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สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี
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ในเว็ปไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ (www.council.up.ac.th) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์
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ประวัตคิวำมเป็นมำ 
 

    มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้รับกำรยกฐำนะเป็นหนว่ยงำนในก ำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรและ
มีฐำนะเป็นนิติบุคคลอย่ำงเต็มรูปแบบ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ หนำ้ 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก         
เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2553 มีผลเป็นมหำวิทยำลัยพะเยำ (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ      
ตั้งแตว่ันที่ 17 กรกฎำคม 2553  
 

    ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำจดัตัง้ตำมโครงสรำ้งของมหำวทิยำลยัพะเยำที่ ได้รับอนุมัติ   
จำกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ เมื่อวันที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2553 และไดป้ระกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ หนำ้ 11
เลม่ 135 ตอนพเิศษ 22 ง เมือ่วนัที ่ 31 มกรำคม 2561 โดยใหส้ ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำท ำหนำ้ที่
บริหำรและธุรกำรขึน้ตรงต่อสภำมหำวิทยำลัย โดยให้มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำเป็น 
ผูบ้ริหำรส ำนักงำนได้แบ่งกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 3 งำน คือ งำนธุรกำร งำนประชุมและพิธีกำร และ
งำนเลขำนกุำรทีแ่ตง่ตัง้โดยสภำมหำวทิยำลยั ตอ่มำในป ี พ.ศ. 2558 ไดแ้บง่กำรบรหิำรจดักำรออกเปน็ 4 งำน คือ 
งำนธุรกำร งำนประชุมและประสำนงำน งำนติดตำมประเมินผลและกิจกำรพิเศษ และงำนเลขำนุกำรที่
แตง่ตัง้โดยสภำมหำวิทยำลัย และในปี พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยพะเยำ มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนว่ยงำน
ย่อยระดับงำน เพื่อใหส้อดคล้องและเหมำะสมตำมวัตถุประสงค ์และนโยบำยของมหำวิทยำลัยพะเยำ และ
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวทิยำลยัพะเยำครัง้ที ่9/2562 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่27 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
จงึออกประกำศเรือ่งกำรปรบัปรงุโครงสรำ้งหนว่ยงำนยอ่ยระดบังำนภำยในซึง่ประกำศ ณ วนัที ่ 28 พฤษภำคม 
2562 จึงมกีำรปรับปรุงโครงสรำ้งหน่วยงำน ดังนี้ 1. งำนธุรกำร 2. งำนประชุม และ 3. งำนกิจกำรพเิศษ 
โดยเปลี่ยนชื่อจำก “งำนเลขำนุกำรที่แต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัย” เป็น “งำนกิจกำรพิเศษ”  
 

    ปรัชญำ       “ปญฺญำชีว ีเสฏฐชีว ีนำม”  “ด ำรงชีวติด้วยปัญญำ ประเสริฐที่สุด”  
                      “A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”  
 

    ปณิธำนร่วม           “ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน”  
                              “Wisdom for Community Empowerment” 
 

 วิสัยทัศน์ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำพร้อมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำ
มหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับของหนว่ยงำนภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัยพะเยำ  

 

    พันธกิจ 
        1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
        2. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยพะเยำ 
        3. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ       
            และส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
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โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 
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ภำรกิจหลัก 
 

 1. งำนธุรกำร 
 

  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 

   1.1 งำนจัดซื้อจัดจ้ำง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ ส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้วัสดุ
ส ำนักงำนและครุภัณฑ์ จัดท ำหนังสือขออนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดหำรูปแบบรำยกำรและรำยละเอียด
ตำมระเบียบพัสดุ ส ำรวจร้ำนค้ำเพื่อด ำเนินกำรเสนอรำคำตำมรำยละเอียดที่ต้องกำร จัดท ำหนังสือขอ
ซือ้/จำ้ง และจัดท ำใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้งในระบบ Dynamics AX ตำมขั้นตอนจนถึงกำรเบิกจ่ำย 

    1.2 งำนงบประมำณ  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ ส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้
งบประมำณภำยในส่วนงำน จัดท ำค ำของบประมำณในระบบของกองแผนงำน ท ำกำรตัดงบประมำณ
ตำมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ภำยในส่วนงำน จัดท ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณคงเหลือประจ ำเดือน
วิเครำะห์กำรใช้งบประมำณตำมค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และควำมต้องกำรใช้งบประมำณตำมค่ำใช้จ่ำยที่ยังไม่
เกิดขึ้น 
    1.3 งำนแผน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษำวิเครำะห์เบื้องต้นเกี่ยวภำรกิจหลัก
และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยพร้อมจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรจัดโครงกำรทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จัดท ำแผนปฏิบัติกำร/โครงกำรในระบบบริหำรจัดกำรแผนและ
งบประมำณของกองแผนงำน รำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร/โครงกำร รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน และติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนและวเิครำะหแ์ผน 
       1.4 งำนสำรบรรณ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ รับ – ส่งหนังสือรำชกำรทั้งหนังสือ
ภำยในและหนังสือภำยนอก ตรวจสอบหนังสือรับภำยในและหนังสือรับภำยนอก เกษียนหนังสือรำชกำร 
พร้อมเสนอตำมขั้นตอน จ ำแนกหนังสือตำมค ำสั่งพร้อมจัดเก็บเข้ำแฟ้ม จัดท ำรำยงำนกำรรับ - ส่ง 
หนังสือรำชกำรเป็นประจ ำเดือน และร่ำง พิมพ์หนังสอืรำชกำร 

   1.5 งำนบุคคล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ จัดเตรียมแฟ้มประวัติของบุคลำกร
ตรวจสอบประวัติกำรลำของบุคลำกรพร้อมเสนอตำมขั้นตอน จัดเก็บแบบฟอร์มกำรลำของบุคลำกรเข้ำ
แฟ้มประวัติ ลงประวัติกำรลำของบุคลำกรในระบบของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดท ำรำยงำนสถิติกำรลำของ
บุคลำกรประจ ำเดือนและแจ้งที่ประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
    1.6 งำนเบิก-จำ่ย มีหน้ำที่ควำมรับผดิชอบเกี่ยวกับ เบิก-จำ่ยค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ เบิก-จ่ำย         
ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรประจ ำเดือนของบุคลำกร เบิก-จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมและค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ในกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ และรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีเป็นรำยไตรมำส 
    1.7 งำนกำรเงิน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ จัดท ำยืมเงินทดรองจ่ำยในระบบ  
Microsoft  Dynamics Ax 2009 ตรวจสอบเอกสำรเคลียร์เงนิยืมทดรองจำ่ย และจัดท ำใบเบิกเงินในระบบ 
Microsoft  Dynamics Ax 2009       
    1.8 งำนพัสดุ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ ตรวจเช็คครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้
งำน ตรวจเช็ควัสดุส ำนักงำนในคลังกับสินค้ำจริงให้สอดคล้องกัน อนุมัติกำรรับเข้ำ - เบิกออกวัสดุ
ส ำนักงำนในระบบ IMS ตำมใบขอเบิกวัสดุ และจัดท ำรำยงำนวัสดุคงเหลอืประจ ำเดือน 
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   1.9 รำยงำนกำรประเมินตนเองผู้บริหำรระดับกอง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนตำมเกณฑ์กำรประเมิน จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองผู้บริหำรระดับกอง 
จัดประชุมเกี่ยวกับกำรประเมินตนเองผู้บริหำรระดับกองภำยในส่วนงำน และประสำนงำนเกี่ยวกับกำร
ประเมินฯ กับเครือขำ่ยภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ 

    1.10 งำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ        
ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ กับเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ระดับมหำวิทยำลัย จัดท ำข่ำวสำรประจ ำเดือนพร้อม
เผยแพร่ จัดท ำขำ่วสำรประจ ำไตรมำสพรอ้มเผยแพร ่และจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์    

 
2. งำนประชุม 

 มีหน้ำที่ควำมรับผดิชอบเกี่ยวกับ 

      2.1 กำรด ำเนินงำนด้ำนงำนประชุมสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ งำนประชุมประเมินตนเอง
ของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ดูแลและรับผิดชอบกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม / สรุปรำยงำนกำร
ประชุม จัดเตรียมขอ้มูลและตรวจสอบเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม จัดเก็บมตริำยงำนกำรประชุม 
      2.2 งำนด้ำนเอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ จัดท ำรำยงำน                                            
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ SAR ของ
มหำวิทยำลัย / กอง และจัดส่งมหำวิทยำลัยภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสภำมหำวทิยำลยัพะเยำ (Self-Assessment Report) อพัโหลดระเบยีบวำระกำรประชุมสภำ
มหำวทิยำลยัพะเยำ ผ่ำนโปรแกรม One Drive เสนอระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และประกำศ ให้นำยกสภำ
มหำวิทยำลัยลงนำม  
      2.3 จัดท ำหนังสือเชิญประชุม / เลื่อนกำรประชุม จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ จัดท ำหนังสือขออนุมัติกำรใช้ห้องประชุม ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ประชุม จัดท ำแฟม้ระเบียบวำระกำรประชุม สรุปจ ำนวนผูเ้ข้ำร่วมประชุม  
      2.4 ติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  
 
3. งำนกิจกำรพเิศษ 

 มหีน้ำที่ควำมรับผดิชอบเกี่ยวกับ 

      3.1 กำรด ำเนินงำนด้ำนงำนประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยพะเยำ

สรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ และงำนประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ดูแลและ
รับผิดชอบกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม / สรุปรำยงำนกำรประชุม จัดเตรียมข้อมูลและตรวจสอบ
เอกสำรประกอบวำระกำรประชุม จัดเก็บมตริำยงำนกำรประชุม 
     3.2 งำนดำ้นเอกสำรเกีย่วกบักำรจดัประชมุคณะกรรมกำรสง่เสรมิกจิกำรมหำวทิยำลยัพะเยำ 
งำนสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหำวิทยำลัยพะเยำ      
งำนสรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 
     3.3 จัดท ำหนังสือเชิญประชุม / เลื่อนกำรประชุม จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กรรมกำร
จัดท ำหนังสือขออนุมัติกำรใช้ห้องประชุม ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม จัดท ำแฟ้มระเบียบ
วำระกำรประชุม สรุปจ ำนวนผูเ้ข้ำร่วมประชุม  
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       3.4 จัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง/งำนควบคุมภำยในของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
       3.5 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัยพะเยำ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ  
      3.7 ติดตอ่ประสำนงำนกับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหนว่ยงำน  
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ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

รำยงำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ประจ ำปี 2563 

  ในปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 5,100,000 (ห้ำล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) และมกีำรใชจ้่ำยจรงิ
จ ำแนกเป็นหมวดต่ำง ๆ รำยละเอียดดังนี้ 

แบบรำยงำนผลใช้จำ่ยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2562 - วันที่ 30 กันยำยน 2563 
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งำนกำรเงินและพสัด ุ
  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยต่ำง ๆ ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ด ำเนินกำรจัดซื้อ/
จัดจำ้ง จัดหำ ตรวจรับ เก็บรักษำ โอนจ ำหน่ำย และจัดท ำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑต์่ำง ๆ ของส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ รำยละเอียดดังนี้ 

งำนบุคคล 
  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับบุคคลภำยในหน่วยงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ
ด ำเนินกำรรำยงำนกำรปฎิบัติงำนต่ำง ๆ ตรวจสอบและลงทะเบียนบันทึกควบคุมวันลำประเภทต่ำง ๆ สรุป
วันมำปฎิบัติงำนของบุคลำกร และบันทึกข้อมูลลงในระบบ รำยละเอียดดังนี้ 
 

งำนสำรบรรณ 
  กำรด ำเนนิงำนเกีย่วกบัระบบสำรบรรณ กำรรบั - สง่เอกสำร ทัง้ภำยในภำยนอก ลงทะเบยีนออก เลขทีห่นงัสอื 
เขำ้- ออก จำกภำยในและภำยนอก จดัเกบ็เอกสำรเปน็หมวดหมู ่รำยละเอียดดังนี้ 

ที่ รำยละเอียด จ ำนวน (ครั้ง) 

1 จัดท ำกำรเบิกเงิน - ยืมเงินในระบบ ERP 26 

2 กำรขออนุมตัิจัดซือ้/จัดจำ้ง 42 

3 กำรจัดท ำขออนุมตัิเบิกคำ่ใช้จำ่ย 37 

4 รำยงำนกำรเบกิจำ่ยพสัดุประจ ำเดือน 12 

5 กำรเบกิ - จ่ำย วัสดสุ ำนักงำน ในระบบ  ระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009       7 

6 กำรเบกิ - จ่ำย วัสดสุ ำนักงำน ในระบบ ในระบบสำรสนเทศกำรบรหิำรวัสดุคงคลงั (IMS) 156 

7 จัดท ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 11 

ที่ รำยละเอียด จ ำนวน (ครั้ง) 

1 ทะเบียนรับเร่ืองจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 856 

2 ทะเบียนส่งเรื่องจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 861 

3 ทะเบียนรับเรื่องจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลยั 117 

4 ทะเบียนส่งเรื่องจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลยั 38 

ที่ รำยละเอียด จ ำนวน (ครั้ง) 

1 กำรลำของบุคลำกร 157 

2 รำยงำนสรุปวันลำประจ ำเดือน 12 
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ประชุมสภำมหำวทิยำลัยพะเยำ  
  ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำด ำเนนิกำรจดัรวบรวมเรือ่งและจดัท ำเลม่วำระเขำ้ทีป่ระชุม จัดท ำรำยงำนกำร
ประชุม พรอ้มจดัท ำสรปุมตทิีป่ระชุมแจง้หนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 
8 ครัง้ ดงันี ้

  
ประชุมประเมินตนเองของสภำมหำวทิยำลัยพะเยำ 
  ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำด ำเนนิกำรจดัรวบรวมเรือ่งและจดัท ำเลม่วำระเขำ้ทีป่ระชุม จดัท ำรำยงำนกำร
ประชุม พรอ้มจดัท ำสรปุมตทิีป่ระชุมแจง้หนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 
4 ครัง้ ดงันี้ 

 

ล ำดับ คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดกำรประชุม จ ำนวน (เรื่อง) 

1 ครั้งที่ 8/2562 วันอำทิตย์ ที่ 27 เดอืนตุลำคม พ.ศ. 2562 51 

2 ครั้งที่ 9/2562 วันอำทิตย์ ที่ 27 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 34 

3 ครั้งที่ 1/2563 วันอำทิตย์ ที่ 23 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 101 

4 ครั้งที่ 2/2563 วันเสำร ์ที่ 28 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 20 

5 ครั้งที่ 3/2563 วันเสำร ์ที่ 25 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 47 

6 ครั้งที่ 4/2563 วันเสำร ์ที่ 13 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 78 

7 ครั้งที่ 5/2563 วันเสำร ์ที่ 25 เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2563 24 

8 ครั้งที่ 6/2563 วันอำทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563 49 

ล ำดับ คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดกำรประชุม จ ำนวน (เรื่อง) 

1 ครั้งที่ 1/2562 วันอำทิตย์ ที่ 11 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 5 

2 ครั้งที่ 2/2562 วันอำทิตย์ ที่ 22 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 4 

3 ครั้งที่ 3/2562 วันอำทิตย์ ที่ 27 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 4 

4 ครั้งที่ 4/2562 วันอำทิตย์ ที่ 1 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 2 
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ประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองเสนอชือ่ประธานกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 
  ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำ ด ำเนนิกำรจดัรวบรวมเรือ่งและจดัท ำเลม่วำระเขำ้ทีป่ระชุมจดัท ำรำยงำน
กำรประชุม พร้อมจัดท ำสรุปมตทิี่ประชุม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวมจ ำนวนทั้งสิน้ 3 ครัง้ ดังนี้ 

 

 

ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยัพะเยำ 
  ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำด ำเนนิกำรจดัรวบรวมเรือ่ง และจดัท ำเลม่วำระเขำ้ทีป่ระชุม จดัท ำรำยงำน
กำรประชุม พรอ้มจดัท ำสรปุมตทิีป่ระชุมแจง้หนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 รวมจ ำนวน
ทัง้สิน้ 3 ครัง้ ดงันี้ 

ล ำดับ คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดกำรประชุม จ ำนวน (เรื่อง) 

1 ครั้งที่ 4/2562 วันอังคำร ที่ 5 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 13 

2 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 14 

3 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 7 

ล ำดับ คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดกำรประชุม จ ำนวน (เรื่อง) 

1 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร ์ที่ 11 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 5 

2 ครั้งที่ 2/2562 วันเสำร ์ที่ 19 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 4 

3 ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ ที่ 25 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 4 
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ประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
  ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำ ด ำเนนิกำรจดัประชุมส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 6 ครัง้ ดงันี ้

 

 

ล ำดับ คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดกำรประชุม จ ำนวน (เรื่อง) 

1 ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ ที่ 11 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 8 

2 ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 10 

3 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 9 

4 ประชุมย่อย วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 3 

5 ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ ที่ 22 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 9 

6 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคำร ที่ 18 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 4 

7 ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 3 
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กำรพัฒนำควำมรู ้กำรส่งเสริมบุคลำกรฝกึอบรม สัมมนำ และดูงำน 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล กำรพัฒนำควำมรู้ วัน/เดือน/ปี สถำนที่ 

1  นำงกฤษณำ  แปงณีวงค ์ 1. อบรมโครงกำรฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติกำรกำรจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสีย่งและ
ควบคุมภำยใน ตำมหลัก 
coso เพื่อกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตรข์อง
มหำวิทยำลยัพะเยำ 

15 ต.ค. 62 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2. อบรมโครงกำร Tool for 
Quality หมวด 1 กำรน ำ
องคก์ร 

18 พ.ย. 62 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

3. อบรมโครงกำรพฒันำระบบ
มำตรำฐำน ISO 9001 : 2015 
และกำรตรวจรบัโดย Certified 
Body คณะทตันแพทยศ์ำสตร ์
มหำวทิยำลยัพะเยำ 

15-17 ม.ิย. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2   นำงสำวมนธิรำ  กันธะค ำ   1. อบรมฝึกปฎิบัติกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรผำ่นระบบบรหิำร
จัดกำรแผนและ
งบประมำณ 

28 ม.ค. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2. อบรมโครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมกำรขอ
ต ำแหน่งของพนักงำน
สำยบริกำร 

21-23 ม.ค. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

3. อบรมเชิงปฎิบัติกำรดำ้น
กำรเงินและกำรคลัง (MK) 
คร้ังที่ 2/2563 

5 มี.ค. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

4. อบรมโครงกำรพฒันำระบบ
มำตรำฐำน ISO 9001 : 2015 
และกำรตรวจรบัโดย Certified 
Body คณะทตันแพทยศ์ำสตร ์
มหำวทิยำลยัพะเยำ 

15-17 ม.ิย. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 
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กำรพัฒนำควำมรู ้กำรส่งเสริมบุคลำกรฝกึอบรม สัมมนำ และดูงำน 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล กำรพัฒนำควำมรู้ วัน/เดือน/ปี สถำนที่ 

3  นำงสำวเนตรชนก  สุขยิ่ง  1. อบรมโครงกำร Tool for Quality  
หมวด 1 กำรน ำองคก์ร 

18 พ.ย. 62 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2. อบรมโครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เรื่องกำรท ำงำน
รว่มกันออนไลน์ Office 365 

23 มิ.ย. 63 ออนไลน ์
มหำวิทยำลยัพะเยำ 

4  นำงสำวสุทธำทิพย์  ยำมจีน  1. อบรมโครงกำรเตรยีมควำม
พรอ้มกำรขอต ำแหน่งของ
พนักงำนสำยบรกิำร 

21-23 ม.ค. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2. อบรมโครงกำรพัฒนำระบบ
มำตรำฐำน ISO 9001 : 2015 
และกำรตรวจรับโดย Certified 
Body คณะทัตนแพทย์ศำสตร ์
มหำวิทยำลยัพะเยำ 

15-17 ม.ิย. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

5 นำงสกำรัตน ์ ละออง 1. อบรมโครงกำรบรกิำร
วิชำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เรื่องกำรท ำงำน
รว่มกันออนไลน์ Office 365 

23 มิ.ย. 63 ออนไลน ์
มหำวิทยำลยัพะเยำ 

6 นำงสำวกำระเกศ  จันณะค ำ 1. อบรมเชิงปฎิบัติกำรดำ้น
กำรเงินและกำรคลัง 

5 มี.ค. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

7  1. สัมมนำกิจกรรม PR  
   Ranking Award 

30 ต.ค. 62 มหำวิทยำลยัพะเยำ ว่ำที่รอ้ยตรอีัครพล ดวงพัตรำ  

2. อบรมโครงกำรเครอืข่ำย
ประชำสัมพันธ์ ปีที ่10  

  (ครัง้ที่ 1) 

19-20 มี.ค. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

3. อบรมโครงกำรพฒันำระบบ
มำตรำฐำน ISO 9001 : 2015 
และกำรตรวจรบัโดย Certified 
Body คณะทตันแพทยศ์ำสตร ์
มหำวทิยำลยัพะเยำ 

15-17 ม.ิย. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 
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เข้ำร่วมกจิกรรม UP Fancy Night  

 

  เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2563 เวลำ 16.30 น. นำงกฤษณำ แปงณีวงค์ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ พร้อมด้วยบุคคลส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ เข้ำร่วมกิจกรรม UP Fancy Night 
ณ ดำ้นหน้ำหอประชุมพญำง ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ 
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เข้ำร่วมกจิกรรมจิตอำสำพระรำชทำน “เรำท ำควำมดีด้วยใจ” 

 

  เมือ่วนัที ่15 มกรำคม 2563 เวลำ 09.00 น. นำงกฤษณำ แปงณวีงค ์ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยั
พะเยำ พรอ้มบคุลำกรส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำ เขำ้รว่มกจิกรรมจติอำสำทำสเีสน้จรำจร ในโครงกำรจติอำสำ
พระรำชทำน 904 วปร. “เรำท ำดดีว้ยใจ” ณ บรเิวณหนำ้หอประชุมพญำง ำเมอืง มหำวทิยำลยัพะเยำ 
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เข้ำร่วมโครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มกำรขอต ำแหน่งของพนักงำนสำยบริกำร 

 

    เมื่อวันที่ 21-23 มกรำคม 2563 นำงสำวมนธิรำ กันธะค ำ และ นำงสำวสุทธำทิพย์ ยำมจนี เข้ำรว่ม
โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้ม กำรขอต ำแหน่งของพนักงำนสำยบรกิำร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้พนักงำนสำยบรกิำร
เกิดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเทคนิค และขั้นตอนกำรขอต ำแหน่งทีสู่งขึน้ และทรำบถงึเทคนิคกำรประเมินคำ่งำน 
กำรวเิครำะหค์ำ่งำน ณ หอ้งประชุมเมอืงพะเยำ อำคำรคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร มหำวทิยำลยัพะเยำ  
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เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบมำตรฐำน ISO 9001: 2015  

และตรวจรับรอง โดย Certified Body ของคณะทันตแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยพะเยำ  

 

   เมือ่วนัที ่15-17 มถินุำยน 2563 เวลำ 09.00-16.00 น. น ำโดยนำงกฤษณำ แปงณวีงค ์ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำน                 
สภำมหำวทิยำลยัพะเยำ พรอ้มดว้ยหวัหนำ้งำน และวำ่ทีร่อ้ยตรอีคัรพล ดวงพตัรำ ต ำแหนง่ เจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป 
เขำ้รว่มโครงกำรพฒันำระบบมำตรฐำน ISO 9001: 2015 และตรวจรบัรอง โดย Certified Body ของคณะทนัตแพทยศำสตร ์
ณ อำคำรเรยีนรวม (หลงัเกำ่) หอ้งภกูำมยำว 1 (PKY1) มหำวทิยำลยัพะเยำ 
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เขำ้รว่มพธิตีกับำตรวนัคลำ้ยวนัสถำปนำมหำวทิยำลยัพะเยำ 

 

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2563 เวลำ 08.00 น. นำงกฤษณำ แปงณีวงค์ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ พร้อมดว้ยบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัยพะเยำเข้ำร่วมกิจกรรมตักบำตรวันคล้ำย
วันสถำปนำมหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี 
ศรสีินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ อำคำรเวียงพะเยำ หอพักนิสิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 
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เข้ำร่วมกจิกรรมวันสถำปนำมหำวิทยำลยัพะเยำ ครบรอบ 10 ปี 

 

  เมือ่วนัที ่17 กรกฎำคม 2563 เวลำ 07.30 น. นำงกฤษณำ แปงณวีงค ์ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยั
พะเยำ พรอ้มดว้ยบคุลำกรส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำเขำ้รว่มกจิกรรมวนัสถำปนำมหำวทิยำลยัพะเยำ ครบรอบ 
10 ปี เพื่อท ำพิธีบ ำเพ็ญกุศลอุทิศถวำยแด่สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชและถวำยพำนพุ่ม ณ ลำนพระบรม      
รำชำนุเสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช มหำวิทยำลัยพะเยำ  
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เข้ำร่วมอบรมโครงกำรเครือข่ำยประชำสมัพันธแ์ละกำรสื่อสำรองค์กร 

มหำวิทยำลัยพะเยำ ปทีี่ 10 (ครั้งที่ 2)  
 

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ว่ำที่รอ้ยตรีอัครพล ดวงพัตรำ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
เข้ำร่วมอบรมโครงกำรเครอืข่ำยประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กร มหำวิทยำลัยพะเยำ ปีที่ 10 (ครั้งที่ 2) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมรว่มมอืกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองคก์ร มพ. 
ให้มีประสิทธิภำพ และพัฒนำทักษะด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ อีกทั้งช่วยใน
กำรเผยแพรข่ำ่วสำรควำมเคลือ่นไหว และกจิกรรมตำ่ง ๆ ของมหำวทิยำลยัพะเยำ ไปสูก่ลุม่เปำ้หมำยอยำ่งตอ่เนือ่ง      
ณ หอ้งประชุมบวร รตันประสทิธิ ์มหำวทิยำลยัพะเยำ 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
จัดท ำโดย : งำนกิจกำรพิเศษ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 



 Tel. 054 466 666 ต่อ 1007  
 Fax. 054 466 703  

ส านักงานสภาหาวิทยาลัยพะเยา 

ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  
19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 
         จังหวัดพะเยา 56000  
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