับ áละประกาÈ 
จำานวน 4 ©บับ áละ คำาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ลงนามâดยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 31 ©บับ 
รวมทัéงหมด 43 ©บับ

 ¡ÒÃÍÍ¡¢ŒÍºÑ§¤Ñº ÃÐàºÕÂº »ÃÐ¡ÒÈáÅÐ¤íÒÊÑè§
»ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2559
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เรื่อง

áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงค³ะกรรมการอำานวยการÈูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะวิทยาการจัดการáละสารสนเทÈÈาสตร์

áต‹งตัéงค³ะกรรมการáก้ป˜ญหาการชำาระค‹าภาษีâรงเรือนáละที่ดิน¢องมหาวิทยาลัย

áต‹งตัéงค³ะกรรมการอำานวยการÈูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะทันตáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทน¼ู้อำานวยการÈูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéง¼ู้สอบบัญชีเอกชนเปšน¼ู้สอบบัญชี¢องมหาวิทยาลัยพะเยา สำาหรับงบการเงิน
ป‚งบประมา³ 2555 ¶Öง 2559

áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงค³ะกรรมการÈÖกษาáละพิจาร³าáนวทางการ¢อคืนสิทธิìการบริหารจัดการหอพักนิสิต

áต‹งตัéงค³ะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงค³ะกรรมการสรรหาสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ

áต‹งตัéงค³ะกรรมการพิจาร³าáละกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เพิ่มเติม ©บับที่ 2)

áต‹งตัéงค³ะทำางานดำาเนินการเกี่ยวกับการประมูลค‹าการบริหารจัดการหอพักนิสิต

áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะวิทยาการจัดการáละสารสนเทÈÈาสตร์

áต‹งตัéงค³ะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำามหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

áต‹งตัéงค³ะกรรมการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทน¼ู้อำานวยการÈูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะทันตáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงค³ะกรรมการกล่ันกรองเสนอช่ือประธานค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงค³ะกรรมการพิจาร³าตำาáหน‹งทางวิชาการ¢องมหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงประธานกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงค³ะกรรมการพิจาร³าทบทวนอัตราเงินเดือนáละเงินค‹าตอบáทนอื่น¢อง¼ู้บริหาร

áต‹งตัéงค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

áต‹งตัéงที่ปรÖกษาค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ãห้ค³ะกรรมการที่áต‹งตัéงâดยสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระáล้วป¯ิบัติหน้าที่ต‹อไปพลางก‹อน
จนกว‹าจะได้ทรงพระกรุ³าâปรดเกล้าฯ áต‹งตัéงนายกสภามหาวิทยาลัยáละกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิชุดãหม‹

¤íÒÊÑè§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ·ÕèÅ§¹ÒÁâ´Â¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

ลำาดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ลงวันที่

21/01/2559

21/01/2559

29/02/2559

29/02/2559

25/03/2559

20/04/2559

20/04/2559

25/05/2559

25/05/2559

25/05/2559

05/07/2559

05/07/2559

05/07/2559

12/07/2559

23/08/2559

23/08/2559

23/08/2559

02/09/2559

23/08/2559

27/09/2559

27/09/2559

27/09/2559

06/11/2559

06/11/2559

06/11/2559

07/12/2559

11/12/2559

14/12/2559
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เรื่อง
   áต‹งตัéงเปšน¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
   áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
   áต‹งตัéง¼ู้รักษาการáทนค³บดีค³ะวิทยาลัยการจัดการáละสารสนเทÈÈาสตร์

   มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำาดับที่

29.

30.

31.

ลงวันที่

11/12/2559

11/12/2559

11/12/2559        
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¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 3/2559 ÇÑ¹·Õè 3 àÁÉÒÂ¹ 2559

 1. รับทราบบันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางการพั²นาระบบสารสนเทÈภูมิÈาสตร์ (Geographic Information 

    System : GIS) เพื่อการบริหารราชการáบบบูร³าการ จังหวัดพะเยา ระหว‹างจังหวัดพะเยา กับ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา

 2. รับทราบบันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือâครงการส‹งเสริมบุคลากรด้านวิทยาÈาสตร์ เทคâนâลยีáละนวัตกรรม

    จากมหาวิทยาลัยáละส¶าบันวิจัย¢องภาครัฐไปป¯ิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม¢ีดความสามาร¶การá¢‹ง¢ันãนภาคเอกชน  

    (Talent Mobility) ระหว‹าง สำานักงานค³ะกรรมการนâยบายวิทยาÈาสตร์ เทคâนâลยีáละนวัตกรรม

    áห‹งชาติ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 5/2559 ÇÑ¹·Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2559

 1. รับทราบบันทÖกความร‹วมมือทางวิชาการ เรื่องการãช้âปรáกรม KSP BUNDIT ระหว‹างคุรุสภา กับ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. อนุมัติ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางวิชาการ ระหว‹าง University of Phayao ประเทÈไทย 

    áละ Sungkyul University ประเทÈสาธาร³รัฐเกาหลี 

 3. อนุมัติ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือ Consortium Agreement (DESCA Horizon 2020 Model) 

    Version 1.1 May 2014 áละ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลง BILATERAL AGREEMENT (PRIGeoC  

    Grant Agreement mumber689857 H2020-MSCS-RISE-2015)

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 7/2559 ÇÑ¹·Õè 25 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559

 1. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือ “ประชารัฐร‹วมยกระดับâอทอปด้วยวิทยาÈาสตร์เทคâนâลยี

    áละ นวัตกรรม” กับกระทรวงวิทยาÈาสตร์áละเทคâนâลยี áละหน‹วยงานความร‹วมมืออื่น æ

 2. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือการดำาเนินงานคุ้มครอง¼ู้บริâภค กับสำานักงานค³ะกรรมการ

    คุ้มครอง¼ู้บริâภค (สคบ.) ระหว‹างมหาวิทยาลัยพะเยา âดยค³ะนิติÈาสตร์ กับ สำานักงานค³ะกรรมการ 

    คุ้มครอง¼ู้บริâภค

 3. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางวิชาการด้านการพั²นาระบบสารสนเทÈ เพ่ือการบริหารจัดการ

    หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุ³วุ²ิระดับอุดมÈÖกษาáห‹งชาติ ระหว‹างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ  

    มหาวิทยาลัยราชภั®เชียงãหม‹

 4. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือ เร่ือง การจัดตัéงเครือ¢‹ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ

    ãนเ¢ตภาคเหนือ (เพิ่มเติม)

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2559
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 5. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางวิชาการ âครงการส‹งเสริมหน‹วยจัดการทรัพย์สินทางป̃ญญา

    áละ¶‹ายทอดเทคâนâลยีãนส¶าบันอุดมÈÖกษา ประจำาป‚งบประมา³ 2559 (ระดับ Early Stage)

 6. อนุมัติ (ร‹าง) บันทÖกความร‹วมมือทางวิชาการระหว‹างวิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 8/2559 ÇÑ¹·Õè 6 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2559

 1. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางวิชาการระหว‹างมหาวิทยาลัยพะเยา เทÈบาลเมืองáพร‹ 

    áละâรงเรียนสาธิตเทÈบาลบ้านเชตวัน จังหวัดáพร‹

 2. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางวิชาการระหว‹างสา¢าวิชาอนามัยáละความปลอดภัย ค³ะ 

    áพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับÈูนย์ความปลอดภัยáรงงาน เ¢ต 5 จังหวัดลำาปาง áละ ระหว‹างค³ะ 

    áพทยÈาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยãนการทำางานจังหวัดลำาพูน

 3. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือãนการ¼ลิตáละพั²นากำาลังด้านวิทยาÈาสตร์สุ¢ภาพ ระหว‹าง 

    กรมการáพทย์ áละ กรมสุ¢ภาพจิต กระทรวงสาธาร³สุ¢áละค³ะáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 4. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางวิชาการ ระหว‹าง ค³ะáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

    กับÈูนย์พั²นา½‚มือáรงงานจังหวัดพะเยา

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¤ÃÑé§·Õè 9/2559 ÇÑ¹·Õè 11 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559

 1. รับทราบบันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางวิชาการระหว‹างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ University Teknologi 

    MARA ประเทÈมาเลเ«ีย

 2. รับทราบบันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพั²นาสังคมáละด้านการวิจัย ระหว‹าง  

    มหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยต‹างæ จำานวน 12 áห‹ง

 3. รับทราบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงความร‹วมมือทางวิชาการระหว‹างมหาวิทยาลัยพะเยา ãนâครงการพั²นา

    หลักสูตรไม«์มาตรฐานสากล กับ สำานักงานส‹งเสริมการจัดประชุมáละนิทรรÈการ (องค์การมหาชน)

 4. เห็นชอบ (ร‹าง) บันทÖก¢้อตกลงระหว‹างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทÈไทย กับ มหาวิทยาลัยการáพทย์

    á¼นจีนกวางâจว สาธาร³รัฐประชาชนจีน ว‹าด้วย การจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม)



UNIVERSITY OF PHAYAO COUNCIL          ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2558

 ค³ะกรรมการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำาเนินการตามประกาÈมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง áนว

ทางการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.È. 2559 ดังนีé

 1. ค³ะกรรมการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยานัดประชุมครัéงท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 พÄÈจิกายน 2559 

เพื่อพิจาร³าáบบประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัย กำาหนด วัน เวลา ãห้กรรมการสภามหาวิทยาลัยáสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการป¯ิบัติหน้าที่¢องตนเองáละกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 2. ค³ะกรรมการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุมครัéงท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2559 

เพ่ือสรุป¼ลการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัย จัดทำารายงานการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัย áละกำาหนดกิจกรรม

การดำาเนินงาน เพื่อãห้ได้¢้อเสนอáนะที่เปšนประâยชน์ãนการปรับปรุงการดำาเนินงานãนระยะต‹อไป

 3. ค³ะกรรมการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุมหารือเพื่อáลกเปลี่ยนความคิดเห็นãนáต‹ละ

ประเด็น จากความคาดหวัง¢อง½†ายบริหารมหาวิทยาลัยต‹อการดำาเนินงาน¢องสภามหาวิทยาลัย áละ¼ลการประเมินตนเอง

ãนการป¯ิบัติหน้าที่¢องสภามหาวิทยาลัย เพื่อãห้ได้¢้อสรุปที่เปšนประâยชน์ãนการปรับปรุงการดำาเนินงานãนระยะต‹อไป เมื่อวันที่ 

29 มกราคม 2560

  »ÃÐà´ç¹·Õè 4 สภาส¶าบันกำากับ ติดตาม การดำาเนินงาน¢อง    
  ส¶าบันอุดมÈÖกษาãห้บรรลุเป‡าหมาย    

  »ÃÐà´ç¹·Õè 3 สภาส¶าบันทำาตามก®หมายระเบียบ ¢้อบังคับ    

  ¢องต้นสังกัด áละหน‹วยงานที่เกี่ยว¢้อง  

  »ÃÐà´ç¹·Õè 5 สภาส¶าบันดำาเนินงานâดยãช้หลักธรรมาภิบาล
    

  »ÃÐà´ç¹·Õè 6 การป¯ิบัติหน้าที่¢องตนเองãนฐานะกรรมการ   

  สภามหาวิทยาลัย

  »ÃÐà´ç¹·Õè 2 สภาส¶าบันกำาหนดยุทธÈาสตร์ ทิÈทาง กำากับ    

  นâยบาย ¢้อบังคับ ระเบียบ

  »ÃÐà´ç¹·Õè 1 สภาส¶าบันทำาพันธกิจครบ¶้วนตามภาระหน้าที่

  ที่กำาหนดãนพระราชบัญญัติ

1

2

3

4

5

6

ความหมายS.D.(n=19)_
X

0.125.47

5.45 0.00

0.115.42

0.115.42

0.084.93

0.14

0.11

4.92

5.24

ทำาได้ดีกว‹าที่คาดคิด

ทำาได้ดีกว‹าที่คาดคิด

ทำาได้ดีกว‹าที่คาดคิด

ทำาได้ดีกว‹าที่คาดคิด

ทำาได้ดีกว‹าที่คาดคิด

ดำาเนินการได้
ตามที่คาดคิด

ดำาเนินการได้
ตามที่คาดคิด

ลำาดับที่ รายการป¯ิบัติ

ค‹าเ©ลี่ย

1. ÊÃØ»¤Ðá¹¹ã¹ÀÒ¾ÃÇÁàÃÕÂ§¨Ò¡¤Ðá¹¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÙ§ÊØ´

¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ
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2. ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555-2559

ค‹าเ©ลี่ยรวมทัéงหมด

ประเด็นการประเมิน _
X

(n=20)

_
X

(n=20)

_
X

(n=20)

_
X

(n=20)

4.42 4.37 4.36 4.92ดี ดี ดี

ดี ดี ดี

ดี ดี ดี

ดีมาก

´ÕÁÒ¡

ดีมาก

´ÕÁÒ¡

ดีมาก

´Õ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

4.39 4.45 4.35 4.93

4.73 4.65 4.60 5.45

4.11 4.35 4.19 5.47

4.80 4.90 4.48 5.42

4.67

4.52

4.59

4.55

4.62

4.43

5.42

5.42

ทำาได้
ตามที่
คาดคิด

ทำาได้
ตามที่
คาดคิด

ทำาได้
ดีกว‹าที่
คาดคิด

ทำาได้
ดีกว‹าที่
คาดคิด

ทำาได้
ดีกว‹าที่
คาดคิด

ทำาได้
ดีกว‹าที่
คาดคิด

ทำาได้
ดีกว‹าที่
คาดคิด

¼ลการ
ประเมิน

¼ลการ
ประเมิน

¼ลการ
ประเมิน

¼ลการ
ประเมิน

ป‚การÈÖกษา 2555 ป‚การÈÖกษา 2556 ป‚การÈÖกษา 2557 ป‚การÈÖกษา 2558

»ÃÐà´ç¹·Õè 1 สภาส¶าบันทำา
พันธกิจครบ¶้วน ตามภาระหน้าที่ 
ที่กำาหนดãนพระราชบัญญัติ

»ÃÐà´ç¹·Õè 2 สภาส¶าบันกำาหนด
ยุทธÈาสตร์ ทิÈทาง กำากับ    
นâยบาย ¢้อบังคับ ระเบียบ

»ÃÐà´ç¹·Õè 3 สภาส¶าบันทำาตาม
ก®หมายระเบียบ ¢้อบังคับ¢อง
ต้นสังกัดáละหน‹วยงานที่เกี่ยว¢้อง 

»ÃÐà´ç¹·Õè 4 สภาส¶าบันกำากับ 
ติดตาม การดำาเนินงาน¢องส¶าบัน
อุดมÈÖกษาãห้บรรลุเป‡าหมาย

»ÃÐà´ç¹·Õè 5 สภาส¶าบันดำาเนิน
งาน âดยãช้หลักธรรมาภิบาล

»ÃÐà´ç¹·Õè 6 การป¯ิบัติหน้าที่
¢องตนเองãนฐานะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ËÁÒÂàËµØ 

 1. ãนป‚ พ.È. 2554 เปšนป‚áรก¢องการประเมินมีเก³±์การประเมินáตกต‹างจากป‚อื่น

 2. ป‚การÈÖกษา 2555 – 2557 ประเมินตามเก³±์ สกอ.áละสมÈ. เก³±์การประเมิน คะáนน 1-5

 3. ป‚การÈÖกษา 2558 ประเมินตามเก³±์ CUPT QA เก³±์ประเมิน คะáนน 1-7

 4. ทัéง 2 เก³±์มีความáตกต‹างกันอย‹างมาก 

          จÖงไม‹สามาร¶ทำามาเปรียบเทียบกันได้ áต‹

    อาจãช้ประâยชน์เพื่อเปรียบเทียบãนการ

    ปรับปรุงการดำาเนินงาน

3. ÁµÔáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒµ‹Í

ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ
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3. ÁµÔáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒµ‹Í

ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

      ¢ŒÍÊÑ§à¡µ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ 

 1. การดำาเนินการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำาป‚การÈÖกษา 2558 ได้ส‹งáบบสอบ¶าม

ãห้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทัéงหมด 19 ชุด áละได้รับการตอบáบบสอบ¶ามกลับคืน จำานวน 19 ชุด คิด

เปšนร้อยละ 100 «Ö่งáสดง¶Öงการãห้ความร‹วมมือเปšนอย‹างดี¢องกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 2. ภาพรวม¢องการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัย¶ือว‹า ทำาได้ดีกว‹าที่คาดคิด

 3. ¢้อเสนอáนะต‹างæ ที่ได้จากáบบสอบ¶ามมีประâยชน์อย‹างยิ่ง ต‹อการพั²นามหาวิทยาลัยáละควรมอบãห้

¼ู้ที่เกี่ยว¢้องนำาไปพิจาร³าดำาเนินการต‹อไป

 ค³ะกรรมการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยาãนคราวประชุมครัéงท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 พÄÈจิกายน 

2559 ได้มีมติมอบ¼ู้ช‹วยÈาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วั²นาธร áละนายชำานาญ áสงáก้ว ร‹างรายละเอียดประเด็นการ

áลกเปล่ียนความคิดเห็น áละรวบรวมความคาดหวัง¢องค³ะ¼ู้บริหารมหาวิทยาลัย ãห้ค³ะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทราบ เพื่อเปšนáนวทางãนการปรับปรุงการป¯ิบัติงานãห้สอดคล้องกับความคาดหวังต‹อไป áละได้นำาเสนอที่ประชุมค³ะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ãนคราวประชุมครัéงที่ 115(16/2559) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ãนการเสนอ

ความคิดเห็นร‹วมกัน¢อง¼ู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาว‹า มีความคาดหวังต‹อการป¯ิบัติหน้าที่¢องค³ะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาอย‹างไร เพื่อเปšน¢้อมูลประกอบการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำาป‚การÈÖกษา 

2558       

 ค³ะกรรมการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา ãนคราวประชุมครัéงท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 

2559 มีมติเห็นชอบ¼ลการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำาป‚การÈÖกษา 2558 áละãห้นำาเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจาร³าต‹อไป นอกจากนีéมีความเห็นเพิ่มเติมว‹า ควรจะได้นำาความคิดเห็นจาก¼ู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ท่ีคาดหวังต‹อการป¯ิบัติหน้าท่ี¢องกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย‹างไรเปšน¢้อมูลประกอบการพิจาร³าปรับปรุงการป¯ิบัติงาน

ãห้สอดคล้องกับความคาดหวังãนป‚ต‹อไป

 ค³ะกรรมการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัย áละกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้หารือเพ่ือáลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ความคาดหวังต‹อการป¯ิบัติหน้าที่¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา âดยค³ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เพื่อนำามาปรับปรุงการดำาเนินงานãนระยะต‹อไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เ¢้าร‹วม

หารือáลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำานวน 16 คน จากจำานวนทัéงสิéน 19 คน 

 ท่ีประชุมได้อภิปรายกันอย‹างกว้าง¢วางáละสรุปได้ว‹า สภามหาวิทยาลัย รับได้ทุกประเด็น ตามท่ีค³ะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเสนอ áละเห็นควรพิจาร³าหารือวิธีการดำาเนินงาน¢องสภามหาวิทยาลัย ãห้สอดคล้องต‹อความ

คาดหวังดังกล‹าวอย‹างเปšนรูปธรรม อาทิเช‹นãนประเด็นต‹อไปนีé
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»ÃÐà´ç¹·Õè 4 การãช้ความเชี่ยวชาญãนáต‹ละÈาสตร์¢องค³ะกรรมการ เพื่อãห้¢้อเสนอáนะãนการดำาเนินงาน¢อง 

มหาวิทยาลัย เช‹น Thailand 4.0

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ãห้¢้อมูลกันอย‹างต‹อเนื่อง

»ÃÐà´ç¹·Õè 7 การกำาหนดกรอบอำานาจáละภาระหน้าที่ที่ชัดเจนระหว‹างสภามหาวิทยาลัยกับ½†ายบริหารมหาวิทยาลัย

 - อาจต้องมีการปรับปรุง¼ลดำาเนินงานอีกเล็กน้อยเพื่อãห้เกิดความชัดเจน

»ÃÐà´ç¹·Õè 8 การãห้ค³บดีได้เ¢้าไปมีส‹วนร‹วมãนการประชุมกับค³ะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเปšนการสื่อสาร

áบบสองทางระหว‹างสภามหาวิทยาลัยกับค³ะ¼ู้บริหาร

 - ควรมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยพะเยา อย‹างน้อยป‚ละ 1 ครัéง 

 - สรุปรายงานการประชุมãห้หน‹วยงานที่เกี่ยว¢้องได้รับทราบ¼ลการประชุม

 - อาจมีวาระพิเÈษที่เชิญ¼ู้บริหารเ¢้าร‹วมประชุมสำาหรับประเด็นที่เกี่ยว¢้อง 

 - สรุป¼ลการประชุมáบบสัéนæ áล้วสื่อãห้ประชาคมได้รับทราบ

     

 ãนคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 4/2560 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนมิ¶ุนายน พ.È. 2560 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เร่ือง¢อความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment 

Report, SAR)  ประจำาป‚การÈÖกษา 2558 มีมติดังนีé

 1. เห็นชอบรายงานประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self– Assessment Report, SAR) 

    ประจำาป‚การÈÖกษา 2558 

 2. เห็นชอบคะáนน¼ลการประเมินตนเอง¢องสภามหาวิทยาลัยพะเยา ãนภาพรวมทัéงหมด 6 ประเด็น âดย

    มีค‹าเ©ลี่ยเท‹ากับ 5.24 ทำาได้ดีกว‹าคาดคิด 

 3. มอบãห้มหาวิทยาลัยสรุปมติãนáต‹ละประเด็นความคาดหวังáจ้งที่ประชุมค³ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

    พะเยาทราบ
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 มหาวิทยาลัยพะเยา ãห้ความสำาคัญ¢องการบริหารงานãนการสนับสนุนพันธกิจ¢องมหาวิทยาลัยãห้บรรลุเป‡าหมาย

ตามá¼นกลยุทธ์ áละได้กำาหนดãห้มีการประเมิน¼ู้บริหารตัéงáต‹ป‚งบประมา³ 2555 เปšนต้นมา ãนป‚งบประมา³ 2559 

มี¢ัéนตอนการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน ดังนีé 

 1. áต‹งตัéงค³ะกรรมการการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้บริหาร

 2. ค³ะกรรมการติดตามáละประเมิน¼ลฯ นัดประชุม

 3. ค³ะกรรมการฯ áจ้งหลักเก³±์áละวิธีการประเมิน ãห้¼ู้บริหารáละ¼ู้เกี่ยว¢้องทราบ

 4. ¼ู้บริหารจัดส‹งรายงานการประเมินตนเอง เสนอต‹อค³ะกรรมการฯ

 5. ค³ะกรรมการฯ ÈÖกษา¢้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง áละáสวงหา¢้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารเล‹ม 1   

    (คิด&คาดหวัง) เอกสารเล‹ม 2 (จะทำา & ทำาจริง) áละเอกสารเล‹ม 3 (¼ลคาดหวัง) 

 6. ค³ะกรรมการฯ พิจาร³า¼ลการดำาเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง áละãห้¼ู้รับการประเมินตอบ

    áบบสอบสอบ¶าม/áบบสัมภาษ³์ รวม¶Öงáสวงหา¢้อมูลเพ่ิมเติม âดยการสนทนากลุ‹ม หรือ การสัมภาษ³์

    ¼ู้มีส‹วนเกี่ยว¢้อง áล้วนำา¢้อมูลทัéงหมดมาวิเคราะห์áละสรุป¼ลการประเมินเบืéองต้นเสนอต‹อ ¼ู้บริหาร 

    áละบุคลากรที่เกี่ยว¢้อง ³ วันที่ประเมิน

 7. ค³ะกรรมการฯ ดำาเนินการสรุป¼ลการประเมินáละจัดทำารายงาน¼ลการประเมิน เพื่อเสนอต‹อสภา

    มหาวิทยาลัยพิจาร³า

 8. สภามหาวิทยาลัย พิจาร³ารายงาน¼ลการติดตามáละประเมิน¼ลฯ

 การประเมินอธิการบดี áละค³บดีได้ดำาเนินการตาม¢้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วย การติดตามáละ

ประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.È. 2559 ที่อาÈัยáนวทางáละวิธีการ¢องระบบประกัน

คุ³ภาพภายãน¢องมหาวิทยาลัย áละประเมินâดยค³ะกรรมการที่áต‹งตัéงจากสภามหาวิทยาลัย ส‹วนการประเมิน

¼ู้อำานวยการกอง ก็ได้มีการประเมินâดยอาÈัยหลักการเช‹นเดียวกันกับการประเมินอธิการบดีáละค³บดี สำาหรับการ

ประเมินที่สอดคล้องกับพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย áต‹ãช้ค³ะกรรมการประเมินที่áต‹งตัéงâดยมหาวิทยาลัย 

 การประเมินอธิการบดีáละค³บดี ประจำาป‚งบประมา³ 2559 เปšนการดำาเนินการâดย สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ดำาเนินการภายãต้¢้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วยการติดตามáละประเมิน¼ล¢อง¼ู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.È. 2559 «Öง่ได้กำาหนดหลักเก³±์áละวิธีการประเมินท่ีáตกต‹างจากป‚ท่ี¼‹านæมา กล‹าวคือ ป‚ท่ี¼‹านมา สภามหาวิทยาลัย

เปšน¼ู้กำาหนดตัวบ‹งชีé  ค‹าเป‡าหมาย วิธีการประเมิน¢องáต‹ละตัวบ‹งชีé áละดำาเนินการประเมินâดยค³ะกรรมการฯ 

ที่สภามหาวิทยาลัยáต‹งตัéง

¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559
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 áต‹สำาหรับป‚งบประมา³ 2559 นัéน ãช้ตัวบ‹งชีéตามองค์ประกอบ¢องระบบ CUPT QA ได้áก‹ ตัวบ‹งชีé C.8.2 

คือการป¯ิบัติตามบทบาทหน้าท่ี¢อง¼ู้บริหารค³ะ/ส¶าบัน áละ C.9 ¼ลการบริหารáละจัดการ¢อง¼ู้บริหารค³ะ/ส¶าบัน 

เป‡าหมาย¢องáต‹ละตัวบ‹งชีéมหาวิทยาลัยกำาหนด¢Öéนเอง áละประเมินâดยค³ะกรรมการประเมินคุ³ภาพภายãนท่ีมหาวิทยาลัย

áต‹งตัéงเอง ¼ลการประเมินตามตัวบ‹งชีé ãช้ตามระบบ CUPT QA «Ö่งáบ‹ง¼ลการประเมินเปšน 7 ระดับ âดย ทปอ. 

เปšน¼ู้กำาหนดความหมาย¢อง¼ลการประเมินáต‹ละระดับ ãนการประเมินอธิการบดี ป‚งบประมา³ 2559 มหาวิทยาลัย

เปšน¼ู้กำาหนดค‹าเป‡าหมาย/ค‹าความคาดหวัง ดำาเนินการประเมินตนเอง จากนัéนมหาวิทยาลัยáต‹งตัéงค³ะกรรมการประเมิน

คุ³ภาพภายãนเอง ค³ะกรรมการฯเปšน¼ู้ประเมินáละãห้ค‹าระดับ¢อง¼ลประเมินพร้อมทัéงระบุจุดá¢็งáละเร่ืองท่ีสามาร¶

ปรับปรุงได้ ¼ลการประเมินที่ค³ะกรรมการประเมินคุ³ภาพภายãนสรุปได้ดังนีé
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 การประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢องอธิการบดี ประจำาป‚งบประมา³ 2559 ดำาเนินการภายãต้¢้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว‹าด้วยการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.È. 2559 «Ö่งได้กำาหนด

หลักเก³±์áละวิธีการประเมิน ท่ีáตกต‹างจากป‚ท่ี¼‹านæมา กล‹าวคือ ป‚ท่ี¼‹านมา สภามหาวิทยาลัยเปšน¼ู้กำาหนดตัวบ‹งชีé 

ค‹าเป‡าหมาย วิธีการประเมิน¢องáต‹ละตัวบ‹งชีé áละดำาเนินการประเมินâดยค³ะกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยáต‹งตัéง

áต‹สำาหรับป‚งบประมา³ 2559 นัéน ãช้ตัวบ‹งชีéตามองค์ประกอบ¢องระบบ CUPT QA ได้áก‹ ตัวบ‹งชีé  C.8.2 คือ

การป¯ิบัติตามบทบาทหน้าที่¢อง¼ู้บริหารค³ะ/ส¶าบัน áละ C.9 ¼ลการบริหารáละจัดการ¢อง¼ู้บริหารค³ะ/ส¶าบัน 

เป‡าหมาย¢องáต‹ละตัวบ‹งชีéมหาวิทยาลัยกำาหนด¢Öéนเอง áละประเมินâดยค³ะกรรมการประเมินคุ³ภาพภายãนท่ีมหาวิทยาลัย

áต‹งตัéงเอง ¼ลการประเมินตามตัวบ‹งชีé ãช้ตามระบบ CUPT QA «Ö่งáบ‹ง¼ลการประเมินเปšน 7 ระดับ âดย ทปอ. 

เปšน¼ู้กำาหนดความหมาย¢อง¼ลการประเมินáต‹ละระดับ ãนการประเมินอธิการบดี ป‚งบประมา³ 2559 มหาวิทยาลัย

เปšน¼ู้กำาหนดค‹าเป‡าหมาย/ค‹าความคาดหวัง ดำาเนินการประเมินตนเอง จากนัéนมหาวิทยาลัยáต‹งตัéงค³ะกรรมการประเมิน

คุ³ภาพภายãนเอง ค³ะกรรมการฯ เปšน¼ู้ประเมินáละãห้ค‹าระดับ¢อง¼ลประเมินพร้อมทัéงระบุจุดá¢็งáละเร่ืองท่ีสามาร¶

ปรับปรุงได้ ¼ลการประเมินที่ค³ะกรรมการประเมินคุ³ภาพภายãน สรุปได้ดังนีé

 จาก¼ลการประเมินดังกล‹าว พบว‹า ไม‹มีตัวบ‹งชีéãดเลยมี¼ลการประเมินอยู‹ãนระดับ 7 (world - class) 

ระดับ 6 (มี¼ลการดำาเนินงานที่เท‹าหรือสูงกว‹าคู‹เทียบãนระดับชัéนนำา¢องประเทÈ) áละระดับ 4 (มีáนวâน้ม¼ลการ

ดำาเนินงาน¢องระบบดีทำาãห้เกิด¼ลเปšนไปตามเป‡าหมายที่กำาหนด)

 มีการประเมินระดับ 5 (มีการดำาเนินงานเหนือกว‹าเก³±์ที่กำาหนดส‹ง¼ลãห้เกิดการพั²นาระบบ) มีจำานวน 1 

ตัวบ‹งชีé ได้áก‹ C.12 : การบริการวิชาการ

 มีการประเมินระดับ 3 (มีการเก็บ¢้อมูลอย‹างเปšนระบบสามาร¶/มี¼ลการวิเคราะห์การดำาเนินงานเทียบกับ

เป‡าหมาย) มีจำานวน 9 ตัวบ‹งชีé ได้áก‹ C.1 : การรับáละการสำาเร็จ¢องนิสิตนักÈÖกษา C.5 : คุ³สมบัติ¢องอาจารย์ 

C.6 : ¼ลงานวิชาการ¢องอาจารย์ประจำาáละนักวิจัย C.8.1 : การป¯ิบัติตามบทบาทหน้าที่¢องสภามหาวิทยาลัย  

ÃÐ´Ñº/¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ËÁÒÂàËµØ
ÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹¢Í§¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁà¡³±� CUPT QA 

 µÑÇº‹§ªÕéËÅÑ¡ 16 µÑÇº‹§ªÕé (¨Ò¡ 7 ÃÐ´Ñº)

1

ÃÐ´Ñº 5 ÃÐ´Ñº 4 ÃÐ´Ñº 3 ÃÐ´Ñº 2 ÃÐ´Ñº 1

- 9 7 -
C.8 áº‹§à»š¹

C.8.1  C.8.2
ÃÐ´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559
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C.8.2 : การป¯ิบัติตามบทบาทหน้าที่¢อง¼ู้บริหารส¶าบัน C.9 : ¼ลการบริหารáละการจัดการ¢อง¼ู้บริหารส¶าบัน

C.13 : การส‹งเสริมสนับสนุนÈิลปะáละวั²นธรรม S.1 : จำานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยáละงานสร้างสรรค์ áละ 

S.3 : Green University

 มีการประเมินระดับ 2 (มี¼ลการดำาเนินงานเบืéองต้น (เปšน¢้อมูลดิบ เริ่มมีระบบáต‹ยังไม‹สมบูร³์ไม‹สามาร¶/

ไม‹มีการวิเคราะห์)) มีจำานวน 7 ตัวบ‹งชีé ได้áก‹ C.2 : การได้งานทำา¢องบั³±ิต หรือการãช้ประâยชน์ãนการประกอบ

วิชาชีพ C.3 : คุ³ภาพบั³±ิต C.4 : ¼ลงาน¢อง¼ู้เรียน C.7 : การกำากับมาตรฐานหลักสูตร C.10 : บุคลากรได้รับ

การพั²นา C.11 : ¢้อมูลป‡อนกลับจาก¼ู้มีส‹วนได้ส‹วนเสีย S.2 : Student mobility ¼ลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย

ตามรายงาน¢องค³ะกรรมการประเมินคุ³ภาพภายãนได้พบว‹าตัวบ‹งชีéท่ีได้¼ลคะáนนต่ำาท่ีสุด (ระดับ 1) คือ การวิเคราะห์

¢้อมูลทางการเงิน ประกอบกับ¢้อเท็จจริง งบการเงิน¢องมหาวิทยาลัย ยังไม‹ได้รับการรับรอง สะท้อน¶Öงความจำาเปšน

เร‹งด‹วนที่มหาวิทยาลัยพÖงãห้ความสำาคัญáละเร‹งáก้ป˜ญหาดังกล‹าวอย‹างจริงจัง

 ดังนัéนเม่ือพิจาร³าãนภาพรวม áนวâน้มอยู‹ãนระดับ 3 ค³ะกรรมการมี¢้อสังเกตว‹าเม่ือพิจาร³า¼ลการประเมิน

ตัวบ‹งชีé¢้างต้นเห็นว‹าระดับ¼ลการประเมินมีáนวâน้มค‹อน¢้างต่ำากว‹าความคาดหมาย อาทิ การได้งานทำา¢องบั³±ิต 

คุ³ภาพบั³±ิต ¼ลงาน¼ู้เรียน การกำากับมาตรฐานหลักสูตร ¼ลการประเมินค‹อน¢้างต่ำา ดังนัéนมหาวิทยาลัยจÖงควรทำา

การวิเคราะห์จุดอ‹อน¢องกระบวนการประเมินที่¼‹านมาเพื่อหาทางáก้ไ¢ ต‹อไป

 อนÖ่ง ระบบการประเมินãนป‚นีéáตกต‹างจากการประเมินãนป‚ที่¼‹านมาâดยได้นำาระบบ CUPT QA มาãช้ «Ö่ง

มหาวิทยาลัยอาจยังไม‹พร้อมãนด้านความเ¢้าãจ¢องระบบ การสื่อสารãห้รับทราบทั่วทัéงมหาวิทยาลัย การจัดเตรียมáละ

การนำา¢้อมูลมาãช้อย‹างเปšนระบบ รวมทัéงการáบ‹งระดับ¼ลการประเมินเปšน 7 ระดับ «Ö่งมิได้เชื่อมâยงกับ¼ลลัพธ์¢อง

ตัวบ‹งชีéâดยตรง ดังนัéน ระดับคะáนนท่ีได้ยังไม‹สะท้อน¼ลการดำาเนินงานอย‹างáท้จริง อย‹างไรก็ตามระบบ CUPT QA 

ดังกล‹าว«Ö่งมหาวิทยาลัยเลือกãช้เปšนระบบที่มีความท้าทาย จÖงเปšนสิ่งที่มหาวิทยาลัยพÖงตระหนักãนเรื่องดังกล‹าว¢้างต้น 

áละเตรียมความพร้อมãห้เหมาะสม อาทิ มหาวิทยาลัยควรกำาหนดนâยบายãห้¼ู้บริหารทุกระดับáละเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียว¢้อง

เ¢้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบการประเมินคุ³ภาพตามระบบ CUPT QA หรือ ระบบคุ³ภาพอื่นที่มหาวิทยาลัยอาจ

นำามาãช้ อย‹างต‹อเนื่อง รวมทัéงสนับสนุนãห้¼ู้บริหารป¯ิบัติหน้าที่เปšน¼ู้ประเมินด้วย¶้าเปšนไปได้
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 ãนคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 4/2560 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนมิ¶ุนายน พ.È. 2560  

ระเบียบวาระที่ 4.3 ¢อความเห็นชอบรายงานติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢องอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำาป‚งบประมา³ พ.È. 2559 มีมติดังนีé

 1. เห็นชอบรายงานการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢องอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำาป‚

งบประมา³ 2559

 2. มอบãห้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับ¢้อสังเกตáละ¢้อเสนอáนะ¢องค³ะกรรมการประเมิน¼ลการ

ดำาเนินงาน¢องอธิการบดี áละ¢้อเสนอáนะ¢องที่ประชุมไปพิจาร³าดำาเนินการต‹อไป
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 การประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢องหัวหน้าส‹วนงานวิชาการ ประจำาป‚งบประมา³ 2559 ดำาเนินการภายãต้¢้อ

บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วยการติดตามáละประเมิน¼ล¢อง¼ู้บริหาร พ.È. 2559 âดยสรุปได้ดังนีé

 1. ดำาเนินการâดยสภามหาวิทยาลัยáต‹งตัéงค³ะกรรมการติดตามประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢องหัวหน้าส‹วน

งานวิชาการ 

 2. ค³ะกรรมการฯ ดำาเนินการตาม¢ัéนตอนáละวิธีการประเมินหัวหน้าส‹วนงานวิชาการ âดยอาÈัยวิธีการ¢อง

ระบบประกันคุ³ภาพภายãน¢องมหาวิทยาลัย 

 3. ค³ะกรรมการฯ ได้พิจาร³าเอกสารที่ãช้ãนการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน ¢องหัวหน้าส‹วนงาน

วิชาการ áละáสวงหา¢้อมูลเพิ่มเติม âดยการเก็บáบบสอบ¶าม ล‹วงหน้า áละการสนทนากลุ‹ม หรือ การสัมภาษ³์

¼ู้มีส‹วนเกี่ยว¢้อง ãนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย ¼ู้áทนหัวหน้าสา¢า ¼ู้áทนค³าจารย์ ¼ู้áทนบุคลากร 

สายบริการ ค³ะกรรมการสâมสรนิสิต áละ¼ู้áทนนิสิตáต‹ละชัéนป‚¢องáต‹ละสา¢าวิชา/ หลักสูตร ¢องáต‹ละค³ะ/

วิทยาลัย áละนำา¼ลการสัมภาษ³์/ตอบáบบสอบ¶าม มาวิเคราะห์สรุป¼ลการประเมิน 

 4. ค³ะกรรมการฯ ดำาเนินการสรุป¼ลการประเมินáละจัดทำารายงาน¼ลการประเมิน เพ่ือเสนอต‹อสภามหาวิทยาลัย

พิจาร³า âดยมี¼ลการประเมินãนภาพรวมสรุปได้ดังนีé

  1. ความสำาเร็จãนการดำาเนินงาน¢องค³ะ ¢Öéนกับหลายป˜จจัยทัéงป˜จจัยภายãนค³ะ

  2. ค³ะต‹างæ มี¼ลงานท่ีประสบความสำาเร็จáตกต‹างกัน¢Öéนกับป̃จจัยหลายประการ ระยะเวลาการจัดตัéง 

 ความพร้อม¢องค³ะ ทรัพยากรที่ได้รับสนับสนุน ความเปšนที่นิยม ทัÈนคติ áละความรู้ความสามาร¶¢อง

 บุคลากร½‚มือความสามาร¶¢อง¼ู้บริหารระดับค³ะáละหัวหน้าสา¢าวิชา มหาวิทยาลัยควรจัดãห้เกิดกระบวนการ

 áลกเปลี่ยนเรียนรู้ãนการบริหารค³ะ

  3. ค³ะต‹างæมีป˜ญหาอุปสรรคáละ¢้อจำากัดทัéงที่เปšนป˜จจัยร‹วมáละที่เปšนป˜จจัยเ©พาะ มหาวิทยาลัย

 จÖงควรมีกระบวนการที่จริงจัง áละเปšนรูปธรรมãนการนำาไปสู‹การáก้ป˜ญหา

  4. สภามหาวิทยาลัยควรมีนâยบายãนการกำาหนดคุ³สมบัติ¢อง¼ู้จะเ¢้าสู‹ตำาáหน‹งบริหาร ว‹าควร¼‹าน

 การอบรมที่เกี่ยว¢้องหรือเ¢้ารับการอบรม

  5. การมีก®ระเบียบที่ãช้ãนการบริหารงานเปšนเรื่องจำาเปšน áต‹ควรเปšนก®ระเบียบที่เหมาะสม

  6. กลไกการสนับสนุนจากกองáละหน‹วยงานระดับกองãนสำานักงานอธิการบดี มีส‹วนสำาคัญมากต‹อ

 การดำาเนินงาน¢องค³ะ

  7. การพั²นาอาจารย์เพื่อเ¢้าสู‹ตำาáหน‹งทางวิชาการãห้มีสัดส‹วนสูง¢Öéน

  8. การสรรหาบุคลากรมหาวิทยาลัย พÖงãห้ความสำาคัญâดยเ©พาะอย‹างยิ่งการสร้างความ¼ูกพันกับ

 มหาวิทยาลัย

¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559
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  9. การมี¢้อมูลสารสนเทÈที่ãช้ãนการบริหารáละการรายงานการประเมินตนเองทัéงระดับมหาวิทยาลัย

 áละระดับส‹วนงาน

  10. ควรมีกลไกการสื่อสารหรือ¶‹ายทอดนâยบายหรือáนวคิดจากสภามหาวิทยาลัย มาสู‹หัวหน้าส‹วน

 งานวิชาการ

  11. มหาวิทยาลัยควรสอบทานกระบวนการดำาเนินการ¢องระบบ CUPT QA เพ่ือนำาไปปรับãช้อย‹าง

 เหมาะสมต‹อ

 ãนคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 4/2560 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนมิ¶ุนายน พ.È. 2560  

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ¢อความเห็นชอบรายงานติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢องหัวหน้าส‹วนงานวิชาการ ประจำา

ป‚งบประมา³ พ.È. 2559 มีมติดังนีé

 1. เห็นชอบรายงานการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢องหัวหน้าส‹วนงานวิชาการ ประจำาป‚งบประมา³ 

    2559 

 2. มอบãห้มหาวิทยาลัยáจ้ง¼ลการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢องหัวหน้าส‹วนงานวิชาการ áละ

    ¢้อเสนอáนะ¢องค³ะกรรมการฯ ãห้หัวหน้าส‹วนงานวิชาการไปพิจาร³าดำาเนินการต‹อไป 
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 มหาวิทยาลัยพะเยาãห้ความสำาคัญ¢องการบริหารงานãนระดับกอง ãนการสนับสนุนพันธกิจ¢องมหาวิทยาลัย

ãห้บรรลุเป‡าหมายตามá¼นกลยุทธ์ áละได้กำาหนดãห้มีการประเมิน¼ู้บริหารระดับกอง ตัéงáต‹ป‚งบประมา³ 2555 

เปšนต้นมา สำาหรับการประเมิน¼ู้บริหารระดับกอง ãนป‚งบประมา³ พ.È. 2559 นีé ดำาเนินการตามประกาÈมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง กำาหนดหลักเก³±์ วิธีการ áละ¢ัéนตอนการติดตามáละ ประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้อำานวยการกอง/

Èูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.È. 2559 âดยมี¢ัéนตอนการ ติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน ดังนีé 

 1. มหาวิทยาลัยพะเยา áต‹งตัéงค³ะกรรมการการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้อำานวยการกอง/

    Èูนย์ : ค.ป.ก.

 2. ¼ู้อำานวยการกอง/Èูนย์ เสนอรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมมิติการประเมินต‹อ ค.ป.ก.

 3. ค.ป.ก. ÈÖกษา¢้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง áละจากเอกสารเล‹ม 1 (คิด) เอกสารเล‹ม 2 (จะทำา 

    & ทำาจริง) : PART A , PART B áละ PART C 

 4. ค.ป.ก. áสวงหา¢้อมูลเพิ่มเติมâดยการสัมภาษ³์¼ู้มีส‹วนเกี่ยว¢้อง áละãห้¼ู้มีส‹วนเกี่ยว¢้องรวมทัéง 

    ¼ู้อำานวยการกอง/Èูนย์ ตอบáบบสอบ¶ามเพิ่มเติม 

 5. ค.ป.ก. สรุป¼ลการประเมินãนภาพรวมáละนำาเสนอด้วยวาจาãนที่ประชุม ³ วันสุดท้าย¢องการประเมิน

    ตามกำาหนดการ

 6. ค.ป.ก. สรุป¼ลการประเมินâดยละเอียดáละจัดทำารายงาน¼ลการประเมิน เพ่ือเสนอต‹อมหาวิทยาลัยภายãน 

    60 วัน นับáต‹วันที่ประเมิน 

 7. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจาร³ารับรองรายงานการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน ¢อง

    ¼ู้อำานวยการกอง/Èูนย์ เพื่อเสนอต‹อสภามหาวิทยาลัย 

 8. สภามหาวิทยาลัย พิจาร³ารายงานการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้อำานวยการกอง/Èูนย์ 

    áละáจ้งมติãห้อธิการบดีáละอำานวยการกอง/Èูนย์ รับทราบ

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ã¹ÀÒ¾ÃÇÁÊÃØ»ä´Œ´Ñ§¹Õé

 1. ทุกหน‹วยงานãช้หลักการ¢องáบบประเมิน Likert Scale «Öง่เปšนการãห้สเกลคำาตอบ 5 ระดับ เพ่ือãห้ได้มา

    «Ö่ง¢้อมูลมิติคุ³ลักษ³ะส‹วนบุคคล¢อง¼ู้อำานวยการกอง/Èูนย์ ที่เกี่ยว¢้องกับการบริหารงาน ดังนัéน ระบบ

    การประเมิน (องค์ประกอบ¢อง¼ู้ประเมิน จำานวน¼ู้ประเมิน จำานวนครัéง¢องการประเมิน) กลไกการ

    ประเมิน (กรรมการãนกอง/Èูนย์เดียวกัน) áละเครื่องมือประเมิน (áบบประเมิน การáปล¼ลการประเมิน) 

    ควรมีมาตรฐานเดียวกัน มิ©ะนัéนจะหลีกเลี่ยง¢้อ¶กเ¶ียงเรื่องการเปรียบเทียบ¼ลประเมินได้ยาก

 2. การประเมิน¼ู้บริหารระดับกอง/Èูนย์ สามาร¶สะท้อนรูปáบบการกำาหนดทิÈทาง การวางá¼น การกำากับ

    ดูáล áละการกระจายอำานาจãนการดำาเนินงานหรือตัดสินãจ ¢อง¼ู้บริหารระดับสูงที่อยู‹เหนือ¢Öéนไปได้เปšน

    อย‹างดี

¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559
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 3. การประสานงานกันเพ่ือãห้เกิดความเช่ือมâยง¢องการป¯ิบัติงาน การãห้บริการ áละ¢้อมูลสารสนเทÈ ¢อง

    กอง/Èูนย์ต‹างæ ท่ีเก่ียว¢้องกันเปšนป̃จจัยท่ีสำาคัญมากต‹อความสำาเร็จ áละคุ³ภาพ¢องภารกิจหลักáต‹ละด้าน   

    ทัéงด้านการ¼ลิตบั³±ิต การวิจัย การบริการวิชาการáละทำานุบำารุงÈิลปวั²นธรรม 

 4. การจัดเวทีáลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว‹างหน‹วยงานที่มี Good Practice ãนกำาหนด Strategy Wheel áละ 

    Expectation เพ่ือเสริมสร้างความเ¢้าãจãนหลักคิด¢องวงล้อกลยุทธ์ การáปลงเปšนá¼นกลยุทธ์ áละá¼น  

        ป¯ิบัติการประจำาป‚อย‹างสอดคล้อง จะช‹วยปรับทิÈทางการดำาเนินงาน¢องáต‹ละหน‹วยงานย‹อย มุ‹งไปสู‹

    จุดหมายเดียวกัน áละเปšนจุดมุ‹งหมายตามที่มหาวิทยาลัยพะเยากำาหนดไว้

 5. การวิเคราะห์¼ลการãช้จ‹ายงบประมา³เทียบกับงบประมา³ท่ีได้รับãนáง‹มุมต‹างæ จะทำาได้¢้อมูลสารสนเทÈ

    เพ่ือการบริหาร การทำานายอนาคต áละการตัดสินãจãนเร่ืองสำาคัญเร‹งด‹วน áก‹¼ู้บริหารระดับสูงได้เปšนอย‹างดี

 ãนคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครัéงที่ 4/2560 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนมิ¶ุนายน พ.È. 2560  

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ¢อความเห็นชอบรายงานติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้อำานวยการกอง/Èูนย์ ประจำาป‚

งบประมา³ พ.È. 2559 มีมติดังนีé

 1. เห็นชอบรายงานการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้อำานวยการกอง/Èูนย์ ประจำาป‚งบประมา³ 

    2559 

 2. มอบãห้มหาวิทยาลัยáจ้ง¼ลการติดตามáละประเมิน¼ลการดำาเนินงาน¢อง¼ู้อำานวยการกอง/Èูนย์ ทราบáละ

    รับ¢้อเสนอáนะ¢องค³ะกรรมการฯ ไปพิจาร³าดำาเนินการต‹อไป
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 นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาáละค³ะกรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ครบกำาหนดวาระการดำารง

ตำาáหน‹ง 3 ป‚ ตามพระบรมราชâองการâปรดเกล้าฯ ตัéงáต‹วันที่ 29 ตุลาคม พ.È. 2556 สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ãนคราวประชุมครัéงท่ี 5/2559 ได้มีมติáต‹งตัéงค³ะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาáละáต‹งตัéงค³ะกรรมการ

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ «Öง่ดำาเนินการสรรหาตาม¢้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วย การสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัย พ.È. 2553 áละ ¢้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยา¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ พ.È. 2553 มีหน้าท่ีดำาเนินการสรรหาบุคคล¼ู้มีคุ³สมบัติáละคุ³ลักษ³ะเหมาะสมท่ีจะเปšนนายก

สภามหาวิทยาลัยáละกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ พร้อมทัéงจัดทำาประวัติáละ¼ลงานเพ่ือส‹งไป¢อทรง

พระกรุ³าâปรดเกล้าฯ áต‹งตัéงต‹อไป 

 ค³ะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ãนคราวประชุม ครัéงท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 22 กรก®าคม 

พ.È. 2559 ได้ออกประกาÈค³ะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำาหนด¢ัéนตอน วิธีการ วัน เวลา 

áละส¶านท่ีãนการเสนอช่ือ¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา áละค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ãนคราวประชุม ครัéงที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 กรก®าคม พ.È. 2559 ได้ออกประกาÈ

ค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ เรื่อง กำาหนด¢ัéนตอน วิธีการ วัน เวลา áละส¶านที่ãน

การเสนอชื่อ¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งกรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ âดยมีรายละเอียดดังนีé 

 1. คุ³สมบัติ¢อง¼ู้ดำารงตำาáหน‹งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาáละกรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ 

 2. ¼ู้ท่ีสมควรดำารงตำาáหน‹งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยากรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ต้องไม‹เปšน

    บุคคลที่มีคุ³สมบัติหรือลักษ³ะตามที่กำาหนด  

 3. ¼ู้มีสิทธิเสนอชื่อ

 4. วัน เวลา áละส¶านที่ãนการเสนอชื่อ

 5. วิธีการเสนอช่ือ

 6. วิธีการได้มา«Öง่รายช่ือ¢อง¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาáละกรรมการสภามหาวิทยาลัย

    ¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ

 เพื่อãห้การดำาเนินการãห้ได้มา«Ö่งรายชื่อ¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาáละกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ประจำาหน‹วยเสนอชื่อ เปšนไปด้วยความเรียบร้อยáละมีประสิทธิภาพ ค³ะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ãนคราวประชุมครัéงที่ 1/2559 ได้áต‹งตัéงค³ะอนุกรรมการดำาเนินการãห้ได้มา«Ö่งรายชื่อ

¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำาหน‹วยเสนอชื่อ áละ ค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภา
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มหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ãนคราวประชุมครัéงที่ 1/2559 ได้áต‹งตัéงค³ะอนุกรรมการดำาเนินการãห้ได้มา«Ö่งรายชื่อ

¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹ง ประจำาหน‹วยเสนอช่ือ ãห้ค³ะอนุกรรมการประจำาหน‹วยเสนอช่ือป¯ิบัติหน้าท่ีประจำาหน‹วยเสนอช่ือ 

ป�ดหีบบัตรเม่ือสิéนสุดระยะเวลาเสนอช่ือáละเป�ดหีบบัตรáละ¢านรายช่ือ¼ู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมทัéง สรุปบัญชีรายช่ือ

¼ู้ที่ได้รับการเสนอชื่อãห้สำานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยารายงาน¼ลการเสนอชื่อเสนอค³ะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ãนคราวประชุมครัéงที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 áละค³ะกรรมการสรรหากรรมการ

สภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ãนคราวประชุมครัéงที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เพื่อตรวจสอบคุ³สมบัติ

เบืéองต้นตามประกาÈค³ะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา áละประกาÈค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิáละพิจาร³ารายชื่อ¼ู้¶ูกเสนอชื่อเปšนนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา áละกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิáละดำาเนินการทาบทามâดยãห้¼ู้ได้รับการทาบทามมีหนังสือáจ้งการป¯ิเสธ หรือตอบรับการ

ทาบทาม ãนกร³ีที่ตอบรับการทาบทามãห้¼ู้ตอบรับการทาบทามจัดทำาประวัติáละ¼ลงาน âดยย‹อส‹งãห้ค³ะกรรมการฯ 

พิจาร³าตาม¢้อ 4 ¢อง¢้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.È. 2553 áละ 

¢้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ พ.È. 2553

 ต‹อมาค³ะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ãนคราวประชุมครัéงท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 

2559 áละค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ãนคราวประชุมครัéงที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 

สิงหาคม 2559 ได้มีการพิจาร³า¼ลการทาบทาม¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 1 คน 

áละกรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ จำานวน 13 คน áละพิจาร³ากรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิจาก

รายชื่อที่ค³ะกรรมการการอุดมÈÖกษาเสนอ จำานวน 1 คน เพื่อ¢อเสนอชื่อ¼ู้ที่¶ูกพิจาร³าต‹อสำานักงานค³ะกรรมการ

อุมÈÖกษา เพื่อ¢อทรงพระกรุ³าâปรดเกล้าฯ áต‹งตัéงต‹อไป

 ตามประกาÈãนราชกิจจานุเบกษา เล‹ม 134 ตอนพิเÈษ 72 ง วันท่ี 8 มีนาคม 2560 ได้มีพระบรมราชâองการ

âปรดเกล้าâปรดกระหม‹อมáต‹งตัéงนายกสภามหาวิทยาลัย áละกรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ¢องมหาวิทยลัย

พะเยา รวม 15 ราย ตามประกาÈสำานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง áต‹งตัéงนายกสภามหาวิทยาลัยáละกรรมการสภามหาวิทยาลัย

¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ¢องมหาวิทยาลัยพะเยา âดยดำารงตำาáหน‹ง ตัéงáต‹วันที่ 2 มีนาคม 2560 เปšนต้นไป วาระãนการดำารง

ตำาáหน‹งจำานวน 3 ป‚
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ภาพบรรยากาÈวันเสนอชื่อ¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาáละกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ³ อาคารอเนกประสงค์ สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

âดยมีบุคลากรทัéงสายวิชาการáละสายบริการ¼ู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อ มาãช้สิทธิãนการเสนอชื่อãนครัéงนีéเปšนจำานวนมาก
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 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ãนคราวประชุมครัéงที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.È. 2559 ได้มีมติáต‹งตัéง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ลงวันที่ 24 กันยายน พ.È. 2559 เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทอาจารย์จะครบวาระãนการดำารงตำาáหน‹ง คราวละ 3 ป‚ ตามความãนมาตรา 20 áห‹งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.È. 2553 ãนวันที่ 28 ตุลาคม 2559

 สำานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำาเนินการãห้ส‹วนงานภายãนมหาวิทยาลัย คัดเลือกตัวáทนตามมาตรา 7(3) 

จากอาจารย์ประจำาãนหน‹วยงานจำานวน 1 คน เพื่อดำาเนินการáต‹งตัéง เปšน กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทอาจารย์ ตาม¢้อ 5 áห‹ง¢้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วย หลักเก³±์áละวิธีการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.È. 2553 âดยมีส‹วนงานต‹างæ ส‹งรายชื่อมาทัéงหมด 17 รายชื่อ áละได้มีการประชุม

ตัวáทนอาจารย์ประจำาหน‹วยงาน ครัéงที่ 1/2559 เพื่อพิจาร³าคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการáละเล¢านุการ 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 จÖงãห้áต‹งตัéงค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ãห้

ค³ะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ดังต‹อไปนีé

 1. ประกาÈรายชื่ออาจารย์¼ู้มีสิทธิเสนอชื่อ¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

    ก‹อนการเลือกอย‹างน้อยสามวัน

 2. áจ้งãห้¼ู้มีสิทธิเสนอชื่อทราบวัน เวลา áละส¶านที่ãนการเสนอชื่อ

 3. ตรวจสอบคุ³สมบัติ¢อง¼ู้ได้รับการเสนอช่ือตามท่ีได้กำาหนดไว้ãน ¢้อ 6 áละจัดทำาบัญชีรายช่ือ¢อง¼ู้ได้รับ

    การเสนอชื่อที่มีคุ³สมบัติครบ¶้วน

 4. áจ้งãห้¼ู้ได้รับการเสนอชื่อจัดทำาประวัติáละ¼ลงาน ส‹งãห้ค³ะกรรมการ

 5. พิจาร³าเลือก¼ู้ที่ได้รับการเสนอชื่อãห้เหลือจำานวนหกคน áล้วนำาเสนอพร้อมประวัติáละ¼ลงานãห้สภา

    มหาวิทยาลัย พิจาร³าเลือกãห้เหลือจำานวนสองคน ãนกร³ีต้องเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

    อาจารย์หนÖ่งคน ãห้เลือก¼ู้ได้รับการเสนอชื่อãห้เหลือจำานวนสามคน ãห้สภามหาวิทยาลัยเลือกãห้เหลือ

    จำานวนหนÖ่งคน

 ค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ãนคราวประชุมครัéงท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 20 

กันยายน 2559 ได้มีการพิจาร³าดังนีé 

 1. กำาหนด¢ัéนตอนการดำาเนินงาน¢องค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ เพ่ือãห้

    การดำาเนินงานเปšนไปตาม¢้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วย หลักเก³±์áละวิธีการเลือกกรรมการสภา  

    มหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.È. 2553 

 2. áต‹งตัéงค³ะอนุกรรมการดำาเนินการãห้ได้มา «Ö่งรายชื่อ¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

    ประเภทอาจารย์ ประจำาหน‹วยเสนอชื่อ¢องáต‹ละหน‹วยงาน สังกัดไม‹เกิน 3 คน ãห้ค³ะอนุกรรมการ

¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐàÀ·ÍÒ¨ÒÃÂ�
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    ประจำาหน‹วยเสนอชื่อป¯ิบัติหน้าที่ประจำาหน‹วยเสนอชื่อ รับบัตรเสนอชื่อáละเอกสารที่เกี่ยว¢้อง ป�ดหีบ

    บัตรเมื่อสิéนสุดระยะเวลาเสนอชื่อáละเป�ดหีบบัตรáละ¢านรายชื่อ¼ู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทัéง สรุป

    บัญชีรายชื่อ¼ู้ที่ได้รับการเสนอชื่อãห้สำานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา       

 3. พิจาร³าออกประกาÈค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ เร่ือง กำาหนด¢ัéนตอน 

    วิธีการ วัน เวลา áละส¶านที่ãนการเสนอชื่อ¼ู้ดำารงตำาáหน‹งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

    âดยมีรายละเอียดดังนีé 

  1. คุ³สมบัติ¢อง¼ู้ดำารงตำาáหน‹งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

  2. ¼ู้ที่สมควรดำารงตำาáหน‹งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาประเภทอาจารย์ ต้องไม‹เปšนบุคคลที่มี

     คุ³สมบัติหรือลักษ³ะตามท่ีกำาหนด

  3. วิธีการได้มา«Ö่งรายชื่อ¢อง¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

  4. ¼ู้มีสิทธิเสนอชื่อ

  5. วัน เวลา áละส¶านที่ãนการเสนอชื่อ

  6. วิธีการเสนอชื่อ

 ต‹อมาค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ãนคราวประชุมครัéงที่ 2/2559 เมื่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ได้มีการจัดทำาประกาÈค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ เรื่อง 

รายชื่อ¼ู้ได้รับการเสนอชื่อเปšน¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.È. 2559 จำานวน 

25 ราย âดยãห้ส‹งประวัติáละ¼ลงานมายังสำานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำามาพิจาร³าคุ³สมบัติáละความ

เหมาะสมตามหลักเก³±์การพิจาร³าที่ได้กำาหนดไว้ ภายãนวันที่ 4 พÄÈจิกายน พ.È. 2559 ก‹อนเวลา 16.00 น. 

 ค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ãนคราวประชุมครัéงท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 15 

พÄÈจิกายน 2559 ได้มีการพิจาร³าคัดเลือกรายช่ือ¼ู้¶ูกเสนอช่ือสมควรดำารงตำาáหน‹งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

อาจารย์ ãห้เหลือจำานวน 6 ราย ตามหลักเก³±์การãห้คะáนนáละการพิจาร³า¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งสภามหาวิทยาลัย

ประเภทอาจารย์ มีดังนีé

 -  วิสัยทัÈน์ãนการป¯ิบัติงานãนหน้าที่ฯ  คะáนน  30%

 -  ประสบการ³์การทำางาน   คะáนน  20%

 -  ¼ลงานที่ภาคภูมิãจ/รางวัลที่เคยได้รับ  คะáนน  15%

 -  ตำาáหน‹งทางวิชาการ    คะáนน  15%

 -  อายุการทำางาน    คะáนน  10%

 -  ประสบการ³์½ƒกอบรม/สัมมนา/อื่นæ  คะáนน  10%

 จัดทำาประกาÈค³ะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์เรื่องรายชื่อ¼ู้ได้รับการเสนอชื่อ

เปšน¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.È. 2559 áจ้งãห้ทุกค³ะทราบáละนำาเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจาร³าคัดเลือกãห้เหลือ 2 ราย ตาม¢้อ 8(5) áห‹ง¢้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว‹าด้วย 
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หลักเก³±์áละวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.È. 2553 âดยมีการกำาหนดหลักเก³±์ãนการ

พิจาร³าáล้วสรุปได้ดังนีé 

 1. ตำาáหน‹งทางวิชาการ อายุงาน ประสบการ³์ ¼ลงานที่ภาคภูมิãจ ฯลฯ

 2. การกระจายกลุ‹มสา¢าวิชา

 3. วิสัยทัÈน์ãนการป¯ิบัติหน้าที่

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ãนคราวประชุมครัéงท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2560 ãนระเบียบวาระท่ี 4.5 

เรื่องพิจาร³าเลือก¼ู้สมควรดำารงตำาáหน‹งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.È. 2559 ได้พิจาร³าáล้วมี

มติอนุมัติãห้áต‹งตัéง รÈ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ áละ ¼È.ดร.สุรÈักดิì เสาáก้ว เปšนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

อาจารย์

ภาพบรรยากาÈวันเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.È. 2559 

ตัéงáต‹เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ³ สำานักงานค³ะáละวิทยาลัย ต‹างæ ภายãนมหาวิทยาลัยพะเยา
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 1. ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÈÙ¹Â�àÃÕÂ¹ÃÙŒàÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ี¼‹านมา 

ค³ะเกษตรÈาสตร์áละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมค³ะกรรมการ ดำาเนินงานÈูนย์เรียนรู้

เÈรษฐกิจพอเพียงตามáนวพระราชดำาริ ครัéงที่ 1/2559 ³ ห้องประชุม ค³ะเกษตรÈาสตร์áละทรัพยากรธรรมชาติ 

ชัéน 1 ได้รับเกียรติจากท‹านÈาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรáก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ เปšนประธาน

เ¢้าร‹วมประชุม áละ ¼È.ดร.วิบูลย์ วั²นาธร รองอธิการบดี½†ายวิจัยáละประกันคุ³ภาพ เ¢้าร‹วมประชุมãนครัéงนีé áละ

ได้ลงสำารวจพืéนท่ี¢องÈูนย์ฯ ทัéงนีéเปšนการติดตาม¼ลการดำาเนินงาน¢องÈูนย์เรียนรู้เÈรษฐกิจพอเพียงตามáนวพระราชดำาริ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพั²นาสืบต‹อไป ¢อ¢อบคุ³ภาพáละ¢‹าวจากค³ะเกษตรÈาสตร์áละทรัพยากรธรรมชาติ

¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2559



 1. ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÈÙ¹Â�àÃÕÂ¹ÃÙŒàÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ี¼‹านมา 

ค³ะเกษตรÈาสตร์áละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมค³ะกรรมการ ดำาเนินงานÈูนย์เรียนรู้

เÈรษฐกิจพอเพียงตามáนวพระราชดำาริ ครัéงที่ 1/2559 ³ ห้องประชุม ค³ะเกษตรÈาสตร์áละทรัพยากรธรรมชาติ 

ชัéน 1 ได้รับเกียรติจากท‹านÈาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรáก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ เปšนประธาน

เ¢้าร‹วมประชุม áละ ¼È.ดร.วิบูลย์ วั²นาธร รองอธิการบดี½†ายวิจัยáละประกันคุ³ภาพ เ¢้าร‹วมประชุมãนครัéงนีé áละ

ได้ลงสำารวจพืéนท่ี¢องÈูนย์ฯ ทัéงนีéเปšนการติดตาม¼ลการดำาเนินงาน¢องÈูนย์เรียนรู้เÈรษฐกิจพอเพียงตามáนวพระราชดำาริ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพั²นาสืบต‹อไป ¢อ¢อบคุ³ภาพáละ¢‹าวจากค³ะเกษตรÈาสตร์áละทรัพยากรธรรมชาติ
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 2. »ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ร‹วมกับ ค³ะกรรมการส‹งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ¼ู้บริหาร บุคลากร ค³ะกรรมการนิสิต Èิษย์เก‹าáละนิสิตป̃จจุบัน¢องมหาวิทยาลัยพะเยา เทÈบาล

ตำาบลáม‹กา áละกำานัน ¼ู้ãหญ‹บ้านตำาบลáม‹กา ได้ร‹วมกันจัดทอด¼้าป†าสามัคคี¢Öéน ãนวันพÄหัสบดี ท่ี 3 เดือนมีนาคม 

พ.È. 2559 ³ ห้องประชุม 3 ชัéน 2 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

เพ่ือเปšนทุนสนับสนุนการÈÖกษาãห้กับนิสิตท่ี¢าดáคลนทุนทรัพย์¢องมหาวิทยาลัยพะเยา เน่ืองจากป̃จจุบันมหาวิทยาลัยฯ 

มีจำานวนนิสิตãนระดับปริญญาตรีทัéงสิéน 20,382 คน âดยมีนิสิตส‹วนãหญ‹มีภูมิลำาเนาãนเ¢ต 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

นิสิตส‹วนãหญ‹¢องมหาวิทยาลัย จำานวน¶Öง 9,062 คน เปšน¼ู้กู้เงินจากกองทุนãห้กู้ยืมเพื่อการÈÖกษาเปšนทุนãนการÈÖกษา

áละãนจำานวนนีéเปšนนิสิตที่มีภูมิลำาเนาãนจังหวัดพะเยา จำานวน 3,060 คน «Ö่งมีฐานะยากจน áละ¢าดáคลนทุนทรัพย์

ãนการÈÖกษา
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 3. ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.Ê¹Ô· ÍÑ¡ÉÃá¡ŒÇ Å§¾×é¹·ÕèÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 

2559 นำาâดยÈาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรáก้ว พร้อมด้วยค³ะทำางานÈูนย์เรียนรู้เÈรษฐกิจพอเพียง ตามáนวพระราชดำาริ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพืéนที่สำารวจความคืบหน้า¼ลการดำาเนินงาน พร้อมตำาáหน‹งที่ตัéงป‡ายÈูนย์ฯ ป‚งบประมา³ 2559 

พร้อมปรÖกษาหารือ ³ ห้องประชุมค³ะเกษตรÈาสตร์áละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 4. ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�à¡ÕÂÃµÔ¤Ø³ ¤Ø³ËÞÔ§ä¢ÈÃÕ ÈÃÕÍÃØ³ ¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ áÅÐ ¹ÒÂÇÕÃÐ 

âÃ¨¹�¾¨¹ÃÑµ¹� ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²ิ ลงพืéนท่ีสำารวจ

ความคืบหน้า¼ลการดำาเนินงานÈูนย์เรียนรู้เÈรษฐกิจพอเพียงตามáนวพระราชดำาริ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 24 

กันยายน 2559
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 5. ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒÃ‹ÇÁ§Ò¹»ÃÐà¾³Õà´Ô¹à¢ŒÒ Á. »ÃÐ¨íÒ»‚ 2559 “หกเวียงáห‹งÈักดิìÈรี 

หกป‚áห‹งการส¶าปนา ¼ลิ¿‡ามุ‹ยáห‹งภูมิป˜ญญา เ©ลิมสง‹ามหาวิทยาลัยพะเยา” มหาวิทยาลัยพะเยา âดยหน‹วยกิจกรรม

เวียง กองกิจการนิสิต ร‹วมกับค³ะกรรมการเวียง ทัéง 6 เวียง ร‹วมกันจัดประเพ³ีเดินเ¢้า ม. ประจำาป‚ 2559 “หก

เวียงáห‹งÈักดิìÈรี หกป‚áห‹งการส¶าปนา ¼ลิ¿‡ามุ‹ยáห‹งภูมิป˜ญญา เ©ลิมสง‹ามหาวิทยาลัยพะเยา” เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 

กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ³ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา âดยได้รับเกียรติจากÈาสตราจารย์เกียรติคุ³ คุ³หญิง

ไ¢Èรี Èรีอรุ³ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปšนประธานกล‹าวเป�ดงานประเพ³ีเดินเ¢้า ม. ประจำาป‚ 2559 áละ

นำาค³ะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ นายวีระ âรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว‹าการกระทรวงวั²นธรรม 

นายนครÈิลปอาชา áละนายอรร¶พล ãหญ‹สว‹าง อธิการบดี ค³ะ¼ู้บริหาร พร้อมด้วย¼ู้นำานิสิต Èิษย์เก‹า âรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาáละนิสิตเวียง ทัéง 6 เวียง เดินเ¢้ามหาวิทยาลัยพะเยา ประเพ³ีเดินเ¢้า ม. เกิดจากการที่

สâมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรÈวร วิทยาเ¢ตสารสนเทÈพะเยา (ป‚ 2542) ได้พานิสิตãหม‹เดินเ¢้า ม. âดยมีฐานกิจกรรม

รับน้องãหม‹เรื่อยมาตามระยะทางกว‹า 4 กิâลเมตร áละãนป‚ 2547 ได้มีการปรับรูปáบบการเดินเ¢้า ม. เปšนการเดิน

ตามกลุ‹มนิสิตเวียง ที่เกิดจากการรวมกลุ‹ม¢องนิสิตตามสังกัดเวียง ทัéง 6 เวียง âดยไม‹áบ‹งáยกค³ะ สา¢าวิชา จัด

¢บวนãนรูปáบบ ท่ีáสดงวิ¶ีวั²นธรรมáละอัตลักษ³์¢องเวียงนัéนæ áละมีการเดินเ¢้า ม. สืบต‹อกันมาทุกæ ป‚ ประเพ³ี

เดินเ¢้า ม. นับเปšนกิจกรรมท่ีáสดงออก¶Öงความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี¢องนิสิตเวียง รวมทัéงเปšน

การทดสอบทัéงร‹างกายáละจิตãจ¢องนิสิต ว‹ามีความพยายามáละáสดงความเปšนนéำาหนÖ่งãจเดียวกันãนการเดินเ¢้า ม. 

ตลอดระยะทางกว‹า 4 กิâลเมตร เปรียบได้กับการท่ีจะต้อง½†า¿̃นอุปสรรคต‹างæ ãนการเรียนตลอดระยะเวลาการÈÖกษา

¢องตัวนิสิตเอง นอกจากการจัด¢บวน¶วายเคร่ืองสักการะองค์สมเด็จพระนเรÈวรมหาราช การáสดงวิ¶ีวั²นธรรมáละ

อัตลักษ³์¢องáต‹ละเวียงáล้ว ยังมีการประกวดการเต้นหกเวียงรวมãจ áละการประกวดบูมเวียง ¼ลการประกวด มีดังนีé 

การประกวดเต้นหกเวียงรวมãจ รางวัลชนะเลิÈ ได้áก‹ เวียงลอ รางวัลรองชนะเลิÈ อันดับ 1 ได้áก‹ เวียงเชียงáรง 

รางวัลรองชนะเลิÈ อันดับ 2 ได้áก‹ เวียงจอมทอง การประกวดบูมเวียง รางวัลชนะเลิÈ ได้áก‹ เวียงลอ รางวัลรอง

ชนะเลิÈ อันดับ 1 ได้áก‹ เวียงเชียงáรง รางวัลรองชนะเลิÈ อันดับ 2
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 6. ¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ áÅÐ ¹ÒÂÇÕÃÐ âÃ¨¹�¾¨¹ÃÑµ¹�Å§¾×é¹·Õè¡‹ÍÊÃŒÒ§ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

2559 ช‹วงเช้า Èาสตราจารย์เกียรติคุ³ คุ³หญิงไ¢Èรี Èรีอรุ³ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา áละ นายวีระ 

âรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว‹าการกระทรวงวั²นธรรมáละกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา¼ู้ทรงคุ³วุ²ิ ลงพืéนที่สำารวจ

ส¶านที่ก‹อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรÈวรมหาราช ³ บริเว³วงเวียนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา áละ

ส¶านที่ก‹อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบÈร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (พระบิดา) áละสมเด็จ

พระÈรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย‹า) ³ Èูนย์การáพทย์áละâรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
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 7. ¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»�´§Ò¹ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559 ASEAN:Siam-

Thailand+Japan+China and+India เมื่อวันที่ 25 พÄÈจิกายน 2559 Èาสตราจารย์เกียรติคุ³ คุ³หญิงไ¢Èรี 

Èรีอรุ³ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปšนประธานเป�ดการสัมมนาวิชาการประจำาป‚ 2559 ãนหัว¢้อ ASEAN: 

Siam-Thailand + Japan + China and + India ³ ห้องประชุมภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม) มหาวิทยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา ãนพิธีเป�ด Èาสตราจารย์เกียรติคุ³ คุ³หญิงไ¢Èรี Èรีอรุ³ ได้กล‹าวáนะนำามหาวิทยาลัยพะเยา 

áละ È.พิเÈษ ดร.ม³±ล สงวนเสริมÈรี กล‹าวต้อนรับ¼ู้เ¢้าร‹วมสัมมนา âดยมีÈาสตราจารย์เกียรติคุ³ เพ็ชรี สุมิตร 

ราชบั³±ิตประธานมูลนิธิâครงการตำาราสังคมÈาสตร์áละมนุษยÈาสตร์เปšน¼ู้กล‹าวรายงาน áละคุ³นินนาท ไชยธีรภิญâญ 

รองประธานกรรมการบริษัท âตâยต้า มอเตอร์ ประเทÈไทย จำากัด áละกรรมการมูลนิธิâตâยต้าประเทÈไทย เปšน¼ู้

กล‹าวเป�ดงานการสัมมนาãนครัéงนีéมีกิจกรรมการอภิปรายรวมãนหัว¢้อ "อาเ«ียน + ญี่ปุ†น : ความเชื่อมâยงสังคม 

เÈรษฐกิจ áละวั²นธรรม"(Panel ASEAN + Japan: Social-Economic-Culture Connectivity)
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 8. ¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾Ï เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 

Èาสตราจารย์เกียรติคุ³ คุ³หญิงไ¢Èรี Èรีอรุ³ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปšนประธานเป�ดการประชุมวิ¢าการสร้าง

เสริมสุ¢ภาพáห‹งชาติ ครัéงท่ี 2 “นวัตกรรมสังคมเพ่ือการพั²นาคุ³ภาพชีวิต” (Social Innovation for Quality of Life 

Development) ³ หอประชุมพญางำาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา âดยค³ะáพทยÈาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัÈน์

ãนการพั²นาเพื่อ “¼ลิต Family Health Team for Remote Area เพื่อบริการวิชาการáละงานวิจัยด้านการáพทย์

áละสาธาร³สุ¢ที่มีคุ³ภาพที่ได้มาตรฐานสากลáละพั²นาองค์ความรู้สู‹ชุมชนãห้เ¢้มá¢็งáละสังคมเปšนสุ¢ภายãน 10 ป‚ 

(พ.È. 2560 - 2570)” ãนพิธีได้มีการมอบâล‹เกียรติคุ³ãห้กับหน‹วยงานสาธาร³สุ¢ที่¼‹านเก³±์การประเมินหมู‹บ้าน

สุ¢ภาพดีเ©ลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จำานวน 

97 ตำาบล ãนจังหวัดพะเยาáละจังหวัดสิงห์บุรี
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 9. ¹ÒÂÇÕÃÐ âÃ¨¹�¾¨¹ÃÑµ¹� ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¡Å‹ÒÇ»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 
2559 นายวีระ âรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว‹าการกระทรวงวั²นธรรมáละกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล‹าวปาฐก¶า
พิเÈษ เรื่อง “¢ับเคลื่อนทุนทางวั²นธรรมสู‹ประเทÈไทย 4.0” ãนการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีáห‹ง
ประเทÈไทย ประจำาป‚ 2559 เร่ือง “ทุนทางวั²นธรรมเพ่ือความม่ังค่ังอย‹างย่ังยืน¢องประเทÈไทย 4.0” “Exploring 
Cultural Capital for Sustainable Prosperity of Thailand 4.0” ³ หอประชุมพญางำาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 10. ´Ã.ÊÁ¹Ö¡ ¾ÔÅàÊ¶ÕÂÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉã¹ËÑÇ¢ŒÍ “º·ºÒ·¢Í§
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¡Ñº¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ¢Í§ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ” ãนâครงการ½ƒกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ¢้อมูล เพื่อ
รองรับการจัดองค์กรสมัยãหม‹ (Information Management for Modern Organization) สำาหรับ¼ู้บริหารระดับกลาง
áละระดับต้น¢องมหาวิทยาลัยพะเยา รุ‹นที่ 1 ที่จัดâดยÈูนย์พั²นาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคâนâลยีสารสนเทÈáละการ
สื่อสาร âดยความร‹วมมือ¢องÈูนย์บริการเทคâนâลยีสารสนเทÈáละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 2-4 
กันยายน 2559 ³ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเ¢ตเชียงราย จ.เชียงราย
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 11. ´Ã.¾ÃªÑÂ ¹ØªÊØÇÃÃ³ ÍØ»¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»�́ â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³¸ÃÃÁ 

¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ â´Â¡ÒÃà¨ÃÔÞÀÒÇ¹Òã¹á¹Ç·Ò§ “ÃÐÅÖ¡ÃÙŒÊÖ¡ã¨” »ÃÐ í̈Ò»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559 âดยงานวินัยáละพั²นานิสิต 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร‹วมกับค³ะáพทยÈาสตร์ จัดâครงการพั²นาคุ³ธรรม จริยธรรม âดยการเจริญ

ภาวนาãนáนวทาง “ระลÖกรู้สÖกãจ” ประจำาป‚การÈÖกษา 2559 เม่ือวันท่ี 26-28 สิงหาคม 2559 âครงการนีéจัด¢Öéน เพ่ือ

เตรียมความพร้อมทัéงด้านร‹างกายáละจิตãจนิสิตãหม‹ ãห้พร้อมãนการปรับตัวเ¢้ากับคนอื่น ความ«ื่อสัตย์ต‹อตนเอง áละ

สังคม อีกทัéงเพ่ือพั²นานิสิตãห้เปšนบั³±ิตท่ีมีคุ³ลักษ³ะท่ีพÖงประสงค์ นิสิต¼ู้มีความเพียร ความอดทน มีความเสียสละ 

áละมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต‹อเพื่อน รุ‹นพี่áละอาจารย์ ด้วยการ½ƒกป¯ิบัติการเจริญภาวนา ãนáนวทาง “ระลÖกรู้สÖกãจ” 

สามาร¶นำาไปป¯ิบัติãนการดำารงชีวิตทัéงãนป̃จจุบันáละอนาคต âดยมีนิสิตค³ะáพทยÈาสตร์ ชัéนป‚ท่ี 1 เ¢้าร‹วมâครงการ

กว‹า 1,000 คน พร้อมนีéค³ะวิทยากรÈูนย์วิป˜สสนายุวพุทธเ©ลิมพระเกียรติ ได้เปšนวิทยากรบรรยายธรรมะ ãห้กับ

บุคลากร áละนิสิต ³ อาคารเรียนรวม CE áละหอประชุมพญางำาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
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 12. ¾Ô̧ ÕÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ »ÃÐ í̈Ò»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู‹หัว 

ทรงพระกรุ³าâปรดเกล้าâปรดกระหม‹อมãห้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินáทน

พระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพญางำาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ãนการพระราชทานปริญญาบัตรáก‹¼ู้สำาเร็จการÈÖกษา

ประจำาป‚การÈÖกษา 2557 âดยวันนีé มี¼ู้ทรงคุ³วุ²ิเ¢้ารับพระราชทานปริญญาดุษ®ีบั³±ิตกิตติมÈักดิì 3 คน áละมี

¼ู้สำาเร็จการÈÖกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาâท áละปริญญาเอก เ¢้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,534 คน 

ãนวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
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          ¾Ô¸ÕºÃÃ¨Ø¾ÃÐºÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØã¹¾ÃÐà¡È ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»¹Ò¤»Ã¡ "Ê.¸." 
 หลังเสร็จสิéนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดำาเนินไปยังพลับพลาพิธี เพื่อทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุãนพระเกตุ áละทรงเบิกพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. 

พระพุทธรูปประจำามหาวิทยาลัย âดยãนป‚ 2558 มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเ©ลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี เน่ืองãนâอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 

2558 ด้วยการจัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก มีความสูง 18.30 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ที่¢นดด้านหน้า 

ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. «Öง่ป̃จจุบันก‹อสร้างเสร็จáล้วáละเชิญไปประดิษฐานบริเว³เนินเ¢า ด้านหลังหอประชุม

พญางำาเมือง เพ่ือเปšนÈูนย์รวมจิตãจáละเปšนท่ีเคารพสักการะ¢อง¼ู้บริหาร ค³าจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนประชาชน




