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                  สภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งขึ้นตามมาตรา 19 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยมีอำนาจ
และหน้าที่ตามมาตรา 21 ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุตามพันธกิจที่กำหนดไว้

                  รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปี พ.ศ. 2554 ถือว่าเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ฉบับแรกเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในรอบ
ปีพ.ศ. 2554 โดยรวบรวมผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
พะเยา ตามนโยบายและทิศทางที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
และผลการปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ตามมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เพื่อสู่การพัฒนา
ชุมชนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน” 

                  สภามหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่ารายงานประจำปีฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  และขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 
เพื่อการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีภารกิจหลักใน
การพัฒนาชุมชนต่อไป

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สารจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

“

“
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สารจากนายก
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องค์ประกอบของ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา

อำนาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการดำเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ในปี พ.ศ. 2554

การกำหนดทิศทาง 
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

การติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

การปรับปรุงโครงสร้าง
และจัดตั้งหน่วยงาน

การแต่งตั้งผู้บริหาร คณะกรรมการ 
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

การอนุมัติหลักสูตร และอนุมัติปริญญา 

การออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ

ผลการปฏิบัติตามประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สารบัญ
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ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา

4

2

ดร.สมนึก พิมลเสถียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ3

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ5

นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ8

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ7

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ6

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลัยพะเยา1
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ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ10

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ12

นายนคร ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ9

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ11

ศ. นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ13

นายสมชาย เบญจรงคกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ14 ดร.บัญชา แสงหิรัญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ15

คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา16

นายอานุภาพ จามิกรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา

17

ดร.สุจิตรา วสุวัต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอาจารย์

19

ดร.สำราญ ทองแพง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย21

ผศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอาจารย์

20

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย22

ผศ.ดร.วิชาญ อมรากุล
ประธานสภาพนักงาน18

คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
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องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 19 กำหนดว่าให้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย

 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯแต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
 (3) อธิการบดี
 (4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน
 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสองคนซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ  สภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจำนวน
หนึ่งคน 
 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก สภามหาวิทยาลัย 
และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
 เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัย 
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และจะแต่งตั้งผู้ช่วย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยด้วยก็ได้
   

รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี พ.ศ. 2554
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สภามหาวิทยาลัยพะเยา
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อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 21 กำหนดว่าสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
      ในมาตรา 6
(2) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
      มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบและ
      ประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(3) อนุมัติการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  และ
      ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
      หรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายใน
      ของส่วนงานดังกล่าว
(5) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษา
      ร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตร
      การศึกษา
(7) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภา
      มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
(8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
      รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
      ตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(9) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(11) วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
(12) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สิน
       ของมหาวิทยาลัย
(13) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(14) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง
(15) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ใน
       อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(16) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7
(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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ผลการดำเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ในปี พ.ศ. 2554
                ในปี พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม 8 ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมจำนวน

ทั้งสิ้น 168 ระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้ 

แจ้งเพื่อทราบ นโยบาย แต่งตั้งผู้บริหาร พิจารณา รวมครั้งที่

2

0

5

6

3

5

11

5

37

1

0 2

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

1. ระเบียบวาระที่ 3.1 แต่งตั้งคณบดี
   จำนวน 9 ราย
หมายเหตุ
อยู่ในระเบียบวาระการเสนอนโยบาย
2. ระเบียบวาระที่ 4.1 แต่งตั้ง
   ผู้อำนวยการ จำนวน 1 ราย
หมายเหตุ
อยู่ในระเบียบวาระเสนอมาเพื่อพิจารณา

10

23

19

8

11

24

12

20

127

13

25

25

14

14

29

23

25

168

ครั้งที่ 1
15 ม.ค. 54

ครั้งที่ 2
12 มี.ค. 54

ครั้งที่ 3
30 เม.ย. 54

ครั้งที่ 4
18 มิ.ย. 54

ครั้งที่ 5
16 ก.ค. 54
ครั้งที่ 6

17 ก.ย. 54

ครั้งที่ 7
19 พ.ย. 54
ครั้งที่ 8

17 ธ.ค. 54

รวม
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จากจำนวนระเบียบวาระทั้งหมดดังกล่าว สามารถประมวลเรื่องสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและมีข้อเสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เฉลี่ยต่อปีคิดเป็นร้อยละ 91.3

วัน/เดือน/ปี กรรมการทั้งหมด เข้าประชุม คิดเป็นร้อยละครั้งที่

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ

งดการประชุมเนื่องจากเกิดอุทกภัย

192015 ม.ค. 54 95

172012 มี.ค. 54 95

202030 เม.ย. 54 100

152018 มิ.ย. 54 75

161916 ก.ค. 54 84.2

182017 ก.ย. 54

19 พ.ย. 54

90

202017 ธ.ค. 54 100

91.3
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1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการดำเนินการหรือมีส่วนร่วมออกประกาศ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยาของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2553-2556) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) 
มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและ
สังคมเป็นสุข ทั้งนี้ต้องสามารถรองรับนโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดและนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน (ASEAN COMMUNITY) ในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศให้นำไปสู่การ
แข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก
1.2 พันธกิจ (Mission) 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ ทั้งกลุ่ม
สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 
 1.2.1  ด้านการผลิตบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.)โดยมุ่งเน้น
การสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ 
มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกแห่ง
ทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ และความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย 
การจัดการศึกษา ในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัด
การศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้อง
ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนา ทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย
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 1.2.2  ด้านการวิจัย
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อน
ขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การ
วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดย
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ  และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน  โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นำในการวิจัยให้สามารถดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือ
การสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้นำไปสู่ความเป็น
สากลได้เร็วขึ้น
 

 1.2.3  ด้านการบริการวิชาการ
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควร
จะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดำเนินการอาจจะต้องสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็ง
และการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
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 1.2.4  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และ การมีส่วนร่วมในประชาคมโลกทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยการทำนุ บำรุง และอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 
ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่างทางประเพณี
และวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องดำเนินการ

 1.2.5  ด้านการบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 
โดยการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจะตั้งเป้าหมายให้นำไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
เป็นสำคัญ
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1.3 นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
 มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยการ
ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้นำไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี้
 1.3.1  เป้าหมายด้านการผลิตบัณฑิต
 เป้าหมายที่ 1
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลมีความรอบรู้ทั้งวิชาการ ตลอดจน
ทักษะชีวิตและทักษะสังคม แสวงหาความรู้ และสามารถปรับตัวเข้า กับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
 1. คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 (3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2. ความรู้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
       การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
      ได้อย่างเหมาะสม
 (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 (1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมี
       ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตามบทบาท หน้าที่และความ
       รับผิดชอบ
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ
      เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่
      เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่าง
      เหมาะสม
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 6. สุนทรียศิลป์ 
 (1) มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม  
 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
 (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
 8. ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี)
 เป้าหมายที่  2
  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการจัดหา และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  โดยตั้งเป้าหมายด้านคุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาโท : ปริญญาเอก 50:50 
ภายในปี 2562 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากรให้นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
 เป้าหมายที่  3
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาส และการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยจะให้โอกาส
นักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และจัดสรรเงินทุนการศึกษา 
ให้นิสิตระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ5 ทุกปี
 เป้าหมายที่  4
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ตอบสนองความเป็นสากล 
(Internationalization) โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มในระดับปริญญาตรีจำนวน 12 หลักสูตร ปริญญาโท 
จำนวน 15 หลักสูตรและปริญญาเอก จำนวน 6 หลักสูตร
 เป้าหมายที่  5 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดตั้ง
ศูนย์ภาษา และจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อรองรับการเปิดเสรีทาง การศึกษาในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN COMMUNITY ในปี ค.ศ. 2015 
(พ.ศ. 2558)
 1.3.2  เป้าหมายด้านการวิจัย
 เป้าหมายที่ 6
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้นำไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขันที่ยั่งยืนในประชาคมโลก
 เป้าหมายที่  7
  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย มุ่งสร้างผู้นำทางการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมจากแหล่งทุนอื่น เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้
ทำงานวิจัยอย่างทั่วถึง และให้นำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้ด้วย
 1.3.3  เป้าหมายด้านการบริการวิชาการ
 เป้าหมายที่ 8
 เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อสร้างจิตสำนึกและความผูกพันที่ดี 
ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
 1.3.4  เป้าหมายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 เป้าหมายที่  9
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกที่มีกำลังแรงงานที่อยู่ใน และนอกสถานประกอบการ โดยการจัดตั้ง
องค์กรขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
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 1.3.5  เป้าหมายด้านการบริหารจัดการ
 เป้าหมายที่  10
 เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
ในกลุ่มวิชาหลัก  3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์ สาขา
วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชา
นิติศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากร
ธรรมชาติ และสาขาวิชาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย  6 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์    สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาทาง
ด้านสหเวชศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยให้อัตราส่วนของการผลิตบัณฑิต ในกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสัดส่วน  50:30:20 ตามลำดับ
 เป้าหมายที่  11
  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ดึงดูด
บุคลากรที่มีศักยภาพทางวิชาการ เข้ามาในระบบให้มากที่สุด  การจัดรูปแบบองค์กร  จะจัดในลักษณะบูรณาการ 
(Integration) เพื่อนำไปสู่ธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 เป้าหมายที่  12
  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผังแม่บทกำหนดให้ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยพฤกษศาสตร์ 
( Botanical  University) มุ่งพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริม
สุขภาพ และอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป
 เป้าหมายที่  13
 เป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ สงบ สันติ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร เป็นตัวอย่าง
ที่ดีงามของสังคม และเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
 เป้าหมายที่  14
 เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะต้องดำเนินการประกันคุณภาพ
ของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และจะต้องกำหนดมาตรการในการประกันคุณภาพให้เป็นภารกิจของบุคลากรทุกคน 
ของมหาวิทยาลัย
 เป้าหมายที่ 15
 เป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาด้านกายภาพ เพื่อรับรองการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
     15.1 ต้องจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้
             สอดคล้องกับอาคารที่ได้ทำการก่อสร้างไปแล้ว รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดหรือ
             ล้าสมัย
     15.2 การปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเชื่อมโยงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอาคาร  รวมทั้งจัดหา
             คอมพิวเตอร์ไว้บริการโดยภาพรวมให้ได้ ปริมาณสัดส่วนบุคลากร 1:1 และนิสิต 1:5
     15.3 ต้องการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จนถึงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยกำหนดเป้าหมาย
             การเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 5 ต่อปี สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
             และร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากตำแหน่งอาจารย์
     15.4 ต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งงานวิชาการ และสายบริการอย่างเป็นระบบ
     15.5 ต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกหน่วยงาน รวมทั้งต้องติดตามและประเมินผลทุกรอบปี เพื่อทำ
             การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล
     15.6 ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง  และระบบควบคุมภายในทั้งส่วนกลางและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
             มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
             การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

 6. สุนทรียศิลป์ 
 (1) มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม  
 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
 (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
 8. ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี)
 เป้าหมายที่  2
  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการจัดหา และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  โดยตั้งเป้าหมายด้านคุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาโท : ปริญญาเอก 50:50 
ภายในปี 2562 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากรให้นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
 เป้าหมายที่  3
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาส และการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยจะให้โอกาส
นักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และจัดสรรเงินทุนการศึกษา 
ให้นิสิตระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ5 ทุกปี
 เป้าหมายที่  4
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ตอบสนองความเป็นสากล 
(Internationalization) โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มในระดับปริญญาตรีจำนวน 12 หลักสูตร ปริญญาโท 
จำนวน 15 หลักสูตรและปริญญาเอก จำนวน 6 หลักสูตร
 เป้าหมายที่  5 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดตั้ง
ศูนย์ภาษา และจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อรองรับการเปิดเสรีทาง การศึกษาในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN COMMUNITY ในปี ค.ศ. 2015 
(พ.ศ. 2558)
 1.3.2  เป้าหมายด้านการวิจัย
 เป้าหมายที่ 6
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้นำไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขันที่ยั่งยืนในประชาคมโลก
 เป้าหมายที่  7
  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย มุ่งสร้างผู้นำทางการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมจากแหล่งทุนอื่น เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้
ทำงานวิจัยอย่างทั่วถึง และให้นำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้ด้วย
 1.3.3  เป้าหมายด้านการบริการวิชาการ
 เป้าหมายที่ 8
 เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อสร้างจิตสำนึกและความผูกพันที่ดี 
ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
 1.3.4  เป้าหมายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 เป้าหมายที่  9
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกที่มีกำลังแรงงานที่อยู่ใน และนอกสถานประกอบการ โดยการจัดตั้ง
องค์กรขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
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 เป้าหมายที่ 16       
 เป็นเป้าหมายที่มีระบบการกำกับติดตามผลงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานของ 
ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.4 ปณิธานร่วม 
 ใช้ปณิธานร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Determination Statement) ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
หรือ “Wisdom for Community Empowerment”
1.5 วัตถุประสงค์ร่วม
 ใช้วัตถุประสงค์ (จุดเน้น) ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Purposes) 5 ประการ คือ
 1.5.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบแล้วงานทำ   
          และเป็นคนดีของสังคม
 1.5.2 เพื่อทำการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน สนับสนุนแนวคิด
           OUOP (One University One Province)
 1.5.3  เพื่อบริการวิชาการ โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 
           Empowerment) 
 1.5.4 เพื่อทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 
 1.5.5  เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.6 ค่านิยมร่วม
 ใช้ค่านิยมร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยึดหลักคิด 7 ประการ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organizationและทำ
ให้เกิดความเป็นสากล (Internationalization) ซึ่งจะสอดรับ ส่งเสริม และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
 1.6.1 หลักความรู้ความสามารถ (Competence) ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับแรกก่อน
          เสมอ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดี
                       ยิ่งขึ้นตลอดเวลา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership
 1.6.2 หลักเสรีภาพ (Freedom)  มีเสรีภาพที่จะคิด ที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
          ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Excellence ทำให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลาย ตามที่ตนเองถนัด หรือ
                       เชี่ยวชาญ
 1.6.3 หลักความถูกต้อง ยุติธรรม (Justice) มีความถูกต้องและยุติธรรมในหัวใจตลอดเวลา มีคุณธรรมและ
          จรรยาบรรณ ทำให้เกิดความเคารพ นับถือ และความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
 1.6.4 หลักความมีน้ำใจ (Generosity) มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น “สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอกว่า 
          ที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่า ที่จะต้องให้การช่วยเหลือ ทำให้เกิด
                       วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 1.6.5 หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเป็นกลุ่ม (Team Learning and Working)   เน้นการเรียนรู้จาก
           การทำงานและการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดปัญญารวมหมู่
 1.6.6 หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (Shared Vision) มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดพลังสามัคคี 
           ทำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 1.6.7 หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (Local and Global Spirit) ยึดคติ “องค์ความรู้ที่ผลิต
         และที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย” ทำให้เกิดความ
                        เป็นสากล หรือ Internationalization
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2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2.1 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยาที่ 148/2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ 
1/ 2555 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555
 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
พะเยา ในการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 โดยคณะกรรมการได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน
การประเมินตรวจสอบ (Check Assessment Report, CAR)
ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1. ให้มีการเปลี่ยนแปลงรอบการประเมิน จาก “ปีปฏิทิน” เป็น “ปีการศึกษา” ตามที่ IQA กำหนด
 2. การประเมินครั้งต่อไปขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินก่อนกำหนดเวลาประเมินพอสมควร เพื่อให้มีเวลา
     ในการพิจารณา และขอให้มหาวิทยาลัยพะเยาปรับหลักเกณฑ์การประเมินนำเสนอคณะกรรมการประเมิน
     ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาก่อน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
 3. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ควรเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้มีส่วนร่วม 
     ในการประเมินแต่ละประเด็นของการประเมิน แล้วจึงนำผลมาหาค่าเฉลี่ย
2.2 การประเมินอธิการบดี รองอธิการบดีและคณบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยาที่ 1483/2554 และตามมติที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งที่ 6/2554 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554 โดยทำตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
พ.ศ. 2554 โดยเริ่มกระบวนการประเมินหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  โดยให้ผู้บริหารจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report, SAR) และรายงานการประเมินตรวจสอบ (Check-Assessment Report, CAR) จาก
คณะกรรมการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอธิการบดี  รองอธิการบดี และคณะต่าง ๆ  จำนวน  15  คณะ 
ประกอบด้วย
 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 2. คณะวิทยาศาสตร์
 3. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 4. คณะศิลปศาสตร์
 5. คณะนิติศาสตร์
 6. คณะแพทยศาสตร์
 7. คณะเภสัชศาสตร์
 8. คณะพยาบาลศาสตร์
 9. คณะสหเวชศาสตร์
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 12. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
 13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 14. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 15. วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
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ประเด็นที่ควรพัฒนา
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะและมีประเด็นที่ควร
พัฒนา ดังนี้
 1. ให้มหาวิทยาลัยและคณะนำผลจากการประเมินครั้งนี้ไปพิจารณาเพื่อกำหนดแผนการปรับปรุงต่อไป
 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะต่างๆ ในการดำเนินงานของ
      ระบบประกันคุณภาพให้สามารถรองรับการประเมินในรูปแบบต่างๆ ได้ เนื่องจากความสามารถในการ
                   จัดทำ SAR ครั้งนี้สะท้อนความหลากหลายของคุณภาพในการจัดทำ SAR 
 3. ในด้านวิธีการประเมินควรพิจารณาในการดำเนินการครั้งต่อไป ดังนี้
  3.1 การสรุปผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนประเมิน 7 ด้านนั้น ควรมีการถ่วงน้ำหนักให้เหมาะสม
        กับความสำคัญของแต่ละประเด็น
  3.2 การจัดทำ SAR ของแต่ละคณะ ใช้แผนกลยุทธ์ของแต่ละคณะเป็นพื้นฐานซึ่งมีความแตกต่างกัน 
        หากประสงค์จะใช้เพื่อการเปรียบเทียบผลงานระหว่างคณะ ควรปรับมาตรการให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
        โดยมีตัวบ่งชี้ที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่มีลักษณะ Evidence – based นอกจากนั้น ควรคำนึง
                                  ถึงความแตกต่างและบริบทของแต่ละคณะด้วย อาทิ อาจมีมาตรการของแต่ละกลยุทธ์ที่เป็น
                                  มาตรการร่วม (Common) ของทุกคณะ มีมาตรการเฉพาะ และมาตรการที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
                                   แต่ละคณะ เป็นต้น อนึ่งเพื่อให้สามารถแสดง “พัฒนาการ” ของผลงานหรือตัวบ่งชี้ควรปรับปรุง
                                    แบบรายงาน SAR ให้แสดงผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินให้มี
                                   คุณภาพมากขึ้น 
  3.3 ในการจัดการรับฟังความคิดเห็นในลักษณะประชุมกลุ่มนั้น ควรเพิ่มกลุ่มศิษย์เก่ากลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
        และกลุ่มผู้นำชุมชนด้วย เชื่อว่าจะได้ข้อมูลในลักษณะจากบุคคลภายนอก (Outside In) ที่จะเป็น
        ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
  3.4 ในการประเมินตัวบ่งชี้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
        ของผู้บริหาร พ.ศ.2554 นั้น องค์ประกอบหลักของการประเมิน คือ “ผลการดำเนินงาน” ซึ่งเป็นผล
        จากงานที่เกิดจากผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทั้งหมดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ อย่างไรก็ตามยังไม่
        สะท้อน “คุณลักษณะส่วนบุคคล” ของผู้บริหาร หรือ “สมรรถนะของผู้บริหาร” อาทิ ความรู้ 
                     ความสามารถ และประสบการณ์ การอุทิศตนความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความสามารถในการ
        แก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการหารายได้ความเป็นผู้นำ ฯลฯ เป็นต้น จึงควร
        พิจารณาว่าสมควรจะนำ “สมรรถนะของผู้บริหาร” หรือคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารเป็น
         องค์ประกอบหนึ่งเพิ่มเติม โดยกำหนดคะแนนถ่วงน้ำหนักกับผลงานให้เหมาะสม
 4. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักศึกษาให้มากขึ้น
     และทั่วถึง อาทิ การรับพระราชทานปริญญา โครงการจัดสร้างหอพักอาจารย์ เป็นต้น
 5. ในการประเมินครั้งต่อไป การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในส่วนของ สกอ. และสมศ. มาใช้เป็น
      ส่วนหนึ่งของการประเมินผู้บริหาร ควรเป็นผลการประเมินที่ผ่านการประเมินตรวจสอบมาแล้ว เพื่อความถูกต้อง
      ของข้อมูล และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
 
 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้
ความเห็นชอบ  ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2554  และให้
มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ข้อ และรับข้อ
เสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาและปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
 1. ให้อธิการบดีชี้แจงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้คณะได้รับทราบว่าภายในกี่ปีจะมีการปรับการจัดสรร
      งบประมาณให้คณะอย่างไร 
 2. ให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในเรื่องการบริหารงานและบทบาทของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ให้มีความชัดเจน 
 3. ให้มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมในส่วนของการประเมินการปฎิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ตาม
      มาตรา 7(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
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2.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง
มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
พะเยาที่ 159/2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 28 (2/2555) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกองได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของ
ผู้อำนวยการกองและศูนย์ ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2555 จำนวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย
 1. กองการเจ้าหน้าที่
 2. กองกลาง
 3. กองบริการการศึกษา
 4. กองคลัง
 5. กองกิจการนิสิต
 6. กองอาคารสถานที่
 7. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
 8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 9. ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
 10. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 11. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง ได้ให้ข้อเสนอแนะและมีประเด็นที่ควร
พัฒนา ดังนี้
 ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและเกณฑ์การประเมินของผู้อำนวยการกอง/ศูนย์
 1. รายงานการประเมิน ฯ มีการจัดทำในลักษณะคล้ายรูปแบบของ Template ที่อาจมีการรายงานในรูปแบบที่
     ดูเหมือนซ้ำกัน
 2. รายงานการประเมินในแต่ละประเด็นควรเขียนหรือระบุ out put/out come โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงในระดับ 
     impact ที่มีต่อผู้ใช้บริการ
 3. ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีจิตบริการในระดับที่เป็น
     ที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการโดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจน
 ความเห็นอื่นๆ จากการร่วมสนทนากับผู้เกี่ยวข้อง
 1. การประเมินผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ควรมีส่วนร่วมจากผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
 2. การดำเนินกิจกรรมที่มีการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการจะต้องมีระบบและกลไกในการควบคุมและประเมินผล
     การให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการและมหาวิทยาลัย
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 3. ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ควรมีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานโดยเฉพาะ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
     และสามารถถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรอบรู้และเป็นที่พึ่งของผู้ที่ใช้บริการได้
 4. ผู้ปฏิบัติงานในกอง/ศูนย์ ควรมีความสามารถในการปฏิบัติงานแทนกันได้และมีความคิดในการแก้ไขปัญหา
     ในงานเชิงรุก
 5. กอง/ศูนย์ ต้องมีมาตรการในการลดขั้นตอนให้การให้บริการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน
 6. กอง/ศูนย์ ต้องมีมาตรการเพื่อมีการป้องกันกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการเดินเอกสาร
 7. การดำเนินงานทุกส่วนของมหาวิทยาลัยควรใช้ Computer Based 
 8. ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ควรมีวาระในการดำรงตำแหน่งแต่อาจไม่จำกัดจำนวนวาระและต้องผ่านกระบวนการ
     ที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง 
 9. สถานที่ทำงานควรมีความเหมาะสมกับจำนวนคนไม่แออัดและไม่เสียบรรยากาศในการทำงาน
 10. ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ต้องการให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง 
       ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต้นแบบ ที่สามารถ
       ใช้เป็นตัวอย่างได้
 11. ควรเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนในคณะให้มีจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อจำนวนคณาจารย์และ
       นิสิตในคณะ
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3. การปรับปรุงโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงาน

 3.1 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ชั้น 9 
       อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 3.2 อนุมัติโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย (Thailand International Artist Residency)
 3.3 อนุมัติโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 3.4 อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25University of Phayao Council



รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี พ.ศ. 2554

26 University of Phayao Council



รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี พ.ศ. 2554

4.  การแต่งตั้งผู้บริหาร คณะกรรมการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย
 4.2 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 12 ราย 
 4.3 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการ จำนวน 1 ราย 
 4.4 แต่งตั้งอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย 
 4.5 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 ราย 
 4.6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 46 แห่ง
       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ราย
 4.7 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 ราย 
 4.8 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 10 ราย
 4.9 แต่งตั้งคณะทำงานแนวทางบริหารจัดการอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย จำนวน 5 ราย
 4.10 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 11 ราย 
 4.11 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 
         7 ราย 
 4.12 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย  
 4.13 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  จำนวน 7 ราย
 4.14 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 8 ราย
 4.15 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทาง
          วิชาการ จำนวน 6 ราย
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5.  การอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติปริญญา

 5.1 อนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำนวน    23    หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จำนวน      8    หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จำนวน    -      หลักสูตร
  4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จำนวน      2    หลักสูตร
 5.2 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำนวน  16    หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จำนวน    5    หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จำนวน   -      หลักสูตร
  4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก   จำนวน   -      หลักสูตร
 5.3 อนุมัติการปิดหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำนวน    3    หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จำนวน    2    หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จำนวน    -     หลักสูตร
  4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จำนวน    1    หลักสูตร
 5.4 อนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จำนวน    8    หลักสูตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาโท    จำนวน    2    หลักสูตร
  3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จำนวน    -     หลักสูตร
  4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก    จำนวน    1    หลักสูตร
 5.5 อนุมัติปริญญา
  1. ประกาศนียบัตร     จำนวน      -     คน
  2. ปริญญาตรี     จำนวน   -      คน
  3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต    จำนวน   -      คน
  4. ปริญญาโท     จำนวน   -      คน
  5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   จำนวน   -      คน
  6. ปริญญาเอก     จำนวน   -      คน
  รวม      จำนวน   -      คน

  หมายเหตุ การอนุมัติปริญญาในปี พ.ศ. 2554 ยังคงเป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร
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6. การออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ

 สภามหาวิทยาลัยได้มีการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศประจำปี พ.ศ. 2554 เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยออกข้อบังคับ จำนวน 15 ฉบับ ระเบียบ จำนวน 7 ฉบับ และประกาศ จำนวน 9 ฉบับ รวม
ทั้งหมด 31 ฉบับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2554

ว่าด้วย ลงวันที่ลำดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15/01/2554สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2554

เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนิสิต พ.ศ. 2554

เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2554

วินัยนิสิต พ.ศ. 2554

การสอบของนิสิต พ.ศ. 2554

การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และรองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2554

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554

12/03/2554

12/03/2554

12/03/2554

31/03/2554

30/04/2554

30/04/2554

30/04/2554

18/06/2554

16/07/2554

16/07/2554

16/07/2554

16/07/2554

17/09/2554

18/12/2554
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2554

เรื่อง ลงวันที่ลำดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15/01/2554จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

นโยบายกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
(พ.ศ. 2553-2556)

แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2554

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

การกำหนดชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 7 (3)

12/03/2554

12/03/2554

12/03/2554

12/03/2554

12/03/2554

12/03/2554

12/03/2554

16/07/2554

ว่าด้วย ลงวันที่ลำดับที่

1

2

3

4

5

6

7

12/03/2554การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2554

กองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. 2554

จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554

กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

การบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2554

12/03/2554

30/04/2554

30/04/2554

16/07/2554

16/07/2554

17/12/2554
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7.  ผลการปฏิบัติตามประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

7.1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 ท่านประธานได้แจ้ง
      ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
 7.1.1 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ มหาวิทยาลัย
           ควรจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสดังกล่าว โดยการรวบรวมกิจกรรมที่สอดคล้องของหน่วยงาน
           ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย แล้วจัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับการใช้ชื่อ
                        โครงการให้ใช้ชื่อตามมติคณะรัฐมนตรี คือ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
           พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554”
ผลการปฏิบัติตามมติ
 มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาจัดโครงการ ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ จำนวน 1,100 ต้น เพื่อ
ถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2554 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมปลูกต้นมเหสักข์ - 
สักสยามินทร์  จำนวน 1,100 ต้น ณ บริเวณอ่างหลวง 2 มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกับบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ และอาสาสมัคร  ในโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 
5 ธันวาคม 2554

 

 7.1.2 มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานงานกับจังหวัดพะเยาในเรื่องนโยบายหนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย 
          เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานให้นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
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ผลการปฏิบัติตามมติ
 มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการ
หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” เพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
ให้มีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งเป็นแกนหลัก
ในการสร้างความสัมพันธ์ และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 
โดยการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยาน พิธีการลงนาม
บันทึกข้อตกลง ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 
7 มีนาคม 2554
 
 โครงการพัฒนา “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนา “หนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึ่งจังหวัด” เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนา “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่ง
จังหวัด” มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างสุขภาพ สู่ท้องถิ่นสร้างสุขภาพ (1 อำเภอ : 1 ตำบล) เทิดพระเกียรติ  84 พรรษา โดย
ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องภูกามยาว 2 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  
โครงการนี้ถือเป็นการนำแนวคิดการพัฒนา “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” โดยสนับสนุน “เมืองพะเยาน่าอยู่ ประชาชน
อยู่ดี มีสุข ชุมชนเข้มแข็ง” สู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมที่เป็นจริง โดยขยายพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ
ในจังหวัดพะเยา
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 7.1.3 เรื่องการรับนิสิตปีการศึกษา 2554 ผ่านไปแล้วก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น ส่วนในปีการศึกษา 2555 
                       ให้เตรียมแผนการรับนิสิตและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาทราบ เพื่อจะได้ช่วยกันให้ข้อคิดเห็นและ
                       ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ผลการปฏิบัติตามมติ
 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการแจ้งผลการดำเนินการรับนิสิตปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ระเบียบวาระที่ 1.2.2 
เรื่อง แผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเป้าหมายการรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่ ในปีการศึกษา 2555 และได้
กำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 6,582 คน โดย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและผู้บริหารคณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในจังหวัดต่างๆ ใน
ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย ขอนแก่น มหาสารคาม และนครราชสีมา ภาคใต้ 3 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และเพชรบุรี ภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร และสุโขทัย
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7.2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันเสาร์ที่  30  เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ท่านประธาน
       ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยพะเยา และได้ไปเยี่ยมชมเตาเผาเวียงบัว เป็น
วัตถุโบราณประมาณ 800 ปี เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวได้ จึงได้มอบให้
มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานงานกับเทศบาลตำบลแม่กาได้ร่วมกันเพื่อทำการอนุรักษ์ พัฒนา และประชาสัมพันธ์เตาเผา
เวียงบัว เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวต่อไป ถ้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากเห็นว่าเหมาะสม
อาจจะกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทอดพระเนตรต่อไป
ผลการปฏิบัติตามมติ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำโครงการความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เวียงบัว เพื่อบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เวียงบัว ระหว่างมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
มหาวิทยาลัยมอบให้ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
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7.3 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 18  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ท่านประธาน
       ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
 7.3.1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ประธานและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีก 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ 
                        ดร.สนิท อักษรแก้ว นายนคร ศิลปอาชา และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี
           มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมงานแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม เพื่อหารายได้เข้าโครงการ
           ก่อสร้างอาคารอาศรมศิลปินนานาชาตแิห่งประเทศไทย (Thailand International Artist Residency, 
           TIAR) หรือโครงการ “อาศรมศิลปินห้วยทับช้าง” โดยมีผลงานที่จัดแสดง จำนวน 30 ผลงาน แบ่งเป็น
            งานจิตรกรรม จำนวน 28 ผลงาน และงานประติมากรรม จำนวน 2 ผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
           กรุงเทพมหานคร จัดโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
           มหิดล โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานเปิดงาน
 7.3.2 ประธานเสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้
  1. สรุปจำนวนอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
      พะเยาแล้ว รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ผลการปฏิบัติตามมติ 
 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการรายงานสรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการให้ที่ประชุมรับทราบ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงาน
สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

  2. จัดระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกับคณะวิชาทั้งหมด เผยแพร่ในเว็บไซต์และให้มีการพัฒนา
      ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ผลการปฏิบัติตามมติ 
 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการพัฒนาเว็บไซด์ผ่านทาง www.up.ac.th 
  3. ควรเปลี่ยนชื่อวารสาร “ภูกามยาวนิวส์”  โดยอาจชื่อเป็นภาษาไทยว่า “จดหมายข่าวภูกามยาว” 
      ส่วนภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “PHUKAMYAO NEWS” เหมือนเดิม
ผลการปฏิบัติตามมติ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น  ภูกามยาวนิวส์ “PHUKAMYAO NEWS 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา”

ลงวันที่ตำแหน่ง จำนวน ปริญญาตรี
(ร้อยละ)

ปริญญาโท
(ร้อยละ)

ปริญญาเอก
(ร้อยละ)

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

617

17

10

1

645

105(17)

-

-

-

105(16)

383(62)

8(47)

5(50)

-

396(61) 144(23)

129(21)

9(53)

5(50)

1(100) ศ.เกียรติคุณ
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นิทรรศการแสดวผลงานศิลปกรรม เพื่อหารายได้เข้าโครงการก่อสร้างอาคารอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย 
(Thailan International Artist Residency, TIAR) หรือโครงการ “อาศรมศิลปินห้วยทับช้าง”
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ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
Wisdom for Community Empowerment 
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ทัศนียภาพมุมสูงในอนาคตบริเวณส่วนการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

40 University of Phayao Council






