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  รายงานผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปี  

พ.ศ. 2562 (มกราคม - ธนัวาคม 2562) ฉบับน้ีเป็นรายงานผลการด�าเนนิงานของ 

สภามหาวทิยาลยัพะเยา ฉบบัที ่9 ทีส่ภามหาวทิยาลยัพะเยาจดัท�าขึน้เพือ่ 

รวบรวมผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ ่านมาของสภามหาวิทยาลัย  

ในการปฏบิตัหิน้าทีค่วบคมุดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ตามมาตรา 21 

แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 รวมทัง้การก�ากบัตดิตาม 

และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุ 

เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ผลิตบัณฑิตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 

จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) รวม 35,667 คน โดยยึดแนวทางของพันธกิจ 

ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยท่ีก� าหนดว ่า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ้ความสามารถ  

มีมาตรฐานวิชาการและมีทักษะวิชาชีพ รวมทั้งเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย 

 ในด ้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก ่สังคม มหาวิทยาลัยได ้ด�าเนินการต ่อเนื่องตั้ งแต ่ 

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลที่ส่งเสริมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ ์

ชุมชนในจังหวัดพะเยา ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ (One Faculty One  

Signature) ท้ังในการสร้างอาชีพ และรายได้ เพ่ือท�าให้ชุมชนในจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา หวังว่ารายงานประจ�าปีฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเผยแพร ่

ผลการด� า เนินงานของสภามหาวิทยา ลัยพะเยาและการให ้ความรู ้ ความเข ้ า ใจ เกี่ ยวกับภาร กิจ 

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา แก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกบัสภามหาวิทยาลยัพะเยา



ข้อมูลเกี่ยวกบัสภามหาวิทยาลยัพะเยา
1. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ .  2553 มาตรา 19 ก� าหนดว ่าให ้ มี  

สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

  แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

 (3) อธิการบดี

 (4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน

 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัย

 คุณสมบั ติ หลั ก เ กณฑ ์ และวิ ธี ก า รสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลั ย  และกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที ่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ�านวนหนึ่งคน

 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป ็นอุปนายก 

สภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายก 

สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

 เม่ืออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือไม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งอุปนายก   

สภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ท�าหน้าที ่

แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

 ให ้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป ็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและ 

จะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้
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2. อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 21 ก�าหนดว่าสภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจและ

หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะให้มีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ใน  

  มาตรา 6

 (2) ออกข้อบงัคบั ระเบยีบ และประกาศของมหาวทิยาลยั เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยั  

  และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศส�าหรับ           

  ส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

 (3) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา และ 

  ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ 

  สถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

 (4) อนมัุตกิารจดัตัง้ การรวม และการยบุเลกิส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทัง้การแบ่งหน่วยงานภายในของ 

  ส่วนงานดังกล่าว

 (5) อนมุตักิารรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรอืการยกเลกิการสมทบ การยกเลกิการจดัการศกึษาร่วม 

  ของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น

 (6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตร 

  การศึกษา

 (7) พิจารณาด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายก                     

  สภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ ิอธกิารบด ีศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พเิศษ

 (8) แต่งตัง้และถอดถอนรองอธกิารบด ีหวัหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4) ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ  

  รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ 

  ต�าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

 (9) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 (10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

 (11) วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล

 (12) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของ 

  มหาวิทยาลัย

 (13) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

 (14) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ต�าแหน่งอธิการบดีว่างลง

 (15) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่เพือ่กระท�าการใด ๆ  อนัอยูใ่นอ�านาจ 

  และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 (16) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 

 (17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 (17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนคร ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ดร.สมเกียรติ ชอบผล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(เกียรติคุณ) นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย เบญจรงคกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต�าแหน่ง

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

นายอานุภาพ จามิกรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.ดาว เวียงค�า
ประธานสภาพนักงาน

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า

รศ.กันย์กัญญา ใจการวงศ์สกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า
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  4) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียด ภาคผนวก ก หน้าที่ 61 )

ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายประฐมพงษ์ ทองรอด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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4. อ�านาจหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการ       

สภามหาวิทยาลัยพะเยา
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมและการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

ก�าหนดไว้ดังนี้

  4.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้

        (1) เป็นประธานในที่ประชุม และรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

        (2) ควบคุม ก�ากับดูแล และด�าเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัย

        (3) เป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัยในกิจการของสภามหาวิทยาลัย

        (4) อ�านาจและหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติหรือตามที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก�าหนดไว้

  4 .2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอ� านาจและหน ้าที่ ช ่ วยนายกสภามหาวิทยาลัยใน 

กิจการทั่วไปหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.3 เลขานุการ มีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้

   (1) ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

   (2) จัดเตรียมเอกสารประชุมและเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย

   (3) เชิญบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัยเข ้าร ่วมประชุม  

เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อที่ประชุม

   (4) ท�าหน้าที่เลขานุการที่ประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

   (5) จัดท�ารายงานการประชุม

   (6) แจ ้งมติของสภามหาวิทยาลัยให ้ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องทราบ และติดตามผลการปฏิบัติ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

   (7) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย

   (8) อ�านาจและหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย  

หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกบัสภามหาวิทยาลยัพะเยา
รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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5. สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 5.1 จ�านวนระเบียบวาระการประชุม ในป ี  พ.ศ . 2562 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ทั้งหมดจ�านวน 9 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 385 เรื่อง ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�านวนระเบียบวาระการประชุม

 จากตารางที่  1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยแต ่ละครั้ งมีจ�านวนวาระการประชุมโดยเฉลี่ย 

ประมาณ 43 เรื่อง จ�าแนกเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ ประมาณ 11 เรื่อง วาระสืบเนื่อง ประมาณ 0.2 เรื่อง  

และ วาระเพื่อพิจารณา ประมาณ 31 เรื่อง

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี แจ้งเพื่อทราบ สืบเนื่อง พิจารณา รวม

ครั้งที่ 1 27 ม.ค. 62 11 2 35 48

ครั้งที่ 2 3 มี.ค. 62 4 - 33 37

ครั้งที่ 3 21 เม.ย. 62 14 - 45 59

ครั้งที่ 4 26 พ.ค. 62 10 - 30 40

ครั้งที่ 5 30 มิ.ย. 62 13 - 24 37

ครั้งที่ 6 11 ส.ค. 62 15 - 12 27

ครั้งที่ 7 22 ก.ย. 62 16 - 36 52

ครั้งที่ 8 27 ต.ค. 62 10 - 41 51

ครั้งที่ 9 1 ธ.ค. 62 7 - 27 34

รวม 100 2 283 385

รวมเฉลี่ย 11 0.2 31 43

ข้อมูลเกี่ยวกบัสภามหาวิทยาลยัพะเยา
รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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5.2 จ�านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 20 คน จ�าแนกเป ็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (รวมนายกสภามหาวิทยาลัย) จ�านวน  15 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง  

จ�านวน 3 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า จ�านวน 2 คน ในปี พ.ศ. 2562 

มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

ตารางที่ 2 จ�านวนกรรมการสภามหาวิยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 

 หมายเหต ุ1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่  2 /2562 ไม ่มีประธานสภาพนักงาน 

   มหาวิทยาลัย จ�านวน 1 ท่าน ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาในการสรรหา

  2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2562 ถึง ครั้งที่ 7/2562 ไม่มีกรรมการ 

   สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทคณาจารย์ประจ�า จ�านวน 1 ท่าน ซึ่งอยู ่ ในช ่วง 

   ระยะเวลาในการสรรหา

จากตาราง ท่ี  2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยกรรรมการสภามหาวิทยาลัย เข ้ าร ่ วมประชุมโดย 

เฉลี่ยครั้งละ 17 คน (จากจ�านวนทั้งหมด 19 - 20 คน) คิดเป็นร้อยละ 90

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี กรรมการทั้งหมด เข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ

ครั้งที่ 1 27 ม.ค. 62 20 17 85

ครั้งที่ 2 3 มี.ค. 62 19 17 90

ครั้งที่ 3 21 เม.ย. 62 20 18 90

ครั้งที่ 4 26 พ.ค. 62 19 19 100

ครั้งที่ 5 30 มิ.ย. 62 19 16 84

ครั้งที่ 6 11 ส.ค. 62 19 18 95

ครั้งที่ 7 22 ก.ย. 62 19 17 90

ครั้งที่ 8 27 ต.ค. 62 20 18 90

ครั้งที่ 9 1 ธ.ค. 62 20 17 85

รวมเฉลี่ย 17 90

ข้อมูลเกี่ยวกบัสภามหาวิทยาลยัพะเยา
รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลยัพะเยา

ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

การด�าเนินการตามอ�านาจและหน้าที่ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 21

 ในปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม ทั้งหมดจ�านวน 9 ครั้ง  

การด�าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  27 มกราคม 2562 ได ้มีมต ิ

เห็นชอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลั ยพะเยาที่ เ คยแสดงวิสั ยทัศน ์ ไว ้ ต ่ อ 

คณะกรรมการสรรหาผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี (4 ปี) เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความ 

เห็นชอบแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562-2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)

 “ด�ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม”

 “A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All”

ปณิธาน (Determination)

 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

 “Wisdom for Community Empowerment”

วิสัยทัศน์ (Vision)

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป ็นมหาวิทยาลัยที่ มีชื่ อ เสียงระดับสากล ผลิตก� าลั งคนที่ มีคุณภาพและ  

มีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและ 

สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือชี้น�า และสร้างสรรค  ์

ปัญญาเพื่อความเข ้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด ้วยหลักธรรมาภิบาล  

มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ

พันธกิจ (Missions)

 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 4. ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

1 วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ

ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลยัพะเยา

วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives)

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให ้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ  

ทักษะในศตวรรษที่ 21และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

และตลาดแรงงาน

 2. เพ่ือพัฒนาไปสู ่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

มีคุณภาพที่ ขับ เค ล่ือนชุมชน สั งคม สู ่ การ มี คุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ น  และสนองตอบต ่อภาคเศรษฐกิจ  

ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

 3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life Quality)

 4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื ้นฟู ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล  

และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise)

 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 6 .  เพื่ อ พัฒนาบุคลากรให ้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิ ใจในองค ์กร ด ้วยระบบ 

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้   

ยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategy)

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น�าทางด้านวิชาการ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ได้รับ 

ทราบแผนยุทธศาสตร ์ การพัฒนามหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  (ป ี งบประมาณ พ .ศ .  2562 –  2565 )  

โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได ้แถลงนโยบายและถ ่ายทอดวิสัยทัศน ์การด�าเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 4 ป ี(ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)  

ต่อคณบดี ผู ้อ�านวยการ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร และผู ้เกี่ยวข้องทุกส่วน ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2562 และให้คณะ กอง ศูนย์ และหน่วยงาน ไปด�าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู ่การปฏิบัติ  

โดยการจัดท�าแผนปฏิบัติการที่สอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 4 ป ี  

(ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อน�าไปสู ่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเหลือ 

ช่วงเวลาการด�าเนินงานประมาณ 6 เดือน

วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ

ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลยัพะเยา

 ต่อมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้คณบดีได้น�าเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 

คณะ เพื่อเช่ือมโยงกับตัวชี้วัดส�าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (Super KPI) เม่ือวันที่ 25  

มิถุนายน 2562 หลังจากนั้นกองแผนงานได ้จัดท�าแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 และได ้รวบรวมแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาคณะและ 

หน ่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 (ระยะ 5 ป ี )  

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และมีมติ 

เห็นชอบแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567   

และเห็นชอบแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาคณะและหน ่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าป ี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

 สามารถอ่านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  

เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา >>> https://www.up.ac.th/th/Intro_Strategic.aspx

 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา  

รวมจ� านวน 28 ฉบับ เพื่ อก� ากับดูแลการด� า เนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาและเพื่ อประโยชน  ์

ในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป ็นข ้อบังคับ จ�านวน 5 ฉบับ ระเบียบ จ�านวน 8 ฉบับ และประกาศ               

จ�านวน 15 ฉบับ

 ข้อบังคับ จ�านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 

 1. ข ้ อบั งคั บมหาวิ ทยา ลัยพะ เยา  ว ่ าด ้ วย  การศึ กษา เพื่ อปริญญาเภสั ชศาสตรบัณฑิ ต 

พ.ศ. 2562

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาประเภทคณาจารย์

ประจ�า พ.ศ. 2562

 3. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจ�า 

ส่วนงาน พ.ศ. 2562

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ. 2562

 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอ�านาจให้ปฏิบัติการ 

แทนของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาละยพะเยา พ.ศ. 2562

2 ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศส�าหรับส่วนงาน
นั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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ระเบียบ จ�านวน 8 ฉบับ ดังนี้

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2562

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การด�าเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2562 

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

 7. ระเบยีบมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย การบรหิารโรงพยาบาลทนัตกรรม มหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2562 

 8. ระเบยีบมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย การบรหิารศนูย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

ประกาศ จ�านวน 15 ฉบับ ดังนี้

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  

และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา

 5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ ่ายทอดเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

 6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ระดับกอง ภายใน 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

 7. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรือ่ง ยบุเลกิศนูย์ ความร่วมมอืการให้บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัพะเยา 

พ.ศ. 2562 

 8. ป ระกาศมหาวิ ท ย า ลั ยพะ เย า  เ รื่ อ ง  ยุ บ เ ลิ กศู นย ์ เ ค รื อ ข ่ า ยความร ่ วมมื อ เพื่ อ ก า ร 

พัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562

 9. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง ยุบเลิกศูนย ์ เครื่ อง มือกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา                 

พ.ศ. 2562 

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 10. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยุบเลิกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) พ.ศ. 2562 

 11. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยุบเลิกศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

 12. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยุบเลิกอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

 13. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ระดับกอง ภายในส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

 14. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2561 

 15. ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรือ่ง อนมุตัปิรญิญาแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2561 และปีการศกึษา 2562 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ได้มีมติ 

เ ห็ นชอบรายชื่ อ ผู ้ ส มควร ได ้ รั บพระราชทานปริญญากิ ตติ มศั กดิ์  ป ระจ� า ป ี ก า รศึ กษา  2560  

(รายละเอียด ภาคผนวก ข หน้าที่ 73) ดังนี้

 1 . มีมติ ให ้ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

แด่ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) 

 2. มีมติอนุมัติให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา แด่ ดร.วีระชัย   ณ นคร 

 3. มีมติอนุมัติให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แด่ นายณรงค์ศักดิ์  

โอสถธนากร (ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา) 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเสนอชื่อ 

ผู ้ สมควรได ้ รั บพระราชทานปริญญากิตติมศั กดิ์  ประจ� าป ี การศึ กษา 2561 ได ้ อนุมั ติ ให ้ ถวาย 

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)  

(รายละเอียด ภาคผนวก ข หน้าที่ 73)

3 อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิตอนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ได้อนุมัต ิ

รายชื่อผู ้ส�าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 เพื่ออนุมัติ 

ปริญญาและขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีพุทธศักราช 2562 (เพ่ิมเติม)  

รวมทั้งสิ้นจ�านวน 544 ราย (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 77)

ตารางที่ 3 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 4 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ได้อนุมัต ิ

รายช่ือผู ้ส�าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา 2561 และรายชื่อผู ้ส�าเร็จการศึกษาเพื่อ 

อนุ มัติปริญญา ป ีการศึกษา 2562 และขออนุมั ติ ให ้ ผู ้ ส� า เ ร็ จการศึกษา ป ี การศึกษา 2561 

และปีการศึกษา 2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีพุทธศักราช 2563 รวมทั้งสิ้นจ�านวน  

4,201 ราย (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าที่ 77)

ระดับ

ภาคการศึกษา

ฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาต้น

ปีการศึกษา 

2561

ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 

2561 (เฉพาะผู้ที่รักษาสภาพการ

เป็นนิสิตและยื่นส�าเร็จการศึกษา

ก่อน 30 พ.ย. 2561)

รวมทั้งสิ้น

ระดับปริญญาตรี 291 ราย 93 ราย 30 ราย 414 ราย

ระดับปริญญาโท 106 ราย 15 ราย 2  ราย 123 ราย

ระดับปริญญาเอก 5  ราย 1 ราย 1 ราย 7 ราย

จ�านวนทั้งสิ้น 402 ราย 109 ราย 33 ราย 544 ราย

ระดับ
ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2561

ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี 3,485 ราย 110 ราย

ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 445 ราย 3 ราย

ระดับปริญญาตรี ควบปริญญาโท 1 ราย 8 ราย

ระดับปริญญาโท 120 ราย 5 ราย

ระดับปริญญาเอก 23 ราย -

รวมจ�านวน 4,074 ราย 126 ราย

รวมทั้งสิ้น 4,200 ราย

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ได้มีมติดังนี้ 

 1. อนุมัติโครงการจัดตั้ง “สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี” 

 2. อนุมัติการเปล่ียนชื่อหน่วยงาน จากเดิม กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  

เป็น กองบริหารงานวิจัย 

 3. อนุ มัติการเปล่ียนชื่อหน ่วยงาน จากเดิม ศูนย ์ ให ้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ เป ็น 

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

 4. อนุ มั ติ ก าร เป ล่ี ยนชื่ อหน ่ วยงาน จาก เดิ ม  ศู นย ์ บรรณสารและสื่ อ การศึ กษา  เป ็ น 

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

 5. ยุบเลิกศูนย์ความร่วมมือการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

 6. ยุบเลิกศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 7. ยุบเลิกศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 8. ยุบเลิกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) 

 9. ยุบเลิกศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 10. ยุบเลิกอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติ 

การย ้ายศูนย ์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู ่ รอดของมนุษยชาติ จาก ภายใต  ้

ส�านักงานอธิการบดี เป็น หน่วยงานในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เทียบเท่าส�านักงาน 

คณะ และให้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศจัดตั้งศูนย ์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและ 

ความอยู ่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 โดยให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว ่าด ้วย การบริหารงานศูนย ์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู ่ รอดของมนุษยชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 รวมถึงประกาศ ค�าสั่ง ซึ่งออกตามระเบียบ และมอบให้มหาวิทยาลัย 

ด�าเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารภายในศูนย์ฯ

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ได้อนุมัต ิ

การย ้ายโรงพยาบาลทันตกรรม จาก ศูนย ์การแพทย ์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป ็น  

หน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ และให้โอนบรรดาสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน และบุคลากรไปยัง 

คณะทันตแพทยศาสตร์

4 อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้ง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยไม ่มีการรับเข ้าสมทบ การจัดการศึกษาร ่วม หรือการยกเลิก 

การสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ด�าเนินการทางด้านหลักสูตร ดังนี้

 1. เปิดหลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี จ�านวน 1 หลักสูตร ปริญญาโท จ�านวน 1 หลักสูตรและ 

ปริญญาเอก จ�านวน 1 หลักสูตร

 2. ปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาตรี จ�านวน 11 หลักสูตร ปริญญาโท จ�านวน 2 หลักสูตร  

ปริญญาเอก จ�านวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ�านวน 1 หลักสูตร

 3. ปิดหลักสูตร ปริญญาตรี จ�านวน 3 หลักสูตร และปริญญาโท จ�านวน 1 หลักสูตร

 4. เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร ปริญญาตรี จ�านวน 1 หลักสูตร และปริญญาเอก จ�านวน 1 หลักสูตร

 5. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ปริญญาตรี จ�านวน 4 หลักสูตร  

 6. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ปริญญาตรี จ�านวน 4 หลักสูตร และปริญญาโท จ�านวน 1 

หลักสูตร

 7. เปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรและอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ปรญิญาตร ีจ�านวน 24 หลักสตูร 

ปริญญาโท จ�านวน 9 หลักสูตร และปริญญาเอก จ�านวน 3 หลักสูตร

 8. อนมุตัเิพิม่อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร ปรญิญาโท จ�านวน 2 หลกัสตูร และปรญิญาเอก จ�านวน 1 หลกัสตูร

 9. อนมุตัแิผนการศกึษาและการจดัการเรยีนการสอน ปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท จ�านวน 3 คู่ ปรญิญาตร ี

2 ปริญญา จ�านวน 2 คู่ และปริญญาตรี จ�านวน 2 หลักสูตร

 10. ปรับแผนการศึกษา ปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา จ�านวน 3 คู่ ปริญญาตรี จ�านวน 5 หลักสูตร และ

ปริญญาโท จ�านวน 1 หลักสูตร

 11.ปรับปรุงแก้ไขค�าอธิบายรายวิชา ปริญญาตรี จ�านวน 7 หลักสูตร

 12.เปลี่ยนแปลงรายวิชา ปริญญาตรี จ�านวน 1 หลักสูตร 

 13.เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ปริญญาตรี จ�านวน 1 หลักสูตร 

5

6

อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ 
การยกเลิกการจดัการศกึษาร่วมของสถานศกึษาชัน้สงูและสถาบนัวจิยัอืน่ 

อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง  
การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 14. อนุมัติจัดการเรียนการสอนและแผนการศึกษา ปริญญาตรี จ�านวน 5 หลักสูตร

 15. เปลี่ยนแปลงปีพุทธศักราชของหลักสูตร ปริญญาตรี จ�านวน 1 หลักสูตร

 16. ปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ปริญญาตรี จ�านวน 4 หลักสูตร

 17. อนุมัติรับนิสิตเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556                 

ในปีการศึกษา 2563

 18. อนุมัติใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 ในการรับนิสิตปีการศึกษา 2563

 19. อนุมัติการจ�าแนกสภาพนิสิตเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่  2 หรือเม่ือเรียนมาแล้ว 

ครบ 4 ภาคการศึกษาปกติ ให้กับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการ 

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ”

 20. อนุมัติการเพ่ิมรายวิชา 342244 ผู ้ด� าเนินการสปา ในกลุ ่มวิชา/รายวิชาที่ เป ิดสอนให ้ 

สาขา/หลักสูตรอื่น (มคอ.2 ข้อ 13.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

 นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยยังได ้ติดตามการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ได ้รับ 

การรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. สภามหาวิทยาลัยได้ติดตาม การรับรองคุณวุฒิของผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

 1) ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการพลงังานและสมาร์ตกรดิเทคโนโลย ีหลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2558

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

(เดิมวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน) 

 2. สภามหาวิทยาลัยได้ติดตาม เรื่องสภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

  1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3. สภามหาวิทยาลัยได้ติดตาม รายงานผลการติดตามการด�าเนินการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (1/2562)

 4. สภามหาวิทยาลัยได้ติดตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ดังนี้

  1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 5. สภามหาวิทยาลัยได้ติดตาม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560

  3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560

  5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 6. สภามหาวิทยาลัยได้ติดตาม เร่ืองส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ขอแจ้งส�าเนาหนังสือส�านักงาน ก.พ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิของผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

 1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยพะเยา

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ได้มีการพิจารณา 

เรื่องขอความเห็นชอบรายงานผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูท้รงคณุวฒุ ิมหาวทิยาลยัพะเยา ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา

นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ ิพ.ศ. 2561 (รายละเอยีด ภาคผนวก ง หน้าท่ี 81) 

 2. การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 ได้มีประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นางสุภกร พงศบางโพธิ์ ด�ารง 

ต�าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 : ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (รายละเอียด ภาคผนวก ก หน้าที่ 61)

 3. การสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ด�าเนินการสรรหาผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือก 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า พ.ศ. 2562 (รายละเอียด ภาคผนวก จ หน้าที่ 85)

7 พจิารณาด�าเนนิการเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง้และพจิารณา
ถอดถอนนายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ 
อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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8 แต่งตัง้และถอดถอนรองอธิการบด ีหวัหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ 
(4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และต�าแหน่งทางวชิาการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

 สภามหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งรองอธิการบดีและมีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 (3)  

โ ดยคณะกรรมการสรรหาผู ้ ส มควรด� า ร งต� า แหน ่ ง คณบดี ไ ด ้ จั ดท� า ร าย ง านการประชุ ม ระดม 

คว ามคิ ด เ ห็ น ร ่ ว มกั น ขอ งบุ ค ล าก ร เพื่ อ ใ ห ้ ไ ด ้ ค ว าม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ สถ านภาพ  สถ านกา รณ ์ 

และความต ้องการของแต ่ละคณะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาประกอบการพิจารณาสรรหา 

ผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งคณบดี โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติมอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานเพ่ือใช้ประกอบการสรรหาแทนสภามหาวิทยาลัย  

โดยให้ค�านึงสถานการณ์และความต้องการของส่วนงาน และแจ้งให ้คณะกรรมการสรรหาผู ้สมควร 

ด�ารงต�าแหน่งคณบดีของแต่ละคณะ พิจารณาด�าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด ้วย  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ�านวยการ พ.ศ. 2560

 ในป ี  พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยได ้มีการแต ่งตั้ งรองอธิการบดี  และหัวหน ้าส ่วนงาน 

ตามมาตรา 7 (3) และ (4) ดังนี้

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 คณบดีที่พ ้นจากต�าแหน่งไม่ว ่าด ้วยเหตุใด จะต้องจัดท�ารายงานการส่งมอบงานในหน้าที่ของ 

ผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งมอบงานในหน้าที่ของผู ้บริหาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ

ตารางที่ 5 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4)

ต�าแหน่ง ผู้ได้รับแต่งตั้ง วาระที่ด�ารงต�าแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

สารสนเทศ

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพ

ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นายวุฒิชัย ไชยรินค�า ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ

ภูมิทัศน์

ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์     ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ธวชั ชติตระการ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ด�ารงวิริยะนุภาพ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

ดร.พรเทพ โรจนวสุ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ทนัตแพทย์ ดร.สวุทิย์ อดุมพาณชิย์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป    

คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์             ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

รศ.จันทนี เพชรานนท์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป    
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 นอกจากนี ้สภามหาวทิยาลยัได้มมีตอินมุตัผิลการประเมนิการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการของพนกังาน

สายวิชาการ ดังนี้

 1) แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 48 ราย โดยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คนที่ 188 - 235 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามล�าดับ

ตารางที่ 6 จ�านวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ล�าดับ ชื่อ - สกุล สังกัด สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 ดร.กฤติกา กันทวงค์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเครือ่งกล

3 ดร.ณฐักรณ์ ใบแสง คณะเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม

5 ดร.สุภาพร ภัสสร คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ

ชีวสารสนเทศ

6 ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจลุชวีวทิยา

7 ดร.เสรมิ สรุพนิจิ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

8 ดร.วาจารี วีระ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

9 อาจารย์ปราณี นางแล คณะนติศิาสตร์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน

10 ดร.อรดา ชมุภคู�า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมี

11 ดร.สุธรรม อรุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

12 ดร.รักสกุล แก่นเรณู คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

13 อาจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา

14 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์

15 อาจารย์อกัษราภคั ชยัปะละ คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารฐัศาสตร์

16 ดร.ไวพจน์ กันจู คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื

17 อาจารย์พันชิด ปิณฑะดิษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

18 อาจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร คณะนติศิาสตร์ สาขาวิชากฎหมายอาญา

19 อาจารย์ณภัทร แสนโภชน์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญีปุ่น่

20 ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

21 ดร.คมศักดิ์ พินธะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมี

22 ดร.สุกัญญา สืบแสน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวิชาชวีวทิยา

23 ดร.อนุกูล มะโนทน คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
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ตารางที่ 6 จ�านวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ต่อ)

ล�าดับ ชื่อ - สกุล สังกัด สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง

24 ดร.สุนทร คล้ายอ�่า วทิยาลยัการศกึษา สาขาวิชาการศึกษา

25 อาจารย์พัชรินทร์ ไชยบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

26 ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์ วิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา

27 ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชวีเคมี

28 อาจารย์นิลุบล ปุระพรหม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

29 อาจารย์แววดาว ค�าเขียว คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

30 ดร.วิภพ แพงวังทอง คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

31 อาจารย์เกริก เจษฎานุวัตน์ คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ

32 อาจารย์วิชานีย์ ใจมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

33 อาจารย์กิรติ เก่งกล้า คณะเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมคลนิกิ

34 อาจารย์อรรจน์มน ธรรมไชย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ�าบดัและกาย

อปุกรณ์

35 อาจารย์วีรดา บัวบังใบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาออกแบบ

อตุสาหกรรมศลิป์

36 อาจารย์พรรณพิมล สุขวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

37 ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเครือ่งกล

38 อาจารย์จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมคลนิกิ

39 ดร.ศิริลักษณ์ สันพา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

40 อาจารย์ภัทรา เอกประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

41 ดร.ประจวบ แหลมหลัก คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

42 อาจารย์ธิวานนท์ พูพวก คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจนี

43 ดร.พจนศักดิ์ พจนา คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอตุสาหการ

44 อาจารย์ยุพา ชาญวิกรัย คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์

45 อาจารย์จิตรกุล สุวรรณเจริญ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาปรสติวทิยา

46 ดร.ธิติ ไวกวี คณะนติศิาสตร์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน

47 อาจารย์นทัธิธ์นนท์ พงษ์พานชิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเครือ่งกล

48 ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปะกรรมศาสตร์

สาขาวิชาออกแบบ

อตุสาหกรรมศลิป์
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

33%

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

38%

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

29%

แผนภูมิที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์จ�านวนการขอต�าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

  เปรียบเทียบตามกลุ่มสาขาวิชา

ตารางที่ 7 จ�านวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

 จากแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงจ�านวนผู ้ผ ่านการประเมินผลงานทางวิชาการผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์

แบ ่ งตามกลุ ่ มสาขาวิ ชา  โดยกลุ ่ มสาขาวิ ชาผ ่ านการประ เ มินผลงานทางวิ ชาการมากที่ สุ ดคื อ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ�านวน 18 ราย คิดเป็น 38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชา 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 16 ราย คิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี จ�านวน 14 ราย คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ

 2) แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน 5 ราย โดยเป็นรองศาสตราจารย ์

คนที่ 46 - 50 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามล�าดับ

ล�าดับ ชื่อ - สกุล สังกัด สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาขาวิชาสารสนเทศเพือ่การสือ่สาร

2 ผศ.ดร.สทิธเิดช  วชริาศรศีริกิลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า

3 ผศ.ดร.วศิณสุรรค์  ชาตอิารยะวดี คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมเีชงิฟิสกิส์

4 ผศ.ดร.ประยงค์  จนัทร์แดง คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและเทววทิยา

5 ผศ.ดร.วรีะ  เลศิสมพร คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารฐัศาสตร์

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

40%

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

60%

แผนภูมิที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์จ�านวนการขอต�าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

  เปรียบเทียบตามกลุ่มสาขาวิชา

 จากแผนภูมิแสดงให ้เห็นถึงจ�านวนผู ้ผ ่านการประเมินผลงานทางวิชาการรองศาสตราจารย ์ 

แบ ่ งตามกลุ ่ มสาขาวิ ชา  โดยกลุ ่ มสาขาวิ ชาผ ่ านการประ เ มินผลงานทางวิ ชาการมากที่ สุ ดคื อ 

กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 3 ราย คิดเป ็น 60 เปอร ์เซ็นต ์ รองลงมาคือ 

กลุ ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 2 ราย คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ 

และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่มีผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการรองศาสตราจารย์

 ในเรื่องของต�าแหน ่งวิชาการสภามหาวิทยาลัยพะเยาได ้ เห็นชอบการก�าหนดชื่อสาขาวิชา 

ส�าหรับการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก�าหนดไปแล้วของ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 จ�านวน 309 ราย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 

สาขาวิชา จ�านวน 13 ราย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง อนุสาขาวิชา จ�านวน 9 ราย และเห็นชอบให้ 

ก�าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาส�าหรับการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจาก 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก�าหนดชื่อสาขาวิชาส�าหรับการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ และ 

การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก�าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

 ในปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562  

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  

มีหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองผู ้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการ แล้วน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 

พิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

(รายละเอียด ภาคผนวก ฉ หน้าที่ 89)

9 แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
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10

11

12

13

ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตั้งองค์กร
ที่เป็นนิติบุคคล

ออกข้อบงัคบั ระเบยีบ และประกาศเกีย่วกบัการบรหิารการเงนิ การคลงั 
การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
ของมหาวิทยาลัย

 ในปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยไม่ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา

 ในปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยไม่ได้มีการวางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัด

ตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล

  สภามหาวิทยาลัยได ้อนุมัติข ้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 

เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย ์สินของมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 ฉบับ ดังนี้

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

สภามหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้

 1. อนุมัติให้น�าเงินทุนวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) วงเงินรวม 106,525.50 บาท  

มาต้ังเป็นงบประมาณรายได้ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์

 2. อนุมัติน�างบประมาณสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้ังเป็นงบประมาณรายได้ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�านวน 472,400 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อน�าไปใช้ใน 

การซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 3. เห็นชอบการพิจารณาค ่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี เอกชนเพื่อตรวจสอบงบการเงินของ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ส�าหรับปีงบประมาณ 2562 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้ขยายความ 

ค�าว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ในเงื่อนไขและรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of  

Reference) งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส�าหรับปีงบประมาณ 2562

 4. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พลางก่อน) เป็นจ�านวนเงิน

ทั้งสิ้น 1,461,677,800 บาท (หนึ่งพันสี่ร ้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

ตามที่กองแผนงานเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  4.1. งบประมาณแผ่นดินประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พลางก่อน) จ�านวน 391,507,800 บาท 

(สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

  4.2. งบประมาณรายได้ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 1,041,726,400 บาท (หนึ่งพันสี่สิบ

เอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

  4.3. งบประมาณสะสมของส่วนงานวิชาการ จ�านวน 28,443,600 บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่น

สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

 5. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ของศูนย ์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงินจ�านวน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)  

จากประมาณการรายรับของศูนย ์การแพทย ์ฯ โดยให ้ศูนย ์การแพทย ์ฯ เบิกจ ่ายเงินงบประมาณ 

ดังกล่าวจากเงินรายได้ของศูนย์เองแต่ต้องไม่เกินวงเงินรายรับจริงของศูนย์การแพทย์ฯ

 6. เห็นชอบในหลักการการจ ้างที่ปรึกษาเพื่อ เป ็นผู ้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ 

ตรวจสอบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ผู ้สอบบัญช ี

เอกชนของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด และให ้ มีผลเ ม่ือได ้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน และเมื่อได้รับความเห็นชอบส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มอบกองคลังจัดท�าค�าสั่ง 

น�าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย

 7. เ ห็ นชอบราคากลา งค ่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบัญชี เ อกชน เพื่ อ ต รวจสอบงบการ เ งิ น 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ส�าหรับปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 8. เห็นชอบงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,961,750 (หกสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ติดตามผลการด�าเนินงานทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ดังต่อไปนี้

 1. รับทราบรายงานการสอบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส�าหรับงบการเงิน 

ปีงบประมาณ 2554 ถึง 2559 และการด�าเนินการของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีต่อเงื่อนไขตามความเห็น 

ในรายงานของผู ้สอบบัญชีและมีข ้อเสนอแนะมอบมหาวิทยาลัยก�ากับติดตามรายงานผลการสอบบัญชี 

และการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยารายงานให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาทราบทุกไตรมาส 

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 1.  รับทราบรายงานงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

 2.  รบัทราบรายงานงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต ส�าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน 2561

 3.  รับทราบการแจ้งผลรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

 4.  รบัทราบผลการรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและรายงานการเงนิของมหาวทิยาลยัพะเยา 

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

 5.  รับทราบรายงานทางการเงินส�าหรับรอบระยะเวลา 9 ดือน (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562)  

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 6. รั บทร าบการจั ดท� า งบประมาณด ้ านการอุ ดมศึ กษาภาย ใต ้ โ ค ร งการพลิ ก โ ฉมระบบ 

การอุ ดมศึ กษาของประเทศไทย (Re inven t i ng Un ive rs i t y  Sys tem)  ตามมาตรา 45 (3 ) 

แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยพะเยา

 ในป ี  พ .ศ .  2562 สภามหาวิทยาลั ยพะเยาไม ่ ได ้ แต ่ งตั้ งผู ้ มี คุณสมบัติ ตามมาตรา 32 

ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ต�าแหน่งอธิการบดีว่างลง

 สภามหาวิทยาลัยได ้มี การแต ่ งตั้ งคณะกรรมการ จ� านวน 26 ชุด โดยไม ่มีการแต ่ งตั้ ง 

คณะอนุกรรมการ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางด ้านบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาศัยอ�านาจ 

ตามพระราชบัญญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้

14

15

แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 ให้รักษาการแทนอธิการบดี 
ในกรณีที่ต�าแหน่งอธิการบดีว่างลง

แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพื่อกระท�าการ ใด ๆ อันอยู่ในอ�านาจและหน้้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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คณะกรรมการ จ�านวน 26 ชุด

 1. ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 2. แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 3. ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

 4. ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

 5. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 6. แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

 7. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา

 8. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา (แก้ไข)

 9. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา

 10. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามก�ากับการประเมินหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์

 11. แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดการปัญหาข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยพะเยา

 12. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2561

 13. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 

 14. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา

 15. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4  

 16. แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการเลือกผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

 17. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) 

 18. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

 19. แต่งตั้งคณะกรรมการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2561

 20. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

 21. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 22. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชเีอกชนเป็นผูส้อบบญัชขีองมหาวทิยาลยัพะเยา ส�าหรบังบการเงนิปีงบประมาณ 2562

 23. แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา และวางระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 24. แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

 25. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

 26. แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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  1. การประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ม ห า วิ ท ย า ลั ยพ ะ เ ย า ไ ด ้ มี ก า ร ติ ด ต า มและป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ขอ ง อ ธิ ก า ร บด ี

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน  

โอกาสในการพัฒนา ข้อจ�ากัด และข้อควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน รวมถึงเพื่อน�าผล  

การประเมินและข ้อเสนอแนะเสนอต ่อสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและส ่งเสริมการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยและส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ส�าหรับการประเมินอธิการบดีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ด�า เนินการตามข ้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่ าด ้วย การติดตามและประเมินผล 

การด�าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 (รายละเอียด ภาคผนวก ช หน้าที่ 93)

 2 .  การประ เมินผลการด� า เนิ นงานของหั วหน ้ าส ่ วนงานวิชาการมหาวิทยาลั ยพะ เยา  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได ้ขออนุมัติรายชื่อผู ้บริหารที่ควรได ้รับ 

การยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ในคราว 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะยา ว่าด้วย การติดตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงานของผู ้บริหาร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ซึ่งให้อธิการบดีเสนอรายชื่อผู ้บริหาร 

ที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมินตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งรายชื่อผู ้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้า 

รับการประเมินผลการด�าเนินงาน ทั้งนี้ ให ้สภามหาวิทยาลัยเป ็นผู ้ พิจารณาอนุมัติ และได ้น� าเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัต ิ

ราย ช่ือผู ้ บริหารที่ จะติดตามและประเมินผลการด� า เนินงาน รวมทั้ งรายชื่ อผู ้ บริหารที่ ควรได ้ รับ 

การยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการประเมิน ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ไปแล้ว ทั้งนี้ยังมีผู ้บริหารที่ควรได้รับ 

การยกเว ้นไม ่ต ้องเข ้ารับการประเมินเพิ่มเติมอีก เนื่องจากผู ้บริหารได ้หมดวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

และมีการเปลี่ยนแปลงการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับ  การยกเว้นไม่

ต้องเข้ารับการประเมินผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ดังนี้

16 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 มิถุนายน 2561 วันที่ครบวาระ/ลาออก 31 กรกฎาคม 2561

 2. รองศาสตราจารย ์  ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 มิถุนายน 2561 วันที่ครบวาระ/ลาออก 31 กรกฎาคม 2561

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ได้มีมติ 

เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัย

พะเยา (Check – Assessment Report, CAR) ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด  

ภาคผนวก ซ หน้าที่ 101)

 3. การประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ได้มีมติ ดังนี้

 1. เห็นชอบรายชื่อผู้อ�านวยการกองที่ต้องเข้ารับการประเมิน (ปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  2561  

ครบ 12 เดือน) จ�านวน 14 ราย 

 2. เห็นชอบรายชื่อผู ้อ�านวยการกองที่ได้รับการยกเว้น (ปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2561  

ไม่ครบ 6 เดือน) จ�านวน 4 ราย

 ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2562 

ได้มีการรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ�าปีงบประมาณ 2561 เป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับเป็นประจ�าทุกปี  

และได้ด�าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 โดยใช้แนวทางและวิธีการของระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  

(CUPT QA) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ ผู ้อ�านวยการกอง/ศูนย์  

ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ค.ป.ก.) ได้มีวิธีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ (รายละเอียด ภาคผนวก ฌ หน้าที่ 103)

  สภามหาวิทยาลัยท�าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ดังนี้

17 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่เกีย่วกบักจิการของมหาวทิยาลยั ทีม่ไิด้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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สภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. รับทราบและอนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับสถาบันภายในประเทศ

และต่างประเทศ จ�านวน 17 ฉบับ (รายละเอียด ภาคผนวก ญ หน้าที่ 109) 

 2. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2560 ดังนี้

  2.1 ระดับหลักสูตร 

    - ตามเกณฑ์ สกอ. 1.1 จากหลักสูตรทั้งหมด 100 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้รับการ 

ประเมินตาม เกณฑ์ สกอ. 1.1 จ�านวน 100 หลักสูตร

    - ตามเกณฑ์ AUN QA แบ่งตามแนวโน้มของคะแนนการประเมิน ดังนี้

     2.1.1 ระดับแนวโน้ม 2 คะแนน จ�านวน 11 หลักสูตร

     2.1.2 ระดับแนวโน้ม 3 คะแนน จ�านวน 66 หลักสูตร

     2.1.3 ระดับแนวโน้ม 4 คะแนน จ�านวน 22 หลักสูตร

    - ตามเกณฑ์ WFME  จ�านวน 1 หลักสูตร

   2.2 ระดับคณะ แบ่งตามแนวโน้มของคะแนนการประเมิน ดังนี้

     2.2.1 ระดับแนวโน้ม 2 คะแนน จ�านวน 2 หน่วยงาน

     2.2.2 ระดับแนวโน้ม 3 คะแนน จ�านวน 11 หน่วยงาน

     2.2.3 ระดับแนวโน้ม 4 คะแนน จ�านวน 3 หน่วยงาน

     2.2.4 ระดับแนวโน้ม 6 คะแนน จ�านวน 1 หน่วยงาน

     2.2.5 ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ จ�านวน 1 หน่วยงาน

  2.3 ระดับมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มอยู่ที่ระดับคะแนน ดังนี้

     2.3.1 ระดับ 2 จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

     2.3.2 ระดับ 3 จ�านวน 7 ตัวบ่งชี้

     2.3.3 ระดับ 4 จ�านวน 18 ตัวบ่งชี้

     2.3.4 ระดับ 5 จ�านวน 2 ตัวบ่งชี้

     2.3.5 ระดับ 6 จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้

     ภาพรวมมีแนวโน้มระดับ 4 คะแนน

 3. อนุมัติการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป ็นเลิศ (Education Criteria  

for Performance Excellence : EdPEx) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 35

ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลยัพะเยา

สภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. รับทราบการมอบอ� านาจของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ให ้คณะกรรมการอ� านวยการ 

วิทยาลัยการจัดการ อนุมัติหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

 2. รับทราบรายงานผลการเข ้าร ่วมประชุมเพื่ อร ่วมรับฟ ังความคิดเห็นและการให ้ข ้อมูล 

ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และความเหมาะสมในการก�าหนดต�าแหน่งกรรมการและผู ้บริหารสูงสุด  

ของหน ่วยงานอื่นของรัฐ ให ้มีหน ้า ท่ียื่นบัญชีทรัพย ์สินและหนี้สิ้นต ่อคณะกรรมการป ้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 3. รับทราบการลาออกจากต�าแหน่งประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

 4. รับทราบเรื่องสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยและด�าเนินโครงการ “น่านเพาะพันธุ ์ป ัญญา”  

ระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ มหาวิทยาลัยพะเยา

 5. รับทราบเรื่องคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมน�าเสนอผลิตภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยอบกรอบ”  

เป็นผลผลิตที่เกิดจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

 6. รับทราบกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า มหาวิทยาลัยพะเยา

 7. รับทราบกจิกรรมรบัฟังเสียงสะท้อนจากนสิติและบคุลากร ด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที ่และหอพกั

 8. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตามกลไกลการตรวจสอบและการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 9. รับทราบรายงานความคืบหน้าเรื่องการวิจัยกัญชา

 10. รับทราบรายงานการเงิน ส�าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

และมอบให้มหาวิทยาลัยเร่งก�ากับ ติดตาม บริษัทผู้สอบบัญชีให้ด�าเนินการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย

ให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลา

 11. รับทราบรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบงบการเงินปีงบประมาณ 2560 และ 2561

 12. รับทราบรายงานสถานการณ ์การใช ้น�้ า  มหาวิทยาลัยพะเยา การบริหารจัดการน�้ า 

อุปโภคในภาวะฤดูแล้งที่ยาวนานในปีนี้ ปริมาณน�้าดิบในอ่างเก็บน�้าของมหาวิทยาลัยมีปริมาณลดลง  

แต่เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณน�้าดิบของอ่างเก็บน�้า 1 และ อ่างเก็บน�้า 2 กับ ปริมาณการใช้น�้า 

ประจ� า เดือนแล ้ว  พบว ่ า  ปริมาณน�้ าดิบมี เพียงพอต ่อการผลิตน�้ าประปาส� าหรับใช ้สอยภายใน 

มหาวิทยาลัยต่อเนื่องไปจนถึงฤดูฝน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้เตรียมวางแผนการส�ารองน�้าฝนโดย 

การวางแผนขุดลอกขยายขนาดอ่างเก็บน�้าให้สามารถรองรับปริมาณน�้าดิบได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจ 

ได้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีน�้าใช้อย่างเพียงพอในทุกฤดูกาล

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 13. รับทราบมหาวิทยาลัยพะเยาร ่วมประชุมและร ่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019) 

 14. รับทราบมหาวิทยาลัยพะเยาร ่วมเฝ ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ต�ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา อ�าเภอเชียงค�า 

จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 15. รับทราบการจัดท�าคู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

 16. รับทราบขอชี้ แจงกรณีการมอบอ�านาจของสภามหาวิทยาลัยพะเยาให ้คณะกรรมการ 

อ�านวยการวิทยาลัยการจัดการ อนุมัติหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ  

กรุ ง เทพมหานคร และมีมติมอบให ้มหาวิทยาลัยพะเยาติดตาม และท� าหนั งสือไปยั งส� านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เพื่อแก้ไขมติรายงานการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 17. รับทราบรายงานข้อมูลกรณีที่ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยพะเยาช�าระค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้า (เพิ่มเติม)

 18. รบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานกองทนุสวสัดภิาพนสิติ มหาวทิยาลยัพะเยา ประจ�าปีการศกึษา 2561

 19. รับทราบรายงานการช�าระค่าเช่าที่ราชพัสดุศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 20. รับทราบรายงานการด�าเนินการคณะกรรมการศึกษาการจัดการปัญหาข้อพิพาทมหาวิทยาลัยพะเยา

 21. รับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

 22. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยพะเยา

 23. รับทราบเรื่องส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม  

เห็นชอบโครงการบัณฑิตพันธุ ์ใหม่และก�าลังคนที่ มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย 

การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)

 24. รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ�าปีงบประมาณ 2562

 25. รบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวทิยาลยัพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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ส่วนที่ 3

ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี พ.ศ. 2562

1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2560  

ณ หอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา และพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์การแพทย์และ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิมาปฏบิติัพระราช กรณยีกจิแทนพระองค์ในการพระราชทานปรญิญาบตัร

แก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาของมหาวทิยาลยัพะเยา ประจ�าปีการศกึษา 2560 โดยปีนีม้ผีูส้�าเรจ็การศกึษา จ�านวน 4,391 คน 

ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต จ�านวน 28 คน มหาบัณฑิต จ�านวน 200 คน บัณฑิต จ�านวน 4,163 คน  

และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�านวน 3 คน ประกอบด้วย 1. พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)  

ปริญญาศึกษาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาบรหิารการศกึษา 2. ดร.วรีะชยั ณ นคร ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ

กิตติมศักด์ิ สาขาชวีวทิยา 3. นายณรงค์ศกัดิ ์โอสถธนากร ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิารฐัศาสตร์

รูปที่ 1 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์

รูปที่ 2 ดร.วีระชัย ณ นคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา
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  โอกาสนี้  พระราชทานพระราโชวาท ใจความส�าคัญว ่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได ้รับในวันนี้  

เป็นท้ังเครื่องประกาศความส�าเร็จทางการศึกษา และเครื่องหมายรับรองความรู ้ตามที่บัณฑิตได้ศึกษามา  

แต่ปริญญาบัตรจะมีคุณค ่ามากน้อยเพียงใดย ่อมขึ้นอยู ่กับแต ่ละคน ว ่าจะสามารถน�าความรู ้ที่มีอยู ่ 

ไปใช ้ ให ้บังเกิดผลเป ็นความส�าเร็จและความเจริญได ้หรือไม ่  หลักในการสร ้างสรรค ์ความส�าเร็จ 

ดังท่ีกล่าวนั้น อยู ่ที่การรู ้จักปรับใช้ความรู ้และทฤษฎีต่างๆ ให้พอเหมาะพอดีกับงานที่ท�าซึ่งต้องอาศัย 

ความคิดวิจารณญาณ และความเข้าใจในงาน ตลอดถึงสถานการณ์แวดล้อมทุกอย่าง ในขณะเดียวกัน  

ก็ต ้องค�านึงถึงเหตุผลและความถูกต ้องชอบธรรมด ้วย เพื่อให ้งานที่ท�าส�าเร็จผลเป ็นประโยชน ์แท ้ 

แต่อย่างเดียว ไม่เกิดเป็นโทษเสียหาย จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านน�าสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ จะได้ใช้ 

เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความส�าเร็จ ท้ังแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมประเทศชาติด้วยความรู้ความสามารถ 

ที่สมคุณค่าปริญญาบัตร

รูปที่ 3 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน           

พระราโชวาทแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ�าปีการศึกษา 2560

รูปที่ 5 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2560 กล่าวค�าปฏิญาณตน

รูปที่ 4 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เฝ้า ฯ รับเสด็จสมเด็จ            

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ณ หน้าหอประชุมพญาง�าเมือง

รูปที่ 6 นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลส�านึกใน    

พระมหากรุณาธิคุณ
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 หลังจากนั้น เวลา 13.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ประทบัคูส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี ณ ศนูย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั

พะเยา ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ซึง่มหาวทิยาลยัพะเยา ได้ด�าเนนิการจดัสร้างพระราชานสุาวรย์ี 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ  

และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสนพระทัยในสุขภาพพลานามัยของพสกนิกร  

และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ในอันที่จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์  

และพระวรกายด้วยความมุง่มัน่ในการศกึษา และการวจิยัทางการแพทย์เพ่ือพัฒนาการแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย 

ให้มีความเจริญก้าวหน้า อันเป็นคุณูปการ อย่างอเนกอนันต์ต่อปวงชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการถวาย

พระสมญัญานามว่า พระบดิาแห่งการแพทย์แผนไทยปัจจบุนั และสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีได้รบัการ

ถวายพระสมัญญานามว่า พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย

  พระราชานุสาวรีย ์ทั้งสองพระองค์ที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสร้างขึ้นนี้ ถอดแบบจากพระราชา 

นุสาวรีย์ท่ีประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง โดยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ฉลอง

พระองค์นายทหารเรือในพระอิริยาบถยืน ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระอิริยาบถนั่ง  

ประดิษฐานอยู่บนฐานแท่นพระราชานุสาวรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานสองระดับ ปูพื้นด้วยหินแกรนิตและกระเบื้อง  

โดยนายเสวต เทศน์ธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) เป็นประติมากร และกรมศิลปากร 

ควบคุมการถอดแบบ และการจัดสร้าง

รูปที่ 7 นายกสภามหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานโล่          

เกียรติคุณการด�าเนินการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รูปที่ 8 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิด

แพรคลุม พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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รูปที่ 9 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพรสุหร่าย 

ทรงเจิม แผ่นค�าจารึก

รูปที่ 10 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร       

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐาน ณ 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
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2. พธิถีวายปรญิญาการศกึษาดษุฎีบัณฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2560 แด่ 

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวริยิงัค์ สรินิธฺโร) ณ อโุบสถ วดัธรรมมงคลเถาบญุญนนท์วหิาร กรงุเทพมหานคร

 เ ม่ือวันที่  27 มิถุนายน 2562 พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค ์ สิรินฺธโร) รับถวาย 

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี  

ศาสตราจารย ์ เกี ยรติคุณ คุณหญิ ง ไขศรี  ศรี อรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร ้อมด ้ วย 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

และผู้บริหารระดับสูง ร่วมถวาย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร 

กรุงเทพมหานคร

 พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้ปฏิบัติภาระแห่งการสืบทอด และท�านุบ�ารุง 

พระพุทธศาสนา ตามระบบแห ่ งมาตรฐานทางการศึกษาด ้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย ่ าง 

ต่อเนื่องโดยพระคุณเจ้าเป ็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

เ พื่ อ เ ป ็ น ส ถ า นศึ ก ษ า ใ ห ้ พ ร ะ ภิ ก ษุ ส า ม เณ ร ไ ด ้ ศึ ก ษ า เ ล ่ า เ รี ย น ใ นห ลั ก สู ต ร พ ร ะ ป ริ ยั ติ ธ ร ร ม  

ควบคู ่กับหลักสูตรวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหลักสูตรการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได ้จัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อเป ็นแหล่งศึกษาความรู ้ทาง 

พระพุทธศาสนาและสถานที่ฝ ึกอบรมเรื่องสมาธิในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันการฝึกอบรมใน 

เรื่องดังกล่าวได ้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงได ้ขยายสาขาเพื่อจัดการ 

ฝ ึ กอบรม ให ้ แก ่ พุ ท ธศาสนิ กชนและศาสนิ กชนทุ กศาสนาทั้ ง ในประ เทศ ไทยกว ่ า  180  แห ่ ง 

และต่างประเทศ คือ ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา รวม 9 แห่ง ในขณะเดียวกันพระคุณเจ้ายังได้ 

จัดท�าหลักสูตรสมาธิขึ้นหลายหลักสูตรที่ เหมาะกับผู ้สนใจที่จะฝ ึกปฏิบัติ อาทิ หลักสูตรชินสาสมาธ ิ

(สมาธิเพื่อการชนะใจตนเอง) หลักสูตรยุวสาสมาธิ (สมาธิส�าหรับเยาวชน) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรครูสมาธิ  

ท่ีได ้รวบรวมหลักการและแนวทางการปฏิบัตินับตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง เพื่อให้ผู ้ศึกษา 

สามารถน�าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

 สิ่ งดังกล ่าวได ้แสดงถึงผลแห ่งวัตรปฏิบัติที่พระคุณเจ ้าได ้ เพียรพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของคนในสังคมโดยบริหารจัดการความรู ้ด ้วยการให้การศึกษา และเผยแพร่พระธรรมค�าสอนทาง 

พระพุทธศาสนาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์ใน 

สัมฤทธิ์ผลของการด�าเนินการบริหารจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่ล้วนท�าให้คนในสังคมต่างได้รับความรู ้

ทั้ งทางโลกคู ่ กับทางธรรมอย ่างทั่ วถึ งสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติ เป ็นเอกฉันท ์  ถวายปริญญา 

การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแบบพระธรรมมงคลญาณ เพ่ือเป ็น 

การประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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รูปที่ 11 ภาพบรรยากาศ ณ ณ อุโบสถ 

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัย ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา 2560

รูปที่ 12 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวค�าประกาศเกียรติคุณ 

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

รูปที่ 14 พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) 

ถ่ายภาพร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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3. การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี พ.ศ. 2562

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส  

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  

นายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยนิดกีบั รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร พงศบางโพธิ์  

ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในการประชุม

ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบผ้าพันคอไทลื้อจาก  

อ�าเภอเชียงค�า จงัหวดัพะเยา เนือ่งในวาระดถิต้ีอนรบัปีใหม่พทุธศกัราช 2562 แด่กรรมการสภามหาวทิยาลยัพะเยา

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ 

แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร ในโอกาสนี ้สภามหาวทิยาลยัพะเยาได้ด�าเนนิการตามนโยบายให้คณบด ี

มีส่วนร่วมในการเข้าประชมุสภามหาวทิยาลยัพะเยา โดยได้เชญิ ผศ.ดร.ประกอบศริ ิภกัดีพินจิ (คณบดีคณะวทิยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์) และ ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) น�าเสนอแนวทางการ 

บริหารงานคณะและความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของคณะต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 15 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าดอกไม้                       

แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ ์

 ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 16 ภาพบรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ในโอกาส

นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าดอกไม้ 

แสดงความยินดีกับ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเลือกจากอัยการ 

ทั่วประเทศ ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการอัยการ โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี ้

ได้ด�าเนินการตามนโยบายให้คณบดีมีส่วนร่วม ในการเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้เชิญ  

รศ.ดร.ต ่อพงศ์ กรีธาชาติ (คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) และ ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี  

(คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) น�าเสนอแนวทาง การบริหารงานคณะและความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน 

ของคณะต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 17 สภามหาวิทยาลัยพะเยา รับฟัง ผศ.ดร.ประกอบศิริ

ภักดีพินิจ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์) น�าเสนอแนวทางการบริหารงานและความก้าวหน้า

ในการด�าเนินงานของคณะ

รูปที่ 19 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดง

ความยินดีกับ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเลือกจาก

อัยการทั่วประเทศ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการอัยการ

รูปที่ 18 สภามหาวิทยาลัยพะเยา รับฟัง ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ  

(คณบดีคณะศิลปศาสตร์) น�าเสนอแนวทางการบริหารงานและ

ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของคณะ

รูปที่ 20 ภาพบรรยากศการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 หลังจากการประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ ์

น�าทีมคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยารดน�้าด�าหัวขอพรผู ้ ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นป ีใหม ่ไทย 

โดยร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย น�าน�้าขม้ินส้มป่อย มาลัย และเครื่องสระเกล้าด�าหัว เพื่อขอขมาและ 

ขอพร จากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ และ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดี 

งามของชาวล้านนาอีกด้วย

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้เชิญ  

รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์) เพ่ือรายงานแผนและผลการด�าเนินงานของ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในปีที่ผ่านมา

รูปที่ 21 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์             

ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ น�าทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา รดน�้าด�าหัวขอพรกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย

รูปที่ 23 ภาพบรรยากศการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 22 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาถ่ายรูปร่วมกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย

รูปที่ 24 ภาพบรรยากศการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส  

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยพะเยา  

ได้เชิญ รศ.ดร.สมบัติ นพรัก (คณบดีวิทยาลัยการศึกษา) เพื่อรายงานแผนและผลการด�าเนินงานของคณบดี 

วิทยาลัยการศึกษา ในปีที่ผ่านมา

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส  

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาจารย์ผู ้ควบคุมทีม

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ ่นยนต์เยาวชน 

ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 “International Youth Robot Competition 2019” ณ Daejeon Convention Center  

ประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ 1.นายคุณานนท์ เจริญดี 2.นายอภิเชษฐ์ ค�าสุวัตร์ 3.นายปรัชญา แสนศรี และ  

4 .อาจารย ์ศริทธิ์  พร ้อมเทพ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้ งนี้  ได ้ เชิญศาสตราจารย ์  

นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) มาน�าเสนอแผนและผลการด�าเนินงานของ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รูปที่ 25 ภาพบรรยากศการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 26 ภาพบรรยากศการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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รูปที่ 27 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบช่อดอกไม้แสดงความ

ยินดีกับผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์

เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 

“International Youth Robot Competition 2019” 

ณ Daejeon Convention Center ประเทศเกาหลีใต้

รูปที่ 29 ภาพการแสดงหุ่นยนต์เต้น ของนายคุณานนท์ 

เจริญดี นายอภิเชษฐ์ ค�าสุวัตร์ และนายปรัชญา แสนศรี 

นักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 28 กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

รับชมภาพการแสดงหุ่นยนต์เต้น 

รูปที่ 30 นักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตอบข้อซักถามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุ L 807 ชัน้ 8 วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวทิย ุแขวง

ลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร การประชมุในครัง้นีส้ภามหาวทิยาลยัพะเยา ได้เชญิ ผศ.ดร.บญุฤทธิ ์สนิค้างาม 

(คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) และ ดร.พรเทพ โรจนวสุ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร) เพื่อรายงานแผนและผลการด�าเนินงานของคณะในช่วงที่ผ่านมา

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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รูปที่ 31 จากซ้าย รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย 

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชอบผล 

และศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปที่ 33 จากซ้าย นายนคร ศิลปอาชา นายอรรถพล ใหญ่สว่าง 

และศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปที่ 32 จากซ้าย นายสมชาย เบญจรงคกุล

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

คณาจารย์ประจ�า และผศ.ดร.ดาว เวียงค�า

ประธานสภาพนักงาน

รูปที่ 34 จากซ้าย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว 

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2562 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส  

ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร โดยก่อนเริม่ประชมุ ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ คุณหญงิไขศร ีศรอีรณุ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้กล่าวแสดงความยินดีกับ รศ.กันย์กัญญา ใจการวงศ์สกุล ที่ได้รับเลือก 

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งทีว่่าง) การประชมุในครัง้นีส้ภา

มหาวทิยาลยัพะเยา ได้เชญิ รศ.ทพ.ดร.สวุทิย์ อดุมพาณชิย์ (คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร์) เพือ่รายงานแผนและผล

การด�าเนนิงานของคณะในช่วงทีผ่่านมา และดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล (รกัษาการในต�าแหน่งคณบดีวทิยาลยัการจดัการ) 

เข้าชี้แจงรายงานงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

ก่อนปิดประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้กล่าวขอบคุณ 

นายอานุภาพ จามกิรณ์ ประธานกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัพะเยา ในโอกาสครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส  

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการแนะน�าประธานกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

รูปที่ 35 ภาพบรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 36 ภาพบรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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4. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปี พ.ศ. 2562

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ทอดผ้าป่าสามัคคี สนับสนุนทุนการศึกษานิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยาและการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา น�าโดย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

นายอานุภาพ จามิกรณ์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พรชัย นุชสุวรรณ 

คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา ศิษย์เก่า เทศบาล แม่กา ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านต�าบลแม่กา 

บริษัท ลานนาคอม จ�ากัด ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมียอดรวมทั้งสิ้น 329,765 บาท ทั้งนี้ประกอบด้วยยอดจาก  

คณะสงฆ์จงัหวดัพะเยา มอบโดย พระครโูสภณ ปรยิตั ิสธุ ีรองเจ้าคณะจงัหวดัพะเยา ร่วมท�าบญุมอบปัจจยัสมทบทนุ 

จ�านวน 38,190 บาท ผู้ร่วมบริจาค จ�านวน 287,275 บาท และยอดเงินท�าบุญ 4,300 บาท 

 เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา มีจ�านวนนิสิตในระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 19,342 คน  

โดยนิสิตส่วนใหญ่ มีภูมิล�าเนาในเขต 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

จ�านวน 6,606 คน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและส่วนใหญ่เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 37 ภาพบรรยากาศโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี 

สนับสนุนทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 38 ภาพบรรยากาศโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี 

สนับสนุนทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

Annual Report 2019 51



ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลยัพะเยา

รูปที่ 39 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาถ่ายรูปร่วมกัน

รูปที่ 41 จากซ้าย ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา และนายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธาน

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

รูปที่ 40 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

นายอานุภาพ จามิกรณ์ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา 

จากบริษัท ลานนาคอม จ�ากัด

รูปที่ 42 จากซ้าย รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา เลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

และหัวหน้าส�านักงานจังหวัดพะยา กรรมการคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลงัจากนัน้เวลา 13.00 น. ได้มกีารประชมุคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัพะเยา ครัง้ที ่1/2562 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2562

 เม่ือวันพุธที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  

ชั้น 2 อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา การประชุมในครั้งนี้ได ้มีการรับทราบรายงาน 

สรุปโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน เมื่อวันพุธที่ 20  

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และรายงานจ�านวนเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ในบัญชีเงินกองทุนสนับสนุน 

การศึกษาในส่วนท่ีอยู ่ในอ�านาจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และได้ท�าการ 

พิจารณารายงานความคืบหน ้าเกี่ยวกับการจัดท�าวีดีทัศน ์และ (ร ่าง) หนังสือขอความอนุเคราะห  ์

สนับสนุนทุนการศึกษา
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รูปที่ 43 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา     

รับฟังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท�าวีดีทัศน์ทุน

สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน

รูปที่ 45 ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2562

รูปที่ 44 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา     

รับฟังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท�าวีดีทัศน์ทุน

สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน

รูปที่ 46 ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2562

 เมื่อวันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง  

ชั้น 2 อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา การประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณารายงาน 

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท�าวีดีทัศน์ รายงานความคืบหน้าการหาข้อมูลของบุคคลสัญชาติของนาย 

หม่อง ทองดี ที่ได้ท�าคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วสามารถขอสัญชาติไทยได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 

ช่วยเหลือให้กับนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของมหาวิทยาลัย และ (ร่าง) หนังสือขอรับเงิน 

บริจาคจากส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2562             

 เมื่อวันอังคารที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์              

ชั้น 2 อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา   

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  

เนื่องในโอกาสจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ผ่านมาได้ให้ค�าแนะน�า

และค�าปรึกษา ตลอดจนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการ

พัฒนาและสนับสนุนการด�าเนิกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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รูปที่ 47 ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2562

รูปที่ 48 รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา มอบของที่ระลึกให้กับ

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

รูปที่ 50 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

และฝ่ายเลขานุการถ่ายรูปร่วมกัน

รูปที่ 49 รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา มอบของที่ระลึกให้กับ

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการและพิธีต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

   มหาวทิยาลยัพะเยา จดักจิกรรม 1 คณะ 1 สญัลกัษณ์ความส�าเร็จ สดุยอด แห่งการสร้างนวตักรรมสูช่มุชน

 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีกล่าวเปิด นิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความส�าเร็จ ณ อาคาร 

99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “ โครงการ 1 

คณะ 1 สัญลักษณ์ความส�าเร็จ หรือ one Faculty one Signature เป็นโครงการหนึ่งที่ขยายความส�าเร็จมาจาก 

1 คณะ 1 โมเดล ที่จะเป็นโครงการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก  

ที่จะสนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีความคิดความสามัคคีในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดพะเยา 

นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดียิ่ง 

ท่ีมีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ”

 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการ 

จัดงาน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งชื่อเดิมคือ 1 คณะ 1 โมเดล ในการด�าเนินงาน 

มาแล้ว 8 ปี และพัฒนาสู่ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความส�าเร็จ ซึ่งเป็นการขยายความส�าเร็จ ให้มีความต่อเนื่อง

ย่ิง ๆ ข้ึนไปให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบของการพัฒนาชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถ่ิน  

สร้างให้เกิดอาชีพ รายได้ ความเข้มแข็งสามัคคี เพื่อยืนยันบทบาทของมหาวิทยาลัยในการบริการชุมชนและสังคม

ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก 16 คณะ 2 วิทยาลัย อาทิเช่น คณะรัฐศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ (โมเดลเศรษฐกจิชมุชนสเีขยีวด้วยภมิูปัญญาท้องถิน่) คณะเภสชัศาสตร์ (ชมุชนเกดิยัง่ยนืด้านสขุภาพ)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการบูรณาการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เวียงลอ) เป็นต้น ซึ่งการจัดนิทรรศการ  

แสดงผลงานท่ีให้การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

ยกระดับความเป็นอยูท่ีด่ขีองชมุชน อกีทัง้ยงัเป็นการแสดงศกัยภาพ ทัง้นกัวจิยั นสิติ ตลอดจนชมุชนทีไ่ด้มีส่วนร่วม 

ในการท�างานร่วมกัน ให้เป็นที่เผยแพร่และรู้จักในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป
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รูปที่ 51 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 53 ภาพบรรยากาศในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญาง�าเมือง 

มหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 52 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมบูธของคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 54 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และนายณรงค์ศักดิ์ 

โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พูดคุยในงานประชุม

ทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

ณ หอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 มหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  ได ้ จั ดการประชุมทางวิ ชาการระ ดับชาติพะ เยาวิ จั ย  ครั้ งที่  8  

(PHAYAO RESEARCH CONFERENCE) 

 เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หัวข้อ  

“Education Disruption” ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์

ของดีจังหวัดพะเยา การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงกิจกรรมทาง

วิชาการท่ีน่าสนใจอีกหลายส่วน ซึ่งการจัดงานได้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ  

โดยหวังว่าจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อน�าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคม นอกเหนือจากนี้ยัง

จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยของประเทศ 

ให้สามารถน�าความรู ้ และประสบการณ์ที่เกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหา 

ให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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รูปที่ 55 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิง

ปฎิบัติการเรื่องจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 

ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์สปาฯ จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 56 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

รับฟังการแถลงวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานจาก                             

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี

 การประ ชุม เ ชิ งปฎิบั ติ การ เรื่ อ งจั ดท� าแผนยุทธศาสตร ์ การ พัฒนามหาวิทยาลั ยพะ เยา  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566

 เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  

เป็นประธานประชุมปฏิบัติการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ�าปีพุทธศักราช 2563 ถึง 

2566 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 โดยได้รับเกียรติจาก นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  

เป็นประธานเปิดโครงการโดยในช่วงเช้ามีการบรรยายเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์และการวางแผนกลยุทธ์ 4.0  

โดย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ตามด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง  

Digital disruption กบัการวางแผนกลยทุธ์ โดย รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี                

พระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย ส�าหรับในช่วงบ่ายจะมีการเปิดประชุม เชิงปฏิบัติการ 

โดยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย ์ เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ หลังจากนั้น  

ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางการด�าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการโดย รัฐมนตรีช ่วยว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร พร้อมรับฟังการแถลงวิสัยทัศน์และนโยบาย

การบริหารงานจาก อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ส�าหรับในช่วงท้ายเป็นการระดมสมอง

ของคณะผู้บริหารร่วมก�าหนดนโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดแผนยุทธศาสตร์  

4 ปีซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์สปาฯ จังหวัดภูเก็ต

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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รูปที่ 57 อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย  รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

พระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง Digital disruption 

กับการวางแผนกลยุทธ์

รูปที่ 58 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการระดมสมองของคณะ

ผู้บริหารร่วมก�าหนดนโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ซึ่งช่วยในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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6. ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 สภามหาวทิยาลัยพะเยาได้มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด�าเนนิงานของ สภามหาวทิยาลยัพะเยา 

ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา >> www.council.up.ac.th 

2. ผ่านทาง Facebook ของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

Annual Report 2019 59



Annual Report 201960

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 61

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ก



Annual Report 201962

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 63

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 201964

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 65

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 201966

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 67

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 201968

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 69

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 201970

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 71

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 201972

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 73

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ข



Annual Report 201974

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 75

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 201976

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 77

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ค



Annual Report 201978

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 79

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 201980

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562



Annual Report 2019 81

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ง



Annual Report 201982

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยพะเยา
 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ งที่  9/2562 เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2562 ได  ้

พิจารณาผลการพิจารณารายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ได ้ท�าหน ้า ท่ีพิจารณาคุณสมบัติของผู ้ ได ้รับการเสนอชื่อให ้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาม 

หาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด ้วย  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรง 

คุณวุฒิ พ.ศ. 2561 แล้วน�าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือด�าเนินการตามข้อบังคับฯ และพระราช 

บัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป นั้น คณะกรรมการฯ  

ได้มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง สรุปดังนี

 1. คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณา

  1.1 ปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  1.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูท้รงคณุวฒิุ ฉบบัท่ี 1/2562 เร่ืองหลักเกณฑ์ วธิกีาร และขัน้ตอนการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา

 2.  คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณา 

  2.1 คัดเลือกรายชื่อผู ้ ท่ี ได ้รับการเสนอชื่อเพื่อเข ้ารับการสรรหาเป ็นผู ้สมควรด�ารงต�า 

แหน ่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ�านวน 1 รายชื่ อ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 13 รายชื่อ ตามข้อ 8 ของข้อบังคับฯ และจัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้อยู ่ในล�าดับ 

รองลงไปจ�านวนตามสมควร จากบัญชีรายชื่อผู ้ได ้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย จ�านวน  

 3 รายและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 72 ราย ตามข้อบังคับฯ และ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 แล้ว ซ่ึงที่ประชุมได้มีความเห็น เป็นเอกฉันท์ให้เสนอ 

ชื่อบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้

   2.1.1 รายชื่อผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 ราย

   2.1.2 รายชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 13 ราย

  2.2  กล่ันกรองบัญชีรายชื่อล�าดับรองจากบัญชีรายชื่อผู ้ได ้รับการเสนอชื่อฯ จ�านวนตาม 

สมควร โดยท่ีประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นบัญชีราย 

ชื่อล�าดับรอง ดังนี้

   2.2.1 รายชื่อผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 ราย

   2.2.2 รายชื่อผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ราย

  2.3 ทาบทามผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 รายชื่อ  

และทาบทามผู ้สมควรด�ารงต�าแหน ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  จ� านวน 13 ราย  

โดยมอบฝ่ายเลขานุการด�าเนินการ ทั้งนี้ หากมีบุคคลใดปฏิเสธการทาบทาม ให้ด�าเนินการทาบทาม 

ตามบัญชีรายชื่อล�าดับรองตามล�าดับ
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  2.4 หนังสือการทาบทามความสมัครใจของผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    

 3. คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณา

  3.1 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ตามหนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ท่ี อว 0227.5(6)/1915 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การเสนอรายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็น 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ ทรงคุณวุ ฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรา 19 วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในการประชุมครั้งที่  12/2562 เม่ือวันที่ 13  

พฤศจิกายน 2562 มีมติเสนอรายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาด�าเนินการสรรหาเป็น 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 2 รายชื่อ และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 

ได ้พิจารณาตามข้อ 8 ของข้อบังคับฯ พิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ จ�านวน 1 รายชื่อ และจัดท�าบัญชีผู้อยู่ในล�าดับรอง ดังนี้

  3.1.1 รายชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 1 ราย

  3 .1 .2 รายชื่อบัญชีล�าดับรองของผู ้สมควรด�ารงต�าแหน ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 1 ราย

  3.2 หนังสือขอเรียนเชิญเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา

 4. คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ได ้

พิจารณาผลการตอบรับการทาบทามความสมัครใจของผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วมีมติดังนี้

  4.1 ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ�านวน 1 รายชื่อ

  4.2  ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 13 รายชื่อ ได้แก่                     

  4.3  ผู ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ�านวน 1 รายชื่อ

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562  

ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นควรให้ด�าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 

1 รายและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 14 ราย 

 2. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาด�าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  

และให ้น�าเสนอส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน�า 

ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ แต ่งตั้ ง ทั้ งนี้  ตั้ งแต ่วันที่จะทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

 3. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระนี้ ในรายงานการประชุมโดยไม ่ต ้องรอ 

รับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป
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การสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า

(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกค�าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินการ 

เลือกผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)  

ตามข ้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด ้วย วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทค 

ณาจารย์ประจ�า พ.ศ. 2562 โดยได้ด�าเนินการตามหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า พ.ศ. 2562 และด�าเนินการ 

ตามปฏิทินการด�าเนินการเลือกผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า  

ซึ่งได้มีการประชุม จ�านวน 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

 1. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณา ดังนี้

  1.1 ปฏิทินการด�าเนินการเลือกผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

คณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการด�าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู ้

สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า

  1.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการให ้ได ้มาซึ่งรายชื่อผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง) 

   ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตามข้อ 1.3 ได้มีการประชุม จ�านวน 3 ครั้ง สรุปดังนี้

    1) การประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาประกาศ 

รายช่ือคณาจารย์ประจ�าผู ้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท 

คณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง) และก�าหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อฯ

    2) การประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู ้ ท่ีได ้ รับการเสนอชื่อเป ็นผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

คณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว ่าง) ที่ได้มาจากการเสนอชื่อ ในวันที่ 3 กันยายน 25622 ตั้งแต ่

เวลา 08.30 น. - 15.00 น. และทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง) พร้อมประวัติส่วนตัวและผลงาน

    3) การประชุมครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาจัดท�า 

บัญชีรายชื่อผู ้ตอบรับการทาบทามเป็นผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทค 

ณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว ่าง) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการเลือกผู ้สมควรด�ารง 

ต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า จ�านวน 3 ราย

    2. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณารายชื่อผู ้

สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว ่าง) ตาม 

บัญชีรายชื่ อผู ้ ตอบรับการทาบทามเข ้ ารับการสรรหาเป ็นผู ้ สมควรด�ารงต�าแหน ่งกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง) ตามข้อ 3)
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 คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมจากประสบการณ์การท�างาน การบริหาร และ 

ต�าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งทั้ง 3 ราย เคยด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีของคณะที่สังกัด โดยที่รายท่ี 1  

มีต� าแหน ่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย ์” ที่ประชุมฯ จึงมีมติ เป ็นเอกฉันท ์ ให ้ เสนอช่ือ 

ผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว ่าง)  

จ�านวน 1 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล และมอบฝ่ายเลขานุการน�าเสนอ 

รายงานผลการเลือกผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า  

(แทนต�าแหน่งที่ว่าง) ต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว  

เพื่อพิจารณาเป็นผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า  

(แทนต�าแหน่งท่ีว่าง) ต่อมาสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2562 ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
 ในปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
รายงานผลการเสนอชื่อผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด ้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
และตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากล่ันกรองผู ้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 คณะกรรมการกล่ันกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส ่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได  ้
ด�าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
และได้มีการประชุม จ�านวน 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
 1. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อ
พิจารณาปฏิทินการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณา
ประกาศคณะกรรมการกล่ันกรองเสนอชือ่ประธานกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั ฉบบัที ่1/2562 เรือ่ง หลกั
เกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และพิจารณาแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 2. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  
ได้พิจารณาดังนี้
  2.1) พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ที่ ได ้รับการเสนอชื่อ จ�านวน 2 ราย และ 
พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 
ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
โดยปรากฏว ่ามีผู ้ ได ้ รับการเสนอชื่ อและมีคุณสมบัติ เบื้ องต ้น เพื่ อ เป ็นผู ้ สมควรด�ารงต� าแหน ่ง 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 2 ราย ได้แก่
   1. นายณรงค์  ตนานุวัฒน์ ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนงาน จ�านวน 16  ส่วนงาน
   2. นายสัญชัย  จงวิศาล   ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนงาน จ�านวน 1 ส่วนงาน
ที่ประชุมได ้ พิจารณาแล ้วได ้มีมติคัดเ ลือก นายณรงค ์  ตนานุวัฒน ์ เป ็นผู ้สมควรด�ารงต�าแหน ่ง 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และให้ฝ ่ายเลขานุการจัดส่งหนังสือทาบทาม 
การเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
           ในกรณีที่ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ไม่ตอบรับการทาบทาม หรือไม่สามารถรับต�าแหน่ง 
ประธานกรรมการส ่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได ้ให ้ฝ ่ายเลขานุการจัดส ่งหนังสือทาบทาม 
นายสัญชัย จงวิศาล เป็นล�าดับต่อไป
  2.2) พิจารณาหนังสือการทาบทามและแบบตอบรับการทาบทามผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
   1 .  เ ห็นชอบให ้ปรับแก ้ ไขหนั งสือการทาบทาบผู ้ สมควรด� ารงต� าแหน ่ งประธาน 
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   2. เห็นชอบแบบตอบรับการทาบทาม และแบบฟอร์มประวัติส่วนตัวตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
   3. มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน ์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ ่าย 
วางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประสานงานกับผู้ทาบทาม
 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2562  
ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ เป็นผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่  17 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
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การประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 มห า วิ ท ย าลั ยพะ เ ย า ไ ด ้ มี ก า ร ติ ด ต ามและประ เ มิ น ผลก า รด� า เ นิ น ง านขอ งอธิ ก า รบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสในการพัฒนา ข้อจ�ากัด และข้อควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน รวมถึงเพื่อน�าผลการ 

ประเ มินและข ้อ เสนอแนะเสนอต ่อสภามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนและส ่ ง เสริมการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยและส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ส�าหรับการประเมินอธิการบดีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 นี้ ด�าเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการ 

ด�าเนินงานของผู ้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการ 

ด�าเนินงาน ดังนี้

 1. สภามหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

ของอธิการบดี  “ค.ป.อ.”

 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ นัดประชุม

 3. คณะกรรมการฯ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ให้อธิการบดีและผู้เกี่ยวข้องทราบ

 4. อธกิารบดจีดัส่งรายงานการประเมินตนเองทีค่รอบคลมุสาระ ตามข้อ 14(1) ของข้อบงัคับฯ เสนอต่อ

คณะกรรมการฯ

 5. คณะกรรมการฯ ศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง, รายงานผลการประเมิน 

คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย, เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะอธิการบดี , เอกสารสรุป 

แบบสัมภาษณ์ล่วงหน้าของกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และเอกสารการตอบแบบสอบถามของอธิการบดี

 6. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการด�าเนินงานจากเอกสารรวมถึงแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม  

โดยการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณบดี หัวหน้าสาขา ผู้อ�านวยการกอง 

ผู้แทนบุคลากรสายบริการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะ คณะกรรมการองค์การนิสิตและ 

สภานิสิต แล้วน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเบื้องต้นเสนอต่ออธิการบดี ผู้บริหาร และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ประเมิน

 7. คณะกรรมการฯ ด�าเนินการสรุปผลการประเมินและจัดท�ารายงานผลการประเมินเพื่อ 

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

 8. สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
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 รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�า 

ปีงบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้

 จากผลการประเมินดังกล ่าว พบว ่า ป ีการศึกษา 2557-2559 ผลการประเมินมีแนวโน ้ม 

อยู่ที่ระดับ 3 ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินมีแนวโน้มอยู่ที่ระดับ 4 

 จากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้เสนอแนะ 

ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด�าเนินการในแต่ละ Criteria ในเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ ค.ป.อ มีความเห็น 

ว่า อธิการบดีควรน�าผลการด�าเนินงานและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาด�าเนินการเพื่อให้เกิดการ 

แก้ไขปรับปรุงต่อไป

 2) การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย 

ป ีการศึกษา 2558-2560  ผลการประเมินในป ีการศึกษา 2558 - 2560 ระดับมหาวิทยาลัย  

ตามรายงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ได้ผลคะแนนในระดับต�่าหรือ 

ยังไม่ค ่อยมีพัฒนาการ (ระดับ 1 : ไม่มีการด�าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก�าหนด) หรือ (ระดับ 2 : เป็น 

ข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถ/ไม่มีการวิเคราะห์) ได้แก่ S.2 : Student mobility  

เม่ือพิจารณาในภาพรวมเห็นว่าระดับผลการประเมินมีแนวโน้มพัฒนาขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย 

ควรท�าการวิเคราะห์จุดอ่อนของกระบวนการด�าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อหาทางพัฒนา ต่อไป

 3) ความคิดเห็นของอธิการบดี 

 คณะกรรมการฯ ได ้ จั ด ให ้อธิ การบดีที่ เ ข ้ ารับการ ติดตามและประเ มินผลการด� า เนินงาน 

ตอบแบบสอบถามล่วงหน้าเพื่อให้ทราบถึงผลการด�าเนินงานของอธิการบดี ป ัญหาอุปสรรค และข้อ 

เสนอแนะ จ�านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 

  (1) กิจกรรม/ โครงการ/งานใดที่ท ่านคิดว่า ในปีงบประมาณที่ผ ่านมาท�าได้ดีและประสบ 

ความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

 1) การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT QA   

ปีการศึกษา 2567 - 2560 ผลการประเมินที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้

ระดับ ม. (ปี กศ.) / 

ผลการด�าเนินงาน

ระดับคะแนนของผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA 

 ตัวบ่งชี้ 17 ตัวบ่งชี้ (จาก 7 ระดับ)

ระดับ 7 ระดับ 6 ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1

ปี กศ. 57 - - - 1 9 5 -

ปี กศ. 58 - - 1 - 9 7 -

ปี กศ. 59 - - 1 3 11 2 -

ปี กศ. 60 - 1 1 9 5 1 -
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  (2) กิจกรรม/โครงการ/งานใดที่ท ่านคิดว่า ในปีงบประมาณที่ผ ่านมา ยังท�าได้ไม่ดีหรือยัง 

ไม่ประสบความส�าเร็จหรือยังไม่ได้ท�า 

  (3) อุปสรรคในการท�างานในหน้าที่ของท่านมีอะไรบ้าง

  (4) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีงานใดที่ท่านท�าได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา 

  (5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินปีที่แล้วที่ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

  (6) ท่านคาดหวังให้คณะต่างๆ ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใด 

  (7) ท่านคิดว่า กองและส่วนงานในส�านักงานอธิการบดี ควรมีการปรับปรุงในเรื่องใด 

  (8) ท ่านได ้ก� าหนดการมีส ่วนร ่วมของผู ้บริหารและผู ้ เกี่ ยวข ้องในการบริหารงานของ 

มหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาอย่างไร 

  (9) ท่านมีแนวทางอย่างไรต่อการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน 

  (10) ความคาดหวังของท่านที่อยากเห็นมหาวิทยาลัยในอนาคตเป็นอย่างไร 

  (11) งานใดที่ท่านคิดว่าสมควรจะมอบต่อผู้บริหารชุดใหม่สานต่ออย่างต่อเนื่อง 

  (12) ประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี)

 4) รายงานการประเมินสมรรถนะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 จากผลการประเมินสมรรถนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการประเมิน 

สมรรถนะอธิการบดี ประจ�าปี พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินสมรรถนะภายใต้การด�าเนินงานตามตัวบ่ง 

ชี้ CUPT QA ที่ C.8.2 เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริหาร 

งานของอธิการบดี โดยมีการประเมินสมรรถนะทางการบริหารทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านการน�าองค์กร  

ด้านการคิดเชิงกลยุทธ ์ ด ้านการพัฒนาทีมงาน ด้านศักยภาพเพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง และด้านการ 

บริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ ้มค่า มีผลการประเมินดังนี้ อธิการบดีมีสมรรถนะทางการบริหาร 

เป ็นท่ียอมรับคือด ้านการคิดเชิงกลยุทธ ์  ด ้านการน�าองค ์กร ส�าหรับประเด็นที่อธิการบดีควรน�าไป 

พิจารณาปรับปรุงคือการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อสร ้างขวัญและก�าลังใจให ้ กับผู  ้

ปฏิบัติงาน การมีนโยบายบริหารอัตราก�าลัง จัดสรรอัตราก�าลังและคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน 

 5)  การด� า เนินงานตามข ้อ เสนอแนะของ ค .ป .อ .  ในป ีที่ ผ ่ านมา  ในป ีนี้ อธิ การบดี ได  ้

รายงานผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ป.อ. อันเป็นผลจากการประเมินที่ผ ่านมา แต่ไม  ่

ครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

 6) ความคิดเห็นและข ้อเสนอแนะของผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย คณะกรรมการฯ ได ้ด�าเนินการ 

ให้กลุ ่มผู ้มีส ่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ตอบแบบสอบถามโดยมีค�าถามที ่

ครอบคลุม (1) ผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย (2) คุณลักษณะและศักยภาพส ่วนบุคคลของ 

อธิการบดี และ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์กลุ ่มผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 

อธิการบดี โดยแบ่งตามกลุ ่มของผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ ่มที่ 1 คณบดี กลุ ่มที่ 2 หัวหน้าสาขาวิชา  

กลุ ่มที่  3 ผู ้อ�านวยการกอง  กลุ ่มที่  4 ผู ้แทนบุคลากรสายบริการที่ปฏิบัติหน ้าที่หัวหน ้าส� านักงาน 

เลขานุการคณะ และกลุ่มที่ 5 คณะกรรมการองค์การนิสิต และคณะกรรมการสภานิสิต โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
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ผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

 - ผลงานที่ประสบความส�า เร็จ มีพัฒนาการหรือเป ็นแบบอย ่างที่ ดี  ได ้แก ่  การพัฒนา 

หลักสูตร การขยายโอการทางการศึกษา โครงการด้านบริการวิชาการแก่สังคม (หนึ่งคณะหน่ึงโมเดล)  

การด�าเนินงานด ้าน Talent mobil i ty และ Start Up Thai land การพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐาน 

และการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์และโรงพยาบาล 

 - ผลงานที่ยังไม ่ประสบความส�าเร็จ หรือยังไม ่ มี พัฒนาการ ได ้แก ่ การพัฒนาบุคลากร  

การสร ้ างระบบแรงจูงใจในการปฏิ บัติ งาน การเข ้ าสู ่ มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ การเป ิด 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ การส่งเสริมสนับสนุนด ้านงานวิจัยทั้งในส่วนของครุภัณฑ์ 

ที่จ�าเป็นและงบประมาณ การตอบสนองต่อการให้บริการนิสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เช ่น ขยะ น�้าเสีย  

ร้านค้า รถโดยสาร การบริหารจัดการหอพัก UP Dorm

 - ป ัญหาและข ้อจ�ากัดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ได ้แก ่ การจัดสรรงบประมาณ 

ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของบุคลากร/นิสิต และระเบียบ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัว

 - ความคาดหวังให ้อธิการบดีด�าเนินการ ได ้แก ่  สร ้างการมีส ่วนร ่วมจากผู ้มีส ่วนได ้ส ่วน 

เสียทั้งบุคลากรและนิสิตในการวางแผนและการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมสนับสนุน 

การบริหารจัดการหน่วยจัดหารายได้ และการพัฒนาหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (หอเขียว) ให้น ่าอยู  ่

สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

คุณลักษณะและศักยภาพส่วนบุคคลของอธิการบดี

 จุดแข็ง

 - มีความเป็นผู้น�า  มีวิสัยทัศน์ ประนีประนอม ให้โอกาส เป็นแบบอย่างที่ดี

 จุดที่ควรพัฒนา

 - การก�ากับติดตามดูแลการปฏิ บัติงานของ รองอธิการบดี  คณบดี และผู ้อ� านวยการกอง  

การบริหารด้านเครือข่ายต่างประเทศ การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ/ปัญหา ของบุคลากรและนิสิตและ 

การน�าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

 7) ความเห็นและข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�า เนินงาน 

ของอธิการบดี (ค.ป.อ) 

  7.1  ผลการประเมินการด�าเนินงานของอธิการบดีในป ีนี้  (ป ีงบประมาณ 2561) เมื่อ 

พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันตามเกณฑ ์  CUPT QA ป ีการศึกษา  

2557-2560 พบว่ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 มีตัวบ่งชี้ที่ได ้ระดับ 6 จาก 

ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนจ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ได้แก่ C.12 : การบริการวิชาการแก่สังคม มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับ  

5 จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ (เท่ากับปี 2559) มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับ 4 จ�านวน 9 ตัวบ่งชี้ (จากปีที่ผ่านมาได้ 3 ตัวบ่งชี้)  

มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับ 3 จ�านวน 5 ตัวบ่งชี้ (จากที่ผ่านมา 11 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับ 2 มี 1 ตัวบ่งชี้ (จากปีที่ผ่านมา

ได้ 2 ตัวบ่งชี้) ทั้งนี้ภาพรวมปีการศึกษา 2560 มีแนวโน้มอยู่ในระดับ 4 (เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557-2559 

แนวโน้มอยู่ในระดับ 3) อย่างไรก็ตามมีตัวบ่งชี้จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ ที่ไม่มีพัฒนาการได้แก่ S.2 : Student mobility 
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  7.2 ในกรณีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู ้บริหารสถาบัน (อธิการบดี) ตามตัวบ ่งชี้ที่ 

C.8.2 นั้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ให ้ข ้อเสนอแนะตัวบ ่งชี้ย ่อยที่สามารถปรับปรุงได ้  

จ�านวน 4 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 

   C.8.2(2) : การก�าหนดค่าเป้าหมายที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

   C.8 .2(3) :  การพัฒนาระบบสนับสนุนทั้ ง ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในการ 

ด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้สนับสนุนของมหาวิทยาลัย

   C.8.2(4) : การวางแผนการแสวงหารายได้จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย และรายได้ที่จะเกิดจาก

โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ก�าลังเริ่มด�าเนินการ

   C.8.2(5) : การสื่อสารถึงผลการตอบสนองต่อความต้องการหรือความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ท้ั งนี้ ข ้อเสนอแนะในภาพรวมของ C.8 .2 การปฏิบัติตามบทบาทหน ้าที่ ของผู ้บริหารสถาบัน  

คือ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ก�าหนดในแผนกลยุทธ์ว่ามี impact ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจ

  7.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี ได ้ประมวลและ 

สรุปความคิดเห็นของผู ้มีส ่วนได ้ เสีย ทั้ งจากการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามล ่วงหน ้าได ้ข ้อมูลที่ 

เกี่ยวกับสถานะภาพของมหาวิทยาลัย ปัญหา อุปสรรค ข้อจ�ากัด ความท้าทาย รวมทั้งข ้อเสนอแนะที่ 

จะเป ็นประโยชน์อย ่างยิ่งต ่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย ่างยิ่งอธิการบดี ที่จะน�าข ้อมูลดัง 

กล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 8) ข้อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

  8.1 ให ้ความเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดีตามที่ 

คณะกรรมการเสนอ

  8.2 ให ้ผู ้บริหารชุดใหม่น�าความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไป  พิจารณา 

รวมทั้งน�าความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในมหาวิทยาลัยไปพิจารณาต่อไป

  8.3 เสนอให้สภามหาวิทยาลัยก�าหนดระบบและกลไกเพ่ือจะเป็นหลักประกันว่าอธิการบดีได้น�า 

ผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี ไปใช้ในการปรับปรุง

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ งที่  1 /2562 เมื่ อวันที่  27 มกราคม 2562  

ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วได้ให้ข้อเสนอแนะสรุปและมีมติ ดังนี้

 1 .  ผู ้ บริหารชุดใหม ่ควรน� าผลการประเมินการด� า เนินงานของอธิการบดีที่ ผ ่ านมา พัฒนา 

ด�าเนินการตามความเหมาะสม

 2. ความส�าคัญเรื่องการสื่อสารภายในองค ์กร จากอธิการบดีไปยัง คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย ์  

เป็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารงาน

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

 1. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ตามที่เสนอ

 2. มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ไปด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงานของอธิการบดี ที่มีข้อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในข้อ 8.2 และ 8.3

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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การประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 มหาวิทยาลัยพะเยาได ้มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหัวหน ้าส ่วนงาน 

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งด�าเนินการตามข้อบังคับ ว่าด้วย  

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู ้บริหาร พ.ศ. 2559 และให้ความส�าคัญของการ 

บริหารงานในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ และได้ก�าหนด 

ให้มีการประเมินผู้บริหารตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมิน 

ผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 1. สภามหาวิทยาลัยพะเยา แต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ “ค.ป.ส”

 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ นัดประชุม

 3. คณะกรรมการฯ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการและผู ้

เกี่ยวข้องทราบ

 4. หัวหน้าส่วนงานวิชาการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมสาระตามข้อ 14(1)  

ของข้อบังคับฯ เสนอต่อคณะกรรมการฯ

 5. คณะกรรมการฯ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (1) รายงานการประเมินตนเอง ประจ�าปีการ 

ศึกษา 2560 (SAR) (2) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2560 (CAR)  

(3) การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ป ีการศึกษา 2558-2560 (4) ประมวล 

ข้อคิดเห็น/ข ้อเสนอแนะจากผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย (5) การตอบแบบสอบถามของหัวหน้าส่วนงาน 

วิชาการ 14 ข้อ (6) รายงานการปรับปรุงการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ของ ค.ป.ส. ประจ�า 

ปีงบประมาณ  2560

 6. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการด�าเนินงานจากเอกสารรวมถึงแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม  

โดยการสนทนากลุ ่ม หรือการสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู ้แทนหัวหน้าสาขา ผู ้แทน 

คณาจารย์ ผู ้แทนบุคลากรสายบริการ คณะกรรมการสโมสรนิสิต และผู ้แทนนิสิตแต่ละชั้นปีของ 

แต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย แล้วน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปผล 

การประเมินเบื้องต้นเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ประเมิน

 7. คณะกรรมการฯ ด�าเนินการสรุปผลการประเมินและจัดท�ารายงานผลการประเมินเพื่อ 

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณ

 8. สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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ผลการประเมินในภาพรวมพอสรุปได้ดังนี้

(1) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

 จากผลการประเมินกลุ ่มวิทยาศาสตร ์สุขภาพดังกล ่าว พบว ่าคณะสหเวชศาสตร ์ผลการ 

ประเมินมีแนวโน้มอยู่ในระดับ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ผลการประเมินมีแนวโน้มอยู่ในระดับ 3 และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผลการประเมินมีแนวโน้มอยู่ในระดับ 2

จากผลการประเมินกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดังกล่าวพบว่า ทุกคณะผลการประเมินมีแนวโน้มอยู่ในระดับ 3

กลุ่มสาขาวิชา

ระดับคะแนนของผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA

ตัวบ่งชี้หลัก 17 ตัวบ่งชี้ (จาก 7 ระดับ)
หมายเหตุ

C.8

(8.1,8.2)7 6 5 4 3 2 1

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ - - - - 3 11 4

2. คณะพยาบาลศาสตร์ - - - 5 10 - - ไม่ประเมิน S2, S3

3. คณะเภสัชศาสตร์ - - - - 13 4 1

4. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - - - 14 2 - ไม่ประเมิน S2

5. คณะสหเวชศาสตร์ - - 3 12 - 1 1

กลุ่มสาขาวิชา

ระดับคะแนนของผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA

ตัวบ่งชี้หลัก 17 ตัวบ่งชี้ (จาก 7 ระดับ)
หมายเหตุ

C.8

(8.1,8.2)7 6 5 4 3 2 1

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. คณะเกษตรศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม

- - 1 1 12 - -

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
- - - 6 8 1 1 ไม่ประเมิน S2, S3

3. คณะวิทยาศาสตร์ - - 2 3 7 3 -

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - - 12 4 - ไม่ประเมิน S2

5. วิทยาลัยพลังงานและสิ่ง

แวดล้อม
- - - 3 13 - -

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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กลุ่มสาขาวิชา

ระดับคะแนนของผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA

ตัวบ่งชี้หลัก 17 ตัวบ่งชี้ (จาก 7 ระดับ)
หมายเหตุ

C.8

(8.1,8.2)7 6 5 4 3 2 1

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. คณะนิติศาสตร์ - - - - 6 8 -

2. คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
- 1 - 9 7 - -

ไม่ประเมิน 

S2, S3

3. คณะศิลปศาสตร์ 1 5 5 4 2 - -
ไม่ประเมิน 

S2

4. คณะสถ�าปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์
- - 1 - 12 3 -

5. วิทยาลัยการศึกษา - 1 5 9 - 1 -

 จากผลการประเมินกลุ ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ดังกล ่าว พบว ่าคณะ 

ศิลปศาสตร์ผลการประเมินมีแนวโน้มอยู่ในระดับ 5 วิทยาลัยการศึกษา ผลการประเมินมีแนวโน้มอยู่ใน 

ระดับ 4 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผลการ 

ประเมินมีแนวโน้มอยู่ในระดับ 3 และคณะนิติศาสตร์ ผลการประเมินมีแนวโน้มอยู่ในระดับ 2

รายงานผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
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การประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่มาของการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้อานวยการกอง/ศูนย์

 มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความสาคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบั ติหน ้าที่ของผู  ้

บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่องเป ็นประจ�าทุกปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  

มาตรา 21 (16) ให ้อ� านาจสภามหาวิทยาลัยในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ 

อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 ซึ่งมิได้ครอบคลุมถึงผู ้บริหารระดับผู ้อานวยการกอง/ศูนย์  

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของผู ้บริหารระดับกอง/ศูนย์ ก็มีส ่วนสาคัญในการสนับสนุนพันธกิจของ 

มหาวิทยาลัยให ้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สามารถสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการประเมินผู ้บริหารระดับกองต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เป็นต้นมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการและขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของผู ้อ�านวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ขึ้นอีกหนึ่งฉบับ ส�าหรับการประเมินฯ ประจ�าปี งบประมาณ 2561  

ได้ออกค�าสั่งที่ 959/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้อานวยการ 

กอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2561 และค�าสั่งที่

1128/2562 เรื่ องแต ่งตั้ งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู ้อ� านวย 

การกอง/ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ฉบับที่ 2) ซึ่งต่อไปในรายงานนี้ จะเรียกว่า          

ค.ป.ก. โดยมีหน้าที่ ดังนี้

 1. ด�าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการการประเมินผู ้อ�านวยการกอง/ศูนย ์ โดยอาศัยวิธีการ 

ของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

 2. ประสานกับผู ้อ�านวยการกอง/ศูนย ์ให ้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รวมทั้งให ้ 

โอกาสผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์ ทราบผลการประเมินเบื้องต้นเพื่อการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือโต้แย้ง

 3. ด�าเนินการประเมินผลการด�าเนินงานของผู ้อ�านวยการกอง/ศูนย์ตามที่ก�าหนดในประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก�าหนดลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด�าเนิน 

งานของผู้อานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559

 4. เข้าถงึข้อมลูของกอง/ศนูย์ หรอืสมัภาษณ์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประเมนิ

 5. รายงานและสรุปผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน  

ต่อมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประเมิน

การประเมินผู้อานวยการกอง/ศูนย์ แบ่งการประเมินเป็น 3 มิติ ได้แก่

 มิติที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล/สมรรถนะของผู้อานวยการกอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

 มิติที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานของผู้อานวยการกอง/ศูนย์ ประกอบด้วย

  2.1 ผลการดาเนินงานตามภารกิจ

  2.2 ผลงานเชิงพัฒนา (ถ้ามี)

  2.3 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเหนือจากภารกิจหลัก (ถ้ามี)
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 มิติที่ 3 การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของหน่วยงาน (ถ้ามี)

การได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการประเมินในมิติต่างๆ ได้มีการดาเนินการดังนี้

 1 . มิติคุณลักษณะส ่วนบุคคลของผู ้อ� านวยการกอง/ศูนย ์  ที่ เกี่ ยวข ้องกับการบริหารงาน 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะของผู ้อ�านวยการกอง/ศูนย์ ภายในหน่วยงานขึ้น 

เพื่อพิจารณาแบบประเมิน และแจกแบบประเมิน ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมิน (ผู้บังคับบัญชาผู้ร่วม 

งาน ผู ้ใต้บังคับบัญชา และผู ้รับบริการ) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินที่จัดท�าเป็น 

เอกสาร เพือ่เสนอต่อ ค.ป.ก. ใช้เป็นข้อมลูประกอบในการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของผูอ้�านวยการ

 2. มิติผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานของผู ้อ�านวยการกอง/ศูนย์ จัดท�าเป็นเอกสารรายงาน 

ประเมินตนเองและเอกสารเพิ่มเติมจากฝ่ายเลขานุการฯ ประกอบด้วย

  2.1 เอกสารการตอบแบบสอบถามของผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์

  2.2 เอกสารผลการปรับปรุง/พัฒนา การด�าเนินงานจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา

  2.3 เอกสารรายงานการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2561

  2.4 เอกสารการตอบแบบสัมภาษณ์ล่วงหน้าของกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา

 3. มิติการแสวงหารายได้และความยั่งยืนของหน่วยงาน (ถ้ามี) ให้รายงานเช่นเดียวกับข้อ 2

คณะกรรมการได้ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์ ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์ ที่จาแนกเป็น 3 มิติ คือ

 มิติที่ 1  คุณลักษณะส่วนบุคคล/สมรรถนะของผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

 มิติที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์ ประกอบด้วย

   ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ

   ผลงานเชิงพัฒนา (ถ้ามี)

   ผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเหนือจากภารกิจหลัก (ถ้ามี)

 มิติที่ 3  การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของหน่วยงาน (ถ้ามี)

 2. พิจารณาเอกสารที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู ้อ�านวยการกอง / 

ศูนย์ที่ประมวลมาจากกอง/ศูนย์ต่างๆ เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย

  2.1 เอกสารการตอบแบบสอบถามของผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์

  2.2 เอกสารผลการปรับปรุง/พัฒนา การด�าเนินงานจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา

  2.3 เอกสารรายงานการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2561

  2.4 เอกสารรายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์

  2.5 เอกสารการตอบแบบสัมภาษณ์ล่วงหน้าของกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา

 3. แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจานวน 4 กลุ่ม คือ

  (1) กลุ่มผู้บริหาร ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี

  (2) กลุ ่มผู ้รับบริการ ผู ้ ให ้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู ้แทนบุคลากรสายสนับสนุน/นิสิต  

ระดับคณะที่เกี่ยวข้อง
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  (3) กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา โดยคณะกรรมการฯ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ ดังนี้

   กลุ ่มผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย กองกิจการนิสิต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ และมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สัมภาษณ์โดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคา

   กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการ 

ศึกษา ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) ศูนย์เครื่องมือกลาง  

(CLUP) ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง (LARCUP) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) และอุทยาน 

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (UPSP) สัมภาษณ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติและผู้ 

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี

   กลุ ่มบริหาร ประกอบด้วย กองกลาง กองอาคารสถานที่  ศูนย ์บริการเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร และสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา สัมภาษณ์โดย รองศาสตราจารย์  

ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ

  (4) กลุ ่มผู ้รับการประเมิน (สัมภาษณ์ผู ้อ�านวยการกอง) โดยคณะกรรมการฯ แบ่งกลุ ่ม 

สัมภาษณ์ ตามข้อ (3)

 4. ขอความร่วมมือให้ผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์ ตอบค�าถาม 10 ข้อ ดังนี้

  (1) กิจกรรม/โครงการ/งานใดที่ผ ่านคิดว่าในปีงบประมาณที่ผ ่านมา ท�าได้ดีและประสบ 

ความส�าเร็จตามเป้าหมาย โปรดแจ้งไม่เกิน 5 เรื่อง เรียงตามล�าดับจากดีมากลงมา และมีปัจจัยอะไรที ่

ส่งผลต่อความส�าเร็จเหล่านั้น

  (2) กิจกรรม/โครงการ/งานใดที่ท่านคิดว่า ยังท�าได้ไม่ดีหรือยังไม่ประสบความส�าเร็จหรือ 

ยังไม่ได้ท�าในปีที่ผ่านมา โปรดแจ้งไม่เกิน 5 เรื่อง เรียงตามล�าดับจากทาได้ไม่ดีมากที่สุดลงมา และม ี

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความไม่สาเร็จนั้น

  (3) อุปสรรคในการทางานในหน้าที่ของท่าน มีอะไรบ้าง โปรดแจกแจงให้เห็นได้ชัดเจน  

(อาทิด้านนโยบาย ด้านกฎระเบียบ ด้านระบบงานภายในมหาวิทยาลัย ด้านผู ้ปฏิบัติงานด้านตนเอง   

เป็นต้น) หากท่านสามารถระบุวิธีการแก้ไข โปรดระบุวิธีการแก้ไขด้วย

  (4) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีงานใดที่ท่านท�าได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะเหตุผลใด

  (5) ท่านคิดว่าหน่วยงานย่อยภายในกองที่ท ่านดูแลควรมีการปรับปรุงในเรื่องใดหรือไม่  

และปรับปรุงอย่างไร

  (6) ท่านคิดว่าอธิการบดีหรือรองอธิการบดีควรเพิ่มหรือปรับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับท่าน 

หรือไม่อย่างไรเพื่อให้งานของท่านบรรลุผลได้อย่างเต็มที่

  (7) ในด้านสมรรถนะส่วนบุคคล ท่านคดิว่า ท่านยังมีจดุอ่อนทีค่วรพฒันาตนเองบ้างหรอืไม่ ในด้านใด

  (8) งานแก้ปัญหาที่ท่านตั้งใจว่าจะท�าให้ดีขึ้นในปีหน้า (ปีงบประมาณ 2562) ได้แก่งานใด

  (9) งานริเริ่ม หรืองานใหม่ ๆ ในเชิงพัฒนา ที่ท่านต้ังใจจะท�าในปีหน้า (ปีงบประมาณ 2562)  

ได้แก่ งานใด

  (10) ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการมีระบบประเมินผู ้อานวยการกอง/ศูนย์ และระบบ 

ประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไรหรือไม่
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 5. ค.ป.ก. สรุปผลการประเมินรายบุคคลเสนอด้วยวาจาต่อผู ้อ�านวยการกอง/ศูนย์ และสรุป 

ผลการประเมินในภาพรวมเสนอด้วยวาจาในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย 

อธิการบดี คณบดีผู้อ�านวยการกอง และผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

 6 . ค .ป .ก .  สรุปผลการประเมินโดยละเอียดและจัดท�ารายงานผลการประเมินเสนอต ่อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 12 เดือน  

มิถุนายน 2562เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

 7. สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 

ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของผู ้อ�านวยการกอง/ 

ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีงบประมาณ  2561 ตามที่กองบริหารงานวิจัยเสนอ และมอบ 

มหาวิทยาลัยก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานตามผลการประเมินของผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์อย่างต่อเนื่อง

 ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การด�าเนินงานของ ผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ค.ป.ก.) โดยภาพรวมมีดังนี้

 จุดแข็งด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล

 1. มีน�้าใจ มีจิตบริการที่ดี

 2. มีความเป็นกัลยาณมิตร ในการประสานงานและการให้บริการที่ท�าให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย  

  ให้เกียรติผู้อื่นมีความปราณีปรานอม

 3. มีความขยันขันแข็ง ตั้งใจในการปฏิบัติงาน

 เรื่องที่สามารถพัฒนาได้

 1. การวิเคราะห์งาน การมีควาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาระบบงาน

 2. การน�าระบบ IT มาใช้พัฒนางานในหน่วยงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น และเกิด 

  ความเชื่อมโยง

 3. การประสานงานกันระหว่างกอง/ศูนย์ และระหว่างเจ้าหน้าที่ภายใน

 4. การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน

 5. การวิจัยสถาบันเพื่อน�าผลการวิจัยมาพัฒนาระบบงาน

 6. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน เช่น ความแม่นย�าในเรื่อง  

  กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความรอบคอบในด้านงานสารบรรณ เป็นต้น

 7. การน�าผลการประเมิน ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองและระบบงาน

 8. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้มีการลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน

 9. การพัฒนาฐานข้อมูลกลางและมีความทันสมัย

 10. ความเป็นผู้น�า และสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
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การด�าเนินงานด้านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

 อนุมัติและรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับสถาบันภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ จ�านวน  ฉบับ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยการ 
แพทย์แผนจีนกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดแผนการฝึกงานทางคลินิก
 2. อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินกับมหาวิทยาลัยพะเยา
 3. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและตลาดภาครัฐ 
ส�าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัทแคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จ�ากัด
 4. รับทราบบันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
 5. รับทราบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วม 
ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา
 6. รับทราบบันทึกข ้อตกลงเรื่องการส ่งมอบผลการด�าเนินกิจกรรมโครงการส ่งเสริมให ้ 
บุคลากรวิ จัย ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อแก ้ไขป ัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการ 
ผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ 2562  
ระหว่าง ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา
 7. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการด�าเนินงานโครงการ  
Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง ส�านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แห่งชาติ กับ 21 สถาบันการศึกษา
 8. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะนวัตกรรมการ 
จัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา
 9. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการช่วยเหลือ และสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีให ้
แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท เทเลเมติดก้า จ�ากัด
 10. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการย่อย 1/2562 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความ 
ร ่ วม มือโครงการส ่ ง เสริมบุคลากรด ้ านวิทยาศาสตร ์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน . )จาก 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน                 
(Talent Mobility) ระหว่าง ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา
 11. รับทราบบันทึกข ้อตกลงเรื่องการส ่งมอบผลการด�าเนินงาน ระหว ่าง ส�านักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 4 โครงการ
 12. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัทฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด
 13. รับทราบบันทึกความเข้าใจแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสี 
ทางชีวภาพของประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 14. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี จ�ากัด  
และ มหาวิทยาลัยพะเยา
 15. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง โรงพยาบาล 
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา
 16. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข ่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนา 
นวัตกรรมสื่อ Media Lab
 17. รับทราบบันทึกข ้อตกลงการให ้สิน เชื่ อสวัสดิการแก ่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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