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ค านำ 

 
 สภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยพะเยา มีบทบาทหนา้ที่ในการก าหนดทิศทาง 

เป้าหมายและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนการพัฒนาคุณภาพองค์กร ให้บรรลุ

ตามวิสัยทัศนท์ี่ตัง้ไว้ 

 คู่มอืสภามหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี ้เรียบเรียงขึน้เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินงานของ

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยในคู่มือฉบับนี้ ประกอบไปด้วยโครงร่างองค์กร 

องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่และข้อบังคับที่ เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย  เป็นต้น                           

ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มอืฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนนิงานของ

สภามหาวิทยาลัย และหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือนี้ คณะผู้จัดท ายินดีน้อมรับเพื่อน าไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

  

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

                                                                                              มิถุนายน 2564 
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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวทิยาลัยพะเยา  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.  2538 ต่อมาในปี  พ.ศ.  2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติ เปลี่ยนชื่อ เป็น         

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                                   

ให้ตราพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                          

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรวมทั้ง

การพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมี                      

การจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
 

1.2  หลักสูตรและบริการ  

 ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยพะเยามีหลักสูตร 

ที่ท าการจัดการเรียนการสอน จ านวน 104 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 65 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 23 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร โดยมีรายชื่อ

หลักสูตร ดังตอ่ไปนี ้ 

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

16) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

18) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

19) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

3. คณะวทิยาศาสตร์ 

20) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

21) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

22) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

23) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

24) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

25) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

26) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

27) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

28) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

29) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

30) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

31) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

32) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

4. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

33) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

34) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

35) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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36) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

37) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

38) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

39) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

40) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

5. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

41) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

42) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

43) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี 

44) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

45) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

46) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

47) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี 

6. คณะทันตแพทยศาสตร์ 

48) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

7. คณะพยาบาลศาสตร์ 

49) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

50) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 

8. คณะแพทยศาสตร์ 

51) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

52) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

53) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

54) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

55) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

56) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

57) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

58) หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

59) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

60) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เปิดสอนในปีการศึกษา 2563) 
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9. คณะเภสัชศาสตร์ 

61) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

62) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

10. คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

63) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

64) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

65) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

11. คณะสหเวชศาสตร์ 

66) หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

67) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

12. คณะนติิศาสตร์ 

68) หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

69) หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

13. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

70) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 

71) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

72) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

73) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

14. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

74) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

75) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

76) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเงนิและการลงทุน 

77) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

78) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

79) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

80) หลักสูตรบัญชบีัณฑติ  

81) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

82) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

83) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

84) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

85) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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15. คณะศิลปศาสตร์ 

86) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

87) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

88) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

89) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

90) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

91) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

92) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

93) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

94) หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

95) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

96) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ 

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

97) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์ 

98) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

99) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

100) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

17. วิทยาลัยการศกึษา 

101) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

102) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

103) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

104) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

105) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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1.3 เป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 ด้านการก าหนดเป้าหมายสู่ความส าเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเป้าหมายของการ

ด าเนนิงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1) ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดส าหรับ 

วัดประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  ดังตาราง

ต่อไปนี ้
 

เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษา  

หลักสูตร ความส าคัญต่อ

ความส าเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1.1 หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 

จ านวน 67 

หลักสูตร 

1)  บัณฑิตมงีานท า 

2) ผู้ใชบั้ณฑิตพงึพอใจใน

คุณภาพบัณฑิต 

3) ผู้เรียนในพื้นท่ีภาคเหนือ

มโีอกาสทางการศึกษา

เพิ่มขึ้น 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและปฏิบัติการ

แนวใหม่มีการฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ  และส่ ง เสริมฝึก

ประสบการณ์ผ่านสหกิจศึกษา พัฒนาท้ัง Hard Skills และ Soft Skills 

มีการใช้สื่ออเิล็กทรอนิกส์เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

จัดกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน มกีารแลกเปลี่ยน

นสิิตในต่างประเทศพัฒนานิสติร่วมกับสถานประกอบการ 

1.2 การจัดการ

ศกึษาควบระดับ

ปริญญาตรี 2 

ปริญญา จ านวน 

22 คู ่

1) บัณฑิตมีโอกาสได้งาน

ท าเพ่ิมขึน้ 

2)  บัณฑิตมี ทักษะทาง

อาชีพ ท่ีหลากหลาย 

ตอบสนองต่อความ

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช  ้

บัณฑิต 

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้นสิิตมคีวามรู้และทักษะของ 2 หลักสูตร

ท่ีส่งเสริมกันในการประกอบอาชีพ ด้วยการบรรยายและปฏิบัติการ         

มีการฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ และส่งเสริมการฝึกประสบการณ์

ผ่านสหกิจศึกษา พัฒนาท้ัง Hard Skills และ Soft Skills มีการใช้สื่อ

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อให้นสิิตได้ทบทวนและเรียนรู้ดว้ยตัวเองจัดกิจกรรม

ในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการจัดการเรียน                 

การสอน กับการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
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หลักสูตร ความส าคัญต่อ

ความส าเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1.3 หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ปริญญาโท 

จ านวน 22

หลักสูตร  

(แผน ก และ ข) 

ปริญญาเอก 10 

หลักสูตร (แบบ 

1.1 และ 2.1) 

ผู้เรียนสามารถน าความรู้   

องค์ความรู้ และหรือองค์

ความรู้ใหม่ไปใช้ในการตอ่

ย อ ด แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร

ประกอบอาชพี 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน ฝึกทักษะด้านการ                     

ท าวิจัย การแสวงหาความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ ก าหนดให้มี

การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศึ กษาห รือสู งกว่ า  มี ก า รสนั บสนุ น ทุนอุ ดหนุ นก า ร                                 

ท าวิทยานพินธ์ 

 

ตารางที่ 2 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การวิจัย มุ่งเป็นสถาบัน การศึกษา 

ขั้ นสู ง ท่ีพ ร้อมด้วยบุคลากร ท่ีม  ี

ศักยภาพ (Talent and Skilled Human 

Resources) ผลิตงานวจิัยเป็นรากฐาน

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

สร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การ

ถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์  

สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณิชย์ 

สู่การเตบิโตอยา่งยั่งยืนของสังคม 

1)  ก า ร ไ ด้ รั บก า รจั ดอั นดั บ  World 

Ranking  

2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้สู่การ

ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ ก า ร น า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์พัฒนา

ชุมชนหรือตอ่ยอดเชงิพาณิชย ์

3) ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติและได้รับการอา้งอิง 

ด าเนินการวิจัยและการน าเสนองานวจิัย  

สู่เวทีระดับโลก โดยมีการท างานวิจัยเพื่อ

ตามสนองต่อความต้องการของชุมชน 

ตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signature  

มีการบูรณาการวิจัยร่วมกับจังหวัด 

และประเทศ รวมท้ังมีสถาบันนวัตกรรม

และถ่ ายทอดเทคโนโลยี  ท าหน้า ท่ี 

ในการต่อยอดองค์ความรู้ 
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ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานบรกิารวชิาการ 

บริการ ความส าคัญต่อ

ความส าเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริการวิชาการ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีด ีและเป็นท่ีพ่ึงให้

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา  

สร้างรายได้ ส่งเสริม  สุขภาวะท่ีด ี 

และบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อน 

ของชุมชนและสังคม 

1) ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน  

เป็นการสร้างประโยชน์

ให้กับชุมชนและ

ผู้รับบริการ 

 

บริการวิชาการด้วยการน าความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

ตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signature การบริการ

วิ ช าการแบบให้ เ ปล่ า  ก ารบ ริการวิ ช าการ ท่ี 

ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน การจัดประชุมวิชาการ  

อบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 

ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความส าคัญต่อ

ความส าเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

อนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารงุ

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ส่งเสริมให้มี Cultural 

Enterprise เพื่อการพัฒนาเชิง

พาณิชยส์ู่สากล 

1) มผีลงานวจิัยและ

นวัตกรรม ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

2) จ านวนผลิตภัณฑแ์ละ

บริการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม และการ

ท่องเท่ียวท่ีสร้าง

มูลค่าและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สร้างผลงานผ่านการลงชุมชน งานวจิัย และการสร้าง

นวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม Cultural Innovation 

กลั่นกรอง และตอ่ยอดเพื่อสร้างคุณค่า Value Added 

ให้กับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ให้ชุมชน 

เกิดความตระหนักรู้ และเกิดการสร้างรายได้สร้าง

เค รือข่ ายความร่วมมือ   กั บชุมชน  (University 

Engagement) เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์

ผลงานเชิงพาณิชย์ให้เกิดเป็น  Cultural Enterprise 

แ ล ะ  ส ร้ า ง ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ม ร ด ก ข อ ง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนิสิตและบุคลากร 

เป็นอัตลักษณ์ขององคก์ร (Thainess) 
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ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานบรกิารสุขภาพ 

บริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การให้บริการสุขภาพ 1) เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 

การบริการสุขภาพ 

2) บูรณาการการเรียนการ

สอนกับนิสติ 

3) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 

การให้บริการท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยแพทย์แผน

ปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลทันตกรรม  

คลินิ กแพทย์แผนจีน  คลินิ กแพทย์แผนไทย คลินิ ก

กายภาพบ าบัด สถานปฏบัิตกิารเภสัชกรชุมชน เป็นต้น 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการทางวิชาการและบริการสุขภาพ เพื่อบูรณาการบริการ  

ทางวิชาการให้เข้ากับการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนิสิต  

สร้างความเช่ียวชาญ เข้าถึงชุมชน มีจิตอาสา อีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการการเข้าถึงการ

รักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการทาง

การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 หน่วยงานบรกิารทางสาธารณสุขและลักษณะการให้บรกิาร 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการใหบ้ริการ 

1 ศูนยบ์ริการทาง

การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข  

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน, 

แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้กับนิสิต 

บุคลากร และบุคคลภายนอก 

2 ศูนยก์ารแพทยแ์ละ

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ให้บริการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการแผนก

ผู้ป่วยใน จ านวน 32 เตียง และให้บริการแผนกอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

3 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการทันตกรรมท่ัวไป บริการตรวจพิเคราะห์โรค เอกซเรย์  

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์คลินิกทันตกรรมเด็ก คลินิกทันตกรรม

บดเคีย้ว คลินิกทันตกรรมครอบครัว และคลินิกระบบการเรียน

การสอน ให้บริการในและนอกเวลาท าการ  

4 คลินิกกายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการทางกายภาพบ าบัด ดว้ยอุปกรณเ์ครื่องมือท่ีทันสมัย 

ให้กับนสิิต บุคลากร และบุคคลภายนอก 

5 สถานปฏบัิตกิารเภสัช

กรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนตามมาตรฐาน

วชิาชีพเภสัชกรรม 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการใหบ้ริการ 

6 ศูนยว์จิัยนวัตกรรม

วทิยาศาสตร ์

เครื่องส าอางและ

ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ  

คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง และนวัตกรรม

ผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติ 

7 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ให้บริการดูแลเด็กตามกลุ่มอายุ แบ่งตามการเจริญเติบโต 

พัฒนาการและความต้องการการดูแลท่ีแตกต่างกัน เพื่อเป็น

สวัสดกิารให้กับบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

ตารางที่ 7  หน่วยงานบริการและลักษณะการให้บรกิาร 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการใหบ้ริการ 

1 ศูนยพ์ัฒนาเทคโนโลยยีานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจรถยนต ์รถขนส่งทางบก และทดสอบสภาพ

อุปกรณ์ NGV และ LPG เพื่อท าการตอ่ทะเบียนประจ าปี  

2 หนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพ 

ด้านการโรงแรมและร้านกาแฟ 

(เรือนเอื้องค า) 

ส านักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ให้บริการด้านการฝกึปฏิบัตแิละการเรียนรู้ให้กับนสิิต 

ให้บริการด้านหอ้งพัก อาหาร และเครื่องดื่มให้กับ

บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 

3 ร้านขายของท่ีระลึก ส านักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

สนับสนุนกิจกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อ

ส่งเสริมผลิตภัณฑข์องชุมชนในรูปแบบของศูนย์กลาง

การจ าหน่ายของฝากของท่ีระลกึ 

4  ศูนยพ์ัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีง

และความอยู่รอดของ 

มนุษยชาต ิ

คณะเกษตรศาสตร์

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้บริการการศกึษา พัฒนาพันธ์ุพืช เกษตรกรรม  

ปศุสัตว ์การประมง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ทางการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงฯ 

5 ศูนยส์ถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยพะเยา ให้บริการสนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม นิสติ บัณฑิต 

ศษิยเ์ก่าบุคลากร และบุคคลภายนอก  

ให้น าผลงานวจิัย ผลงานวชิาการ นวัตกรรมและ

ผลงานสร้างสรรค์ให้สามารถด าเนินการได้จรงิ 

ในเชงิพาณิชยเ์พื่อสร้างผู้ประกอบการใหมท่ี่มี

ศักยภาพ สามารถด าเนนิธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
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1.4 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลัก และอัตลักษณ์บัณฑิต  
 

(1) ปรัชญา 

                 ปญฺญาชีวี เสฏฐชวีี นาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม) "ด ารงชีวติด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด" 

                 ( A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All ) 
 

 (2) ปณธิาน 

        ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

        ( Wisdom for Community Empowerment ) 
 

   (3) วิสัยทัศน์  

  “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สูส่ากล” 

  ( University for Community Innovation with International Standard ) 

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคน                             

ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสาน                           

ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และ

สร้างสรรคป์ัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ  
 

  (4) พันธกิจ (Missions) 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุใหม้หาวิทยาลัยพะเยา                     

“ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื ่อประโยชน์ต่อ                         

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง                         

ของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนินพันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ                    

จึงด าเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

 

 

 



คู่มอืกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา 15 

 

 1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทันโลก  

ทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ด าเนินชีวิตอย่าง                     

มีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่ เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต                                          

มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษา

รองรับและตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าว                             

สู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 
 

 2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

  นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ                    

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ

สังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน

เวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการตดิตามและการประเมินผลเป็นระบบ

สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุม

ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์เน้นการวิจัย

มุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และ                    

การถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์                                

ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับ

รายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0 
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 3) บรกิารวชิาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขา  

ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจ  

หนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชน  

และสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน  

และสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและ                       

เหลื่อมล้ า เกิดสังคมความสุข 
 

 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย 

  การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและ                               

ให้ความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู                    

สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติ                               

ของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพืน้ที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู                     

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถี ชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใชป้ระโยชน์เชิงสร้างสรรค ์ด้วยการบริหารจัดการ และการใชเ้ทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเป็นระบบ 
 

 5) บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรยีนรูเ้ปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

  การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนด                             

ในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื ่อเป้าหมายองค์กรที่ดี                          

มีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย                                            

ในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน                      

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset                         

ของการท างานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้น า ( Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่                        

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วน

ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้น                                  

ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทาง                         
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ในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการท างานร่วมกัน“สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร                           

ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ                               

การบริหารบนพืน้ฐานขอ้มูลที่น่าเชื่อถือและมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

   (5) ค่านิยมร่วม  

 U: Unity   ท างานแบบบูรณาการ รว่มมอืกันมุ่งสูเ่ป้าหมาย 

 P: Professional   ท างานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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(6) สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

1. การผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 

2. พัฒนาอาจารย์ให้มคีุณภาพการสอนตามเกณฑม์าตรฐาน 

3. สร้างงานวิจัยองค์ความรู้ใหม ่ถ่ายทอด และสรา้งสรรคน์วัตกรรมเชงิพาณิชย์ 

4. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

5. เสริมสรา้งความเป็นชาติ และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

6. Smart University มีธรรมาภบิาล สานความคิดสรา้งจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

(7) อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

รูปที่ 2 อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ:

มีคณุภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทกัษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามความต้องการของ
อตุสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อตัลกัษณ์ทัว่ไป: 

มีสนุทรียภาพ มีสขุภาพดี มีบคุลิกภาพดี
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1.5 บุคลากร (Workforce Profile) 
   
 (1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 1,010 คน ประกอบไปด้วย                                       

ผู้ที่ม ีต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 716 คน คิดเป็นร้อยละ 70.89 และผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับ                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 240 คน ร้อยละ 23.76  รองศาสตราจารย์ จ านวน 50 คน ร้อยละ 4.95                      

และศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน ร้อยละ 0.40 

มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใ ช้ความรู้                                   

และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผูเ้รียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบมาตรฐาน

วิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) 

ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ได้รับ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงอัตราส่วนต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

จ านวน 716 240 50 4

70.89%

23.76%

4.95%
0.40%
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ตารางที่ 8  จ านวนต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ ส่วนงาน  
ต าแหน่ง รวม  

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. (คน) 

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 22 17 3 -  42 

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 2 2 -  30 

3 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 49 13 1 -  63 

4 คณะนิติศาสตร์ 22 16 2 -  40 

5 คณะพยาบาลศาสตร์ 34 14 -   -  48 

6 คณะแพทยศาสตร์ 80 8 - 1 89 

7 คณะเภสัชศาสตร์ 43 12 4 -  59 

8 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 12 4 -  33 

9 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 50 13  -  -  63 

10 คณะวิทยาศาสตร์ 54 30 9 -  93 

11 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 48 28 2 -  78 

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 21 6 -  53 

13 คณะศิลปศาสตร์ 81 13 3 -  97 

14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 35 6 2 -  43 

15 คณะสหเวชศาสตร์ 34 11  -  -  45 

16 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 14 10 1 -  25 

17 วทิยาลัยการจัดการ 7 2 6 -  15 

18 วทิยาลัยการศึกษา 14 10 2 1 27 

19 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 49  2  1 -  50 

20 ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 11 2 2 2 17 

รวมท้ังส้ิน  716 240 50 4 1010 
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(2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 945 คน ประกอบไปด้วย                                     

ผู้ที่มีต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวนทั ้งหมด 891 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29                         

พนักงานราชการ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 และลูกจ้างช่ัวคราว จ านวนทั้งหมด 41 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.34 

มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน ให้มีคุณภาพ  

มีทัศนคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงอัตราส่วนต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

จ านวนบุคลากร 891 13 41

94.29%

1.38% 4.34%
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ตารางที่ 9 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน                                   

ล าดับ สังกัด 
พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม  

(คน) 

1 ส านักงานอธิการบด ี 22 - -  22 

2 กองกลาง 34 1 - 35 

3 กองการเจ้าหนา้ที ่ 37 - 4 41 

4 กองกิจการนสิิต 14 2 3 19 

5 กองคลัง 30 1 - 31 

6 กองบริการการศกึษา 51 1 1 53 

7 กองบริหารงานวจิัย 17 -   7 24 

8 กองแผนงาน 21 -  -  21 

9 กองอาคารสถานท่ี 42 3 8 53 

10 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 26 -  -  26 

11 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 -  2 28 

12 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 23 -  -  23 

13 คณะนิติศาสตร์ 9 -  -  9 

14 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 -  -  17 

15 คณะแพทยศาสตร์ 55 -  7 62 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 15 -  3 18 

17 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 -  -  9 

18 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 15 -  -  15 

19 คณะวิทยาศาสตร์ 38 - - 38 

20 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 26 - - 26 

21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 1 - 28 

22 คณะศิลปศาสตร์ 11 1 - 12 

23 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 8 - - 8 

24 คณะสหเวชศาสตร์ 18 - - 18 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ)                                  

ล าดับ สังกัด 
พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม  

(คน) 

25 วทิยาเขตเชยีงราย 10 - - 10 

26 วทิยาลัยการศึกษา 11 - - 11 

27 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 13 - - 13 

28 วทิยาลัยการจัดการ 12 - - 12 

29 ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 105 - - 105 

30 ศูนยบ์รรณสารและการเรียนรู้ 15 1 -  16 

31 ศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 31 1 1 33 

32 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 21 - 1 22 

33 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิติพิการ 22 - 1 23 

34 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2 -   2 

35 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 16 - 3 19 

36 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 8 1 -  9 

37 หนว่ยตรวจสอบภายใน 8 - - 8 

38 หนว่ยปฏบัิตกิารวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว 15 - - 15 

39 หนว่ยกฏหมาย 11 - - 11 

  รวมทั้งสิ้น 891 13 41 945 
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1.6 ความสัมพันธ์ระดบัองค์การ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งโครงสรา้งองค์กรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 โครงสร้างองค์กร
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แผนภูมิท่ี 4 โครงสร้างการบริหารงาน 



คู่มอืกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา 26 

 

1.7 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดผูเ้รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 14 กลุ่ม ดังตาราง

ต่อไปนี ้  
 

ตารางที่ 10  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรียน  

นสิิตระดับปริญญาตรี 

    

 

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

         

 

 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

1. จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 

2. มงีานท าหลังส าเร็จการศึกษาและมีเงินเดอืนท่ีเหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอยา่งมีความสุข 

 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรู้สูก่ารท างานทางวิชาการและวิชาชพี 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยูแ่ละเรียนอยา่งมีความสุข 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธิดามคีวามรู้ ส าเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชพีได้ 

2. บุตร/ธิดามทัีกษะการอยูร่่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวทิยาลัยท่ีดี 

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูร่ะดับอุดมศึกษา 

2. นักเรียนได้อยูแ่ละเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมคีวามสุข มีวฒุกิารศึกษา 

ผู้ใชบั้ณฑิต 1. ได้บัณฑิตท่ีพร้อมท างาน มท้ัีงความรู้และทักษะทางปฏบัิติ 

2. บัณฑิตมทัีกษะท้ัง hard skills และ soft skills ตามคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

ศษิยเ์ก่า 1. มีกจิกรรมสร้างความสัมพันธ์อยา่งต่อเนื่อง 

2. มโีอกาสพัฒนาตนเองได้อยา่งตอ่เนื่อง 

นักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 6 1. มีการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลหลักสูตรอย่างท่ัวถึง 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา  
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ตารางที่ 10  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความ

คาดหวัง (ต่อ) 
 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านการวิจัย 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

2. ด าเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ ตามค่าเป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชนจ์ากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหา

ได้อยา่งยั่งยืน 

2. ความรว่มมือระหว่างนักวจิัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างตอ่เนื่อง 

ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ 

ผู้รับประโยชนจ์ากการบริการ

วชิาการและวิชาชพี (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และแก้ปัญหาได้ 

อย่างย่ังยนื 

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างมหาวทิยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

2. การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. รว่มอนุรักษ ์ฟื้นฟูศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศลิปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 11 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

คู่ความรว่มมอื บทบาท ข้อก าหนดที่ส าคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศกึษาท่ี

มคีวามร่วมมอืใน

โครงการ การรับเข้า

ศกึษาของ

มหาวทิยาลัย 

คัดเลอืกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 

10% ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี

ท่ี 6 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

(Facebook, Line)  

หนังสือราชการ โครงการ/

กิจกรรม 

สถานประกอบการท่ี

ร่วมพัฒนาหลักสูตร

แบบ intensive WIL 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนตามแผนการศึกษา

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

MOU ของสถาบัน หนังสือราชการ  

การประชุม อเีมล์ 

แหลง่ฝึกงานและ

สถานประกอบการ

นสิิต 

สหกิจศกึษา 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามขอ้ก าหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

การด าเนนิงานสหกิจศกึษาและ    

การฝึกงาน 

หนังสือราชการ การ

ประชุม อเีมล ์โครงการ/

กิจกรรม 

ด้านการวิจัย 

แหลง่ทุนวจิัย ร่วมสนับสนุนทุนวจิัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครอืขา่ย ร่วมด าเนนิโครงการวจิัย ข้อเสนอโครงการวจิัยท่ีปรากฏ

หนว่ยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ด้านการบรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

แหลง่ทุน แหลง่ทุน แหลง่ทุน แหลง่ทุน 

ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ ชุมชน/ผู้ประกอบการ 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2561 
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ส่วนที่ 2 

สภามหาว ิทยาล ัยพะเยา 
 

สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลและควบคุมกิจการทั้งปวง                         

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวมด้วย                       

จึงถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดที่เป็นหลักประกันให้มหาวิทยาลัย จะต้องบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ

เป็นไป อย่างมีทิศทาง เพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับสภามหาวิทยาลัยพะเยา                          

มีองค์ประกอบของกรรมการ รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และการประชุม                       

ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ รวมถึงบทบาทของสภาสถาบันอุดมศกึษาที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

2.1 องค ์ประกอบของกรรมการสภามหาว ิทยาล ัย 
 

องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา มจี านวน ๒0 คน ประกอบด้วย 

1. นายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑4 คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา                        

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                          

จ านวน 1 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอชื่อของ ส านักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม) 

3. กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 3 คน ได้แก่ อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริม

มหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน  

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย  
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2.2 กรรมการสภามหาว ิทยาลัย 
 

รูปภาพ รายนาม/อ ีเมล ท ่ีอยู ่/ ทท ่ี  ำงาน โทรศ ัพท/ ์ โทรสาร 

นายกสภามหาวทิยาล ัยพะเยา จำนวน 1 คน 
 

 
 

ศ.(เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ 
Mst.Khaisri@gmail.com 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

37/2 ซ.เอกมัย 12 (เจรญิใจ)                

แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา             

กทม. 10110 

 

Tel :  0 2062 9905 

Fax : 0 2062 9905 

กรรมการสภามหาว ิทยาล ัยผท ู้  รงค ุณว ุฒ ิจำนวน 14 คน 
 
 

 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญสว่าง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

wandunk@hotmail.com (เลขา) 

 

สมาคมชาวฉะเชงิเทรา เลขท่ี 371 

ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

 Tel :  0 2142 1770 

 Fax : 0 2143 9471 

 

 
 

ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.เกตุ  กรุดพันธ์ 

kate.g@cmu.ac.th 

 

ภาควิชาเคม ี คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่                         

239  ถนนห้วยแกว้  ต าบลสุเทพ

อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงใหม ่ 

50200 

Tel : 0 5394 3341 

 

 
 

นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์                              

vira.ro@up.ac.th 

138/6  ตรอกวัดราชาธิวาส  

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ  

กรุงเทพมหานคร  10300 

Tel :  0 2202 9619 
Fax : 0 2241 5137 

 

 

 

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
varakorn@dpu.ac.th 

41 ลาดพร ้าว 64 แยก 10 
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง                

เขตวงัทองหลง กรุงเทพมหานคร 

10310 

Tel : 08 1566 3858 

mailto:varakorn@dpu.ac.th
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รูปภาพ รายนาม/อ ีเมล ท ่ีอยู ่/ ทท ่ี  ำงาน โทรศ ัพท/ ์ โทรสาร 
 

 
รศ.ดร.ชวน ี ทองโรจน์ 

chavanee@gmail.com   

37 ซ.ลาดปลาเค้า 14  

ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว  

เขตลาดพร้าว กทม. 10230 

Tel :  0 2579 0783 
Fax : 0 2941 8159 

 

 

 

 

 

 

ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ 

thongplew.ko@up.ac.th 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร        

และสหกรณ์ เลขท่ี 3  

ถนนราชด าเนนินอก แขวงบ้านพานถม 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

Tel : 06 1871 6556 

(คุณเจี๊ยบ เลขาฯ) 

 

 

 

 

ดร.วรีะชัย ณ นคร 

weerach@loxinfo.co.th 

เลขท่ี 224  ถนนช่างอากาศอุทิศ               

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร  

10210 

 

Tel : 08 1884 4629 

 

 

 

 

ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล 

Chobpholsk@hotmail.com 

 

 

 

 

ส านักพระราชวัง 

ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

สวนจิตรลดา แขวงสวนจิตรลดา  

เขตดุสติ กทม. 10303 

Tel : 08 6031 7711 

 (เลขาฯ) 

Fax : 0 2281 3923 

 

 

 
นายแพทยณ์รงค์  สายวงศ์ 

Nrsw2505@gmail.com (เลขา) 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์  

ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมอืง       

จังหวัดนนทบุรี 11000 

Tel : 09 0649 2444

คุณกิตติมา ป้านสุวรรณ 

(เลขา)  

 
 

 

 

นพ.ธวัช   สุนทราจารย์                         

Thawats2010@hotmail.com 

 

 

 

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

อ าเภอเมอืง  

จังหวัดนนทบุรี 11000                

 

Tel : 08 4024 4062 

(เลขาฯ) 

Fax : 0 2965 9573 
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รูปภาพ รายนาม/อ ีเมล ท ่ีอยู ่/ ทท ่ี  ำงาน โทรศ ัพท/ ์ โทรสาร 
 

 

 

 

 

นายทรงยศ  โรจนวีระ 

songyoth@bb.go.th 

17/51 ซอยวงศ์สว่าง 7  

ถนนวงศส์วา่ง  แขวงวงศส์วา่ง  

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

Tel : 08 7068 2992 

 

 

 

 

นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต 

wittawat.sv@up.ac.th 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) อาคาร 1 

555 ถนนวภิาวดรัีงสิตแขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กทม. 10900 

 

 

Tel : 09 2264 9289 

(เลขาฯ) 

 

 นายวีระชัย  อมรรัตน์ 

Weerachai.a@hotmail.com 

หมูบ้่าน เดอะซิตี้ป่ินเกล้า 

บ้านเลขท่ี 88/71  ซ.บรมราชชนน ี

62/4 ถ.บรมราชชนนี   

แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีัฒนา  

กรุงเทพฯ  10170 

 Tel : 08 1172 2787 

 

 

 

 

นายโสภณ  ทองดี   

Thongdee.Sopon@gmail.com 

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี      

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ 80 

พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง         

เขตหลักสี่ กทม. 10210 

Tel : 08 1857 7715 

(เลขาฯ) 

 

กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 3 คน 
 

 
 

รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ                 

อธ ิการบด ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา                  

19 ม.2 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า  จังหวัดพะเยา 56000 

 

  Tel : 0 5446 6666  

ตอ่ 1080 

Fax : 0 5446 6690 

 ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ 

ประธานกรรมการส ่งเสริมกิจการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

narongtana@gmail.com 

บริษัท ตนานุวัฒน ์จ ากัด 1/1-8  

ถนนรัตนโกสินทร์  ต าบลศรีภูม ิ 

อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงใหม่ 

50200 

 Tel : 0 5341 2616-9 

Fax : 0 5322 7497 
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รูปภาพ รายนาม/อ ีเมล ท ่ีอยู ่/ ทท ่ี  ำงาน โทรศ ัพท/ ์ โทรสาร 
 
 
 

ผศ.อุดม  งามเมอืงสกุล 

ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  

  udom4437@gmail.com 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา                  

19 ม.2 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า จังหวัดพะเยา 56000 

 

  Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 3867 

  Fax : 0 5446 6660 

กรรมการสภามหาว ิทยาล ัยประเภทคณาจารย ์ประจำ จำนวน 2 คน 
 

 
 

 

ผศ.ดร.รังสรรค์  เกตุออ๊ต 

rangsank@gmail.co 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ                   

การสื่อสาร  

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศาสตร์             

19 ม.2 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง   

จังหวัดพะเยา 56000 

  Tel : 0 5446 6666  

        ตอ่ 2319 

 

 
 

 

 

รศ.กันยก์ัญญา ใจการวงค ์สกุล  

KANKANYA@up.ac.th 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา                  

19 ม.2 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า จังหวัดพะเยา 56000 

 

Tel : 0 5446 6666  

        ตอ่ 1614 
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2.3 เลขานุการสภามหาว ิทยาล ัยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เลขานุการสภามหาว ิทยาล ัยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 

 

รศ.ดร.ฐิตรัิตน์ เชี่ยวสุวรรณ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา                  

19 ม.2 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง   

จังหวัดพะเยา 56000 

 

 

  Tel : 0 5446 6666  

        ตอ่ 1001 

 

 รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา                  

19 ม.2 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง   

จังหวัดพะเยา 56000 

  Tel : 0 5446 6666  

        ตอ่ 1082 

 

 รศ.ดร.ดเิรก  ธรีะภูธร 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา                  

19 ม.2 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง   

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel : 0 5446 6666  

        ตอ่ 1080 

 

 
 
 
 

ผศ.ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา                  

19 ม.2 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง   

จังหวัดพะเยา 56000 

  Tel : 0 5446 6666  

        ตอ่ 1083 

 

 นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา                  

19 ม.2 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง   

จังหวัดพะเยา 56000 

  Tel : 0 5446 6666  

        ตอ่ 1283 

 

 



 
 

 

 

 

อ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลกิจกำรทั่วไป 

ของมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติ 

มหำวทิยำลัยพะเยำ พ.ศ. ๒๕๕3 (มำตรำ ๒1) 
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2.4 อ านาจหน้าทีแ่ละข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

2.4.1 อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2.4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 

2.4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2555 

2.4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
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2.4.1  อ านาจหน้าที่ของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวทิยาลัยตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕3 (มาตรา ๒1) 
 

1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์                

ในมาตรา 6 

2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบและ

ประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

3) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา                            

และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา

ช้ันสูงหรอืสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัตกิารให้ปริญญากิตตมิศักดิ ์

4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของสว่นงานดังกล่าว 

5) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัด

การศกึษาร่วมของสถานศกึษาช้ันสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิก

หลักสูตรการศกึษา 

7) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์พิเศษ 

8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4) ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ และต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

9) แตง่ตัง้และถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

11) วางนโยบายและวธิีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตัง้องค์กรที่เป็นนิติบุคคล 

12) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงนิ การคลัง การพัสดุและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 

13) อนุมัตกิารตัง้งบประมาณรายรับ และอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
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14) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ต าแหน่งอธิการบดี

ว่างลง 

15) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่                  

ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

16) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี และหัวหนา้ส่วนงานตามมาตรา 7 

17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มไิด้ระบุให้เป็นหนา้ที่ของผูใ้ดโดยเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย คุณสมบัติ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ 

นำยกสภำมหำวิทยำลัยและ 

กรรมกำรสภำมหำวทิยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. 2561 
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2.4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย  

กำรประชุมและ กำรด ำเนินงำน 

ของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 

พ.ศ. 2555 
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2.4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของ                      

สภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย  

กำรประชุมและ กำรด ำเนินงำน 

ของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2564 
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2.4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
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2.5 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕3 มาตรา 20 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันมีวาระ

การด ารงต าแหน่งดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

ตารางที่ 12 วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชุดปัจจุบัน 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง วันที่แต่งตั้ง วันที่ครบวาระ 

1 ศ. (เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

2 ศ. (พเิศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

3 ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

4 รศ. ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

5 รศ.ดร.ชวน ี ทองโรจน ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

6 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

7 ดร.วรีะชัย ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

8 ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

9 นายแพทยณ์รงค์  สายวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

10 นายแพทยธ์วัช  สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

11 นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

12 นายวิทวัส  สวัสดิ-์ชูโต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

13 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

14 นายวีระชัย  อมรรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

15 นายโสภณ  ทองด ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 

16 รศ.ดร.สุภกรพงศบางโพธ์ิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 25 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 65 

17 ผศ.อุดม งามเมอืงสกุล ประธานสภาพนักงาน 8 ม.ีค. 64 7 ม.ีค. 66 

18 ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการฯ 17 พ.ย. 62 16 พ.ย. 65 

19 รศ.กันยก์ัญญา ใจการวงค์สกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 25 เม.ย. 63 24 เม.ย. 66 

20 ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุออ๊ต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 25 เม.ย. 63 24 เม.ย. 66 

21 รศ.ดร.ฐิตรัิตน์ เชี่ยวสุวรรณ เลขานุการ  25 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 65 

22 รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย  ผู้ช่วยเลขานุการ  25 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 65 

23 รศ.ดร.ดเิรก ธีระภูธร ผู้ช่วยเลขานุการ  25 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 65 

24 ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ ผู้ช่วยเลขานุการ  25 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 65 

25 นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยเลขานุการ 25 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 65 
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2.6 คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยพะเยาแต่งต้ัง 
 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ด าเนินงานและกิจการของ

มหาวิทยาลั ยพะเยา  ตามอ านาจหน้ าที่ ใ นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยพะเยา  พ .ศ .  2553                                           

ตามมาตรา 20 (15)  จ านวน 11 ชุด ดังนี้ 

2.6.1 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและวินิจฉัยข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง    ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์   กรรมการ 

3. นายทรงยศ  โรจนวีระ    กรรมการ 

4. นายวีระชัย  อมรรัตน์    กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์  กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ  กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ  กรรมการ 

9. นายปฐมพงษ์  ทองรอด    กรรมการ 

10. นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด    กรรมการและเลขานุการ 

11. หัวหนา้หนว่ยงานที่รับผดิชอบด้านกฎหมาย  ผูช่้วยเลขานุการ 

12. นางสาวธิดารัตน์  เวียงค า    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

  ให้คณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองและวินิจฉัยข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา มีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และเสนอแนวทางการวินจิฉัย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ที่อธิการบดีมอบหมาย 
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2.6.2 คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือนและเงนิค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
 

1. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง    ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์   กรรมการ 

3. นายทรงยศ  โรจนวีระ    กรรมการ 

4. นายวีระชัย  อมรรัตน์    กรรมการ 

5. นายโสภณ  ทองดี     กรรมการ 

6. นายอานนท์ณัฏฐ์  จนีเอียด    เลขานุการ 

7. นายสมทบ  เหล็กสิงห์    ผูช่้วยเลขานุการ 

8. นางสาวธิดารัตน์  เวียงค า    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. พิจารณาทบทวนอัตราเงนิเดือนและเงนิค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร และเสนอนายกสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลงนามในประกาศตอ่ไป 

๒. หนา้ที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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2.6.3 คณะกรรมการศึกษา และวางระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์                   

คณะทันตแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์    ประธานกรรมการ 

2. ดร.ทรงเปลว  กองจันทร์     กรรมการ 

3. ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล     กรรมการ 

4. นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์     กรรมการ 

5. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศุภสทิธิ์  พรรณารุโณทัย  กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์   กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ   กรรมการ 

8. นายปฐมพงษ์  ทองรอด     กรรมการ 

9. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี     กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย   กรรมการและเลขานุการ 

11. หัวหนา้หนว่ยงานที่รับผดิชอบด้านกฎหมาย   ผูช่้วยเลขานุการ 

12. นางสาวณัฐพิมล  กิติตาล     ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. ให้มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา และพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอ

แนวทางเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย

ตามแตก่รณี 

2. ศกึษา ทบทวน และเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงและวางระบบโครงสรา้งและการบริหาร

จัดการของคณะแพทยศาสตร ์คณะทันตแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ให้มคีวามเชื่อมโยงและสอดคล้องกันเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรอืสภามหาวิทยาลัยตามแต่กรณี 

3. ปรับปรุง ระเบียบ ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์และศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและเป็นไปตามบริบทและ  

สถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

4. มีอ านาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยาหรืออธิการบดีมอบหมาย 
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2.6.4 คณะกรรมการการใช้พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. ดร.วีระชัย  ณ นคร     ประธานกรรมการ 

2. ดร.ทรงเปลว  กองจันทร์    กรรมการ 

3. นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต    กรรมการ 

4. นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์    กรรมการ 

5. นายโสภณ  ทองดี     กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ  กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สนิค้างาม  กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ  ภักดีพินจิ กรรมการ 

10. นายปฐมพงษ์  ทองรอด    กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

12. ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย     ผูช่้วยเลขานุการ 

13. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

วางแนวทางการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาที่ยังยืนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและชุมชน 
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2.6.5 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์  ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ  กรุดพันธ์   กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการ 

4. ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล    กรรมการ 

5. นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต    กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์  กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ  กรรมการและเลขานุการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงนิ  จันทรมณี  ผูช่้วยเลขานุการ 

9. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยามีอ านาจและหน้าที่                        

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การด าเนินการหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 และ                                           

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

2.6.6 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง    ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  กรรมการ 

3. นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์   กรรมการ 

4. นางสาวพิมพ์จันทร์  บัณฑรพงศ์   เลขานุการ 

หน้าที่ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยามีอ านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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2.6.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส่ 
 

1. ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล    ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล  กรรมการ 

4. นายเอนก  มีมงคล     กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

6. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี    ผูช่้วยเลขานุการ 

7. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสมีอ านาจและหน้าที่

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภบิาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

2.6.8 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจรยิธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง    ประธานกรรมการ 

2. ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล    กรรมการ 

3. พลอากาศโท สุวรรณ  ข าทอง   กรรมการ 

4. ดร.อรรถพล  ตรกึตรอง    กรรมการ 

5. ดร.จุลพงษ์  ทวีศรี     กรรมการ 

6. หัวหนา้หนว่ยงานที่รับผดิชอบด้านกฎหมาย  เลขานุการ 

7. นางสาวอารียา  อรุณรับ    ผูช่้วยเลขานุการ 

8. นายจักรพงษ์  พรหมวาทย์    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา มีอ านาจและหน้าที่                    

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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2.6.9 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

1. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง    ประธานกรรมการ 

2. ดร.ทองเปลว  กองจันทร์    กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์ ณรงค ์ ใจหาญ   กรรมการ 

4. ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล    กรรมการ 

5. นายเกรียงเดช  มาจ าเนียร    กรรมการ 

6. หัวหนา้หนว่ยงานที่รับผดิชอบด้านกฎหมาย  เลขานุการ 

7. นายเฉลิมวัฒน ์ สุวรรณ    ผูช่้วยเลขานุการ 

8. นายธัชธรรม์  ค ายาน    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีอ านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

2.6.10 คณะกรรมการศึกษาการจัดการปัญหาข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง    ประธานกรรมการ 

2. นายปฐมพงษ์  ทองรอด    กรรมการ 

3. หัวหนา้หนว่ยงานที่รับผดิชอบด้านกฎหมาย  เลขานุการ 

4. นายเฉลิมวัฒน ์ สุวรรณ    ผูช่้วยเลขานุการ 

5. นางสาวอารียา  อรุณรับ    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. ศกึษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการปัญหาขอ้พิพาทของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อ

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. มีอ านาจเรียกข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาการจัดการปัญหาข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมาย 

5. หนา้ที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมาย 
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2.6.11 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

1. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.เกตุ  กรุดพันธ์  ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.กุสุมา  รักษมณี  กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ กรรมการ 

4. ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ    กรรมการ 

5. ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศริิโรจน์  กรรมการ 

6. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศริิกุล   กรรมการ 

7. ศาสตราจารย์ นพ.ยง  ภูว่รวรรณ    กรรมการ 

8. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้    กรรมการ 

9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ  กรรมการ 

10. ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศท์องค า   กรรมการ 

11. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

12. ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คณะกรรมกำร 

พิจำรณำกลั่นกรองและวินิจฉัยข้อบังคับ ระเบยีบ และ

ประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ 
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คณะกรรมกำร 

พิจำรณำทบทวนอัตรำเงินเดือนและ 

เงนิค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริหำร 
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คณะกรรมกำรศึกษำ และวำงระบบโครงสรำ้งและกำร

บริหำรจัดกำรของคณะแพทยศำสตร์                  

คณะทันตแพทยศำสตร์และศูนย์กำรแพทย์และ

โรงพยำบำลมหำวทิยำลัยพะเยำ 
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คณะกรรมกำรกำร 

ใช้พื้นที่ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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คณะกรรมกำร 

พิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรของมหำวทิยำลัยพะเยำ 
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คณะกรรมกำร 

ตรวจสอบประจ ำมหำวทิยำลัยพะเยำ 
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คณะกรรมกำร 

บรหิำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน  

และควำมโปร่งใส 
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คณะกรรมกำร 

ธรรมำภิบำลและจริยธรรมของมหำวิทยำลัยพะเยำ 
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คณะกรรมกำร 

อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
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คณะกรรมกำร 

ศึกษำกำรจัดกำรปัญหำข้อพิพำท 

ของมหำวิทยำลัยพะเยำ 
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คณะกรรมกำร 

พิจำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำรมหำวิทยำลยัพะเยำ 
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ส่วนที่ 3 

ฝ่ายบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3.1 คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ใหค้ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ  ได้แก่  อธิการบดี (2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี 

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 และ ประธานสภาพนักงาน (3) ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง

เป็นเลขานุการ 
 

 ตารางท่ี 13 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตรัิตน์ เชี่ยวสุวรรณ 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
กรรมการ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  
กรรมการ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  
กรรมการ 

5 ดร.วุฒิชัย  ไชยรินค า 

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต  
กรรมการ 

6 นายประฐมพงษ์  ทองรอด 

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สนิ 
กรรมการ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
กรรมการ 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวส ุ

คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
กรรมการ 

9 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
กรรมการ 

10 ศาสตราจารย์ นายแพทยส์ุกิจ  พันธ์ุพิมานมาศ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
กรรมการ 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการ 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราล ีโอภาสนันท์ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
กรรมการ 

12 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เสาแก้ว 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
กรรมการ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภัคดีพนิจิ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 
กรรมการ 

14 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต ์ บุญยรักษ ์

คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
กรรมการ 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ประสานพันธ์ 

คณบดีคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
กรรมการ 

16 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ด ารงวริิยะนุภาพ 

คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
กรรมการ 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตมิา  กาวีระ 

คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 
กรรมการ 

18 รองศาสตราจารย์ จันทน ี เพชรานนท์ 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 
กรรมการ 

19 ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
กรรมการ 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
กรรมการ 

21 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาต ิ

คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 

22 รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กรรมการ 

23 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ นพรัก 

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา 
กรรมการ 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ 

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
กรรมการ 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมอืงสกุล 

ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
กรรมการ 

26 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยจ์ันทร์ วงค์จันทร์ตา 

ผู้อ านวยการวทิยาเขตเชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยา 
กรรมการ 
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3.1.1 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา ๒๓ คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการ

ติดตามประเมินผลการด าเนนิงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๓) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุและ

ทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย 

(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน และการวัดผลการศึกษา

เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๕) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา

และประกาศนยีบัตรตอ่สภามหาวิทยาลัย 

(๖) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๗ รวมทั้งเสนอการแบ่ง

หนว่ยงานภายในของสว่นงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการ 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษพ์ล 

ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
กรรมการ 

28 รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน ์

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
กรรมการ 

29 นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอยีด 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
กรรมการ 

30 นางกฤษณา  แปงณวีงค ์

ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
กรรมการ 

31 รองศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธรีะภูธร 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองคก์ร 
กรรมการและเลขานุการ 

32 นางณัฐธดิา  ชาวนา่น 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

33 นางสาวกัลวรา  ภูมิลา 

ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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(๗) พิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรอืการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา

ช้ันสูงและสถาบันวิจัยอื่นเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๘) พิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ และต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๙) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานภายในของส่วน

งานตามมาตรา ๗ 

(๑๐) จัดหาวิธีการอันจะท าให้การศกึษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการริเริ่ม 

การปรับแปลง การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๑๑) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารของมหาวิทยาลัย 

(๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ 

อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค ำสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพะเยำ 
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3.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
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3.2 ผู้บริหารมหาวทิยาลัยพะเยา  

 องค์ประกอบของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอธิการบดี เป็ นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และ

รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดี ตามจ านวนที่                                

สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย ในระดับส่วนงานมี

หัวหนา้ส่วนงานเป็นผู้บังคับบัญชา และกอง/ศูนย์ มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้  
  

3.2.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม เลขานุการ/ตดิตอ่ท ่ีทำงาน 

 
 

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยพะเยา 

รองศาสตราจารย ์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ 

 

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1088 

Fax : 0 5446 6700 

 
 

รองอธกิารบด ีฝ่ายนโยบายและแผน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตรัิตน์ เชี่ยวสุวรรณ 
 

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1001 

 

 
 

รองอธกิารบด ีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย 
  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1082 

 

 

 
 

รองอธ ิการบด ีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ 
 

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1083 
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รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม เลขานุการ/ตดิตอ่ท ่ีทำงาน 
 

 รองอธกิารบด ีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธรีะภูธร 

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1080 

 

 
รองอธกิารบด ีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

ดร.วุฒิชัย  ไชยรินค า 
  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1004 

 
รองอธกิารบด ีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน 

นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1283 

 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ 
  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1003 

 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงิน  จันทรมณี 
  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1086 

 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงค์ 
  Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1002 
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รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม เลขานุการ/ตดิตอ่ท ่ีทำงาน 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา  ปานเทือก 
  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1055 

 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

นายแพทยส์รวศิ  บุญญฐี 
  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1001 

 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย 
  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1006 
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3.2.2  ผู้บริหารส่วนงาน 

รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม/อ ีเมล โทรศ ัพทท ์  ท ่ี  ำงาน 

ส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ 7 (4) 
 คณบดค ี  ณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม  
  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 3246 

Fax : 0 5446 6716  

 
 

คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ 
 

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 2333 

Fax : 0 5446 6718 

 
 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ 

 

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 4748 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดค ี  ณะนิตศิาสตร ์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณรายรัตน ์ศรีไชยรัตน ์ 

 

 

 

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1618 

Fax : 0 5446 6719 

 

 

 

คณบดค ี  ณะแพทยศาสตร์  

ศาสตราจารย ์ นพ.สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ 

 

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 7006 

Fax : 0 5446 6698  
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รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม/อ ีเมล โทรศ ัพทท ์  ท ่ี  ำงาน 
 

คณบดค ี  ณะพยาบาลศาสตร์  

ผ ู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราล ีโอภาสนันท์ 

 

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 3110 

Fax : 0 5446 6713 

 

คณบดค ี  ณะเภสัชศาสตร์  

รองศาสตราจารย ์ ดร.สุรศักดิ์  เสาแก้ว 

 

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 3204 

Fax : 0 5446 6965 

 

คณบดค ี  ณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.ประกอบศิริ  ภัคดีพนิจิ 

 

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1508 

Fax : 0 5446 6692 

 

คณบดค ี  ณะวิทยาศาสตร์  

รองศาสตราจารย ์ ดร.ชยันต ์ บุญยรักษ์ 

 

  

  Tel : 08 9960 2740 

  Fax : 0 5446 6664 

 

คณบดค ี  ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.สุรศักดิ์  ประสานพันธ์ 

 

 Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 3815 

Fax : 0 5446 6663 

 

คณบดค ี  ณะวิศวกรรมศาสตร์  

รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐพงศ ์ด ารงวริิยะนุภาพ 

 

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 3389 

Fax : 0 5446 6662 
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รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม/อ ีเมล โทรศ ัพทท ์  ท ่ี  ำงาน 
 

คณบดค ี  ณะศิลปศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.จิตตมิา  ภาวรีะ 

 

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1690 

Fax : 0 5446 6660 

 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

รองศาสตราจารย ์ จันทน ี เพชรานนท์ 

 

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 3358 

Fax : 0 5446 6715 

 

คณบดค ี  ณะสหเวชศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี  

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 3335 

Fax : 0 5446 6697 

 

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.สมคิด  จูหวา้ 

 

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 3316 

 

คณบดค ี  ณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

รองศาสตราจารย ์ดร.ตอ่พงศ ์ กรีธาชาติ 

 

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 3400 

Fax : 0 5446 6704 

 
 คณบดค ี  ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ พรรณยุพา  นพรัก 

 

 

 

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1305 

Fax : 0 5446 6708 
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รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม/อ ีเมล โทรศ ัพทท ์  ท ่ี  ำงาน 
 

คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

รองศาสตราจารย ์ ดร.สมบัต ิ นพรัก 

 

  

  Tel : 0 5446 6666  
ต่อ 1382 

Fax : 0 5446 6691 

 

 

 

 
 

 รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ 
 

  

  Tel : 0 2655 1100  

  ตอ่ 110 

  Fax : 0 2655 3700 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

รองศาสตราจารย ์ ปรียานันท์  แสนโภชน์ 

 

  

 

 

Tel : 0 5446 6666  

ต่อ 1305 

 

ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชยีงราย มหาวิทยาลัยพะเยา  

รองศาสตราจารย ์ ดร.ทิพยจ์ันทร์ วงค์จันทร์ตา 

 

  

 

 

 

 

 

Tel : 0 5315 2152 

054 466 666 ต่อ 3010 

  Fax : 0 5315 2151 
 

 

ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สันธิวัฒน ์ พทัิกษ์พล 

 

 

 

 

 

 

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1017 
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3.2.3 ผู้บริหารส านักงาน ศูนย์ กอง และหน่วยงานต่างๆ 

รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม/อ ีเมล โทรศ ัพทท ์  ท ่ี  ำงาน 

ส่วนงานตามมาตรา 7 (1) และ 7 (2) 

    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอยีด 

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1009 

  Fax : 0 5446 6706 

 

 
 

ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

นางกฤษณา  แปงณีวงค์   

 

Tel :  0 5446 6666  

ตอ่ 1008 
  Fax : 0 5446 6703 

 ผู้อ านวยการกองกลาง 

นางณัฐธดิา  ชาวนา่น 

 Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1019 
  Fax : 0 5446 6690 

 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

นายสมทบ  เหล็กสิงห์ 

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1077 

  Fax : 0 5446 6661 



คู่มอืกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา 101 

 

รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม/อ ีเมล โทรศ ัพทท ์  ท ่ี  ำงาน 

 ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 

นายพเิชษฐ  ถูกจิตร 

 

 

 

 

 

 

 Tel : 0 5446 6666  

   ต่อ 6296  

 ผู้อ านวยการกองคลัง 

นางสาวปวณีา  จันทร์วิจิตร 

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1054 
   Fax : 0 5446 6733 

 ผู้อ านวยการกองบรกิารการศึกษา 

นางสาวกัลวรา  ภูมิลา 

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1026 

  Fax : 0 5446 6693-94 

 ผู้อ านวยการกองบรหิารงานวิจัย 

นางสาวอัญชลี  เทียมศิริ 

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1045 

  Fax : 0 5446 6714 

 ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิต 

และนิสิตพิการ 

นางสาวอ านวยพร  ขัตวิงศ์ 

 Tel : 0 5446 6666  

   ต่อ 6297  
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รูปภาพ ต าแหน่ง/รายนาม/อ ีเมล โทรศ ัพทท ์  ท ่ี  ำงาน 

 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

นางสาวฐิตพิร  มณจีันสุข 

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1094 

  Fax : 0 5446 6720 

 ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 

นายจีระวัฒน ์ หมั่นงาน 

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1060 

 ผู้อ านวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน 

นายศตฉัน  วรรณโวหาร   

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1280 

 ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและ 

การเรียนรู้ 

ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงค ์

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 1060 

  Fax : 0 5446 6705 

 ผู้อ านวยการศูนย์บรกิารเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

นายพลรบ  สวัสด ี

Tel : 0 5446 6666  

  ต่อ 2355 

  Fax : 0 5446 6717 
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ส่วนที่ 4 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก เพื่อเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสนองงานของ                         

สภามหาวิทยาลัยและประสานงานกับฝ่ายบริหารและส่วนงานต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโครงสร้าง                            

การบริหาร อ านาจหน้าที ่และผูบ้ริหารส านักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

4.1  อ านาจหน้าที่ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 1 ให้แบ่งงานในส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑.๑ งานธุรการ 

๑.๒  งานประชุม 

๑.๓ งานกิจการพิเศษ 
 

ข้อ ๒ ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

2.1  สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

2.2  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้กระท าการใด  ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัย 

2.3  ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและธุรการของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

2.4  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และ                    

ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการ หนว่ยงานอื่น ๆ หรอืตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2.๕  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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4.2  โครงสรา้งองค์กรของส านักงานสภามหาว ิทยาล ัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  โครงสรา้งการบร ิหารของส านักงานสภามหาว ิทยาล ัย 
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4.4  บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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4.4.1  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 
นางกฤษณา  แปงณวีงค์ 

ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป) 

E-Mail : krissana.ph@up.ac.th  เบอร์โทรภายใน : 1008 

อ านาจหน้าที่ 
๑. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัย 

๒. เป็นหน่วยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัยและการด าเนินการเกี่ยวกับภาระงานของสภา

มหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๓. ประสานงานกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยส่วนราชการ

และองค์กรอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของสภามหาวิทยาลัย 

๔. ประสานงานและหรอืด าเนนิงานเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมตสิภามหาวิทยาลัย 

๕. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภามหาวิทยาลัยส าหรับการปฏิบัติงานของสภา

มหาวิทยาลัย 

๖. เป็นหน่วยงานประสานและด าเนินงานการประชุมอื่น ๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึน้ตามมตสิภามหาวิทยาลัย หรอืตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๗. บริการและเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัย

และหนว่ยงานอื่นได้ทราบ 

๘. บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การเงนิ การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของส านักงานมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 



 

 

งำนธุรกำร 
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4.4.2  งานธุรการ 

 

 

 

 

 
นางสาวมนธิรา กันธะค า 

หัวหน้างานธุรการ 

(เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป) 

E-Mail : montira.gu@up.ac.th เบอร์โทรภายใน : 1007 

อ านาจหน้าที่ 
         งานควบคุมดูแลหน่วยธุรการ 

1. ควบคุม ตรวจสอบ การจัดการงานต่างๆ ของงานธุรการ 

2. ติดตอ่ประสานงานกับหนว่ยงานและบุคคลทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องตา่งๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

4. วางแผน วินจิฉัย สั่งการ  

5. ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ตดิตามประเมินผลในงานธุรการ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ส ารวจความต้องการการใชว้ัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ 

2. จัดท าหนังสือขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. จัดหารูปแบบรายการและรายละเอียดตามระเบียบพัสดุ 

4. ส ารวจรา้นค้าเพื่อด าเนนิการเสนอราคาตามรายละเอียดที่ตอ้งการ 

5. จัดท าหนังสือขอซือ้/จา้ง 

6. จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งในระบบ Dynamics AX ตามขั้นตอนจนถึงการเบิกจ่าย 
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งานงบประมาณ 

1. ส ารวจความต้องการการใชง้บประมาณภายในส่วนงาน 

2. จัดท าค าของบประมาณในระบบของกองแผนงาน 

3. ท าการตัดงบประมาณตามรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในส่วนงาน 

4. จัดท ารายงานการใชง้บประมาณคงเหลือประจ าเดือน 

5. วิเคราะหก์ารใชง้บประมาณตามค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และความตอ้งการใช้งบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่

ยังไม่เกิดขึ้น 

งานแผน 

1. ศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดเตรียม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนนิการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการในระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณของกองแผนงาน 

4. รายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนติดตามการ

ด าเนินการตามแผนและวิเคราะหแ์ผน 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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นางสาวการะเกศ จันณะค า 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

E-Mail : karaket.su@up.ac.th เบอร์โทรภายใน : 1007 

อ านาจหน้าที่ 
สารบรรณ 

1. รับ – ส่งหนังสือราชการทั้งหนังสอืภายในและหนังสือภายนอก 

2. ตรวจสอบหนังสอืรับภายในและหนังสอืรับภายนอก 

3. เกษียนหนังสือราชการ พร้อมเสนอตามขั้นตอน 

4. จ าแนกหนังสอืตามค าสั่ง พร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

5. จัดท ารายงานการรับ - ส่ง หนังสือราชการเป็นประจ าเดือน 

6. ร่าง พิมพ์หนังสอืราชการ 

งานบุคคล 

1. จัดเตรียมแฟม้ประวัตขิองบุคลากร 

2. ตรวจสอบประวัติการลาของบุคลากร พร้อมเสนอตามขั้นตอน 

3. จัดเก็บแบบฟอร์มการลาของบุคลากรเข้าแฟ้มประวัติ 

4. ลงประวัตกิารลาของบุคลากรในระบบของกองการเจา้หนา้ที่ 

5. จัดท ารายงานสถิติการลาของบุคลากรประจ าเดือนและแจ้งที่ประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา 
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งานเบิก – จ่าย 

1. เบิก-จ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้อ านวยการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

2. เบิก-จา่ยค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจ าเดือนของบุคลากร 

3. เบิก-จา่ยค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินงานภายในส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

4. รายงานการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีเป็นรายไตรมาส 

งานการเงนิ 

1. จัดท ายืมเงินทดรองจ่ายในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009    

2. ตรวจสอบเอกสารเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย 

3. จัดท าใบเบิกเงินในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 
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ว่าที่ร้อยตรอีัครพล  ดวงพัตรา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

E-Mail : orkkharapon.do@up.ac.th เบอร์โทรภายใน : 1007 

อ านาจหน้าที่ 
งานพัสดุ 

1. ตรวจเช็คครุภัณฑใ์ห้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

2. ตรวจเช็ควัสดุส านักงานในคลังกับสินค้าจรงิให้สอดคล้องกัน 

3. อนุมัตกิารรับเข้า - เบิกออกวัสดุส านักงานในระบบ IMS ตามใบขอเบิกวัสดุ 

4. จัดท ารายงานวัสดุคงเหลอืประจ าเดือน 

รายงานการประเมินตนเองผู้บริหารระดับกอง 

1. รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑก์ารประเมนิ 

2. จัดท ารายงานการประเมนิตนเองผู้บริหารระดับกอง 

3. จัดประชุมเกี่ยวกับการประเมนิตนเองผู้บริหารระดับกองภายในส่วนงาน 

4. ประสานงานเกี่ยวกับการประเมนิฯ กับเครือขา่ยภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของส่วนงาน 

1. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับเครือขา่ยประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย 

2. จัดท าขา่วสารประจ าเดือนพร้อมเผยแพร่ 

3. จัดท าขา่วสารประจ าไตรมาสพรอ้มเผยแพร่ 

4. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 

 



 

 

งำนประชุม 
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4.4.3  งานประชุม 

 

 

 

 

 
นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง 

หัวหน้างานประชุม 

(เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป) 

E-Mail : nertchanok.su@up.ac.th เบอร์โทรภายใน : 1007 

 
อ านาจหน้าที่ 

1. จัดเตรียมข้อมูล / ตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบวาระ ที่ เสนอเข้าวาระประชุม                           

สภามหาวิทยาลัย / ประชุมประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2. จัดท าระเบียบวาระการประชุม / บันทึกการประชุม การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา /                     

การประชุมประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. สรุปรายงานการประชุม การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา / การประชุมประเมินตนเองของ             

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัย / ผู้ช่วยเลขานุการ / ผู้อ านวยการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณา 

4. จัดเก็บมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  / ประชุมประเมินตนเองของ                             

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

5. ติดต่อประสานงาน การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  / ประชุมประเมินตนเองของ                           

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

6. ควบคุม / ตรวจสอบ / วางแผนและมอบหมายงาน / ติดตามประเมินผล และเตรียมความพร้อม

การด าเนินงานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา / ประชุมประเมินตนเองของ                                 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

7. ปฏิบัติหน้าที่ ก ากับติดตาม / ตรวจสอบ  การด าเนนิงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

8. ดูแลและรับรองนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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นานพฤทธพงค์  รัตนพัทธยากร 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

E-Mail : pruttapong@up.ac.th เบอร์โทรภายใน : 1007 

อ านาจหน้าที่ 
1. จัดท าหนังสือเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผูท้รงคุณวุฒิ 

3. จัดท าสรุปผู้เขา้ร่วมประชุมในแต่ละครั้งเสนอฝา่ยเลขานุการ 

4. ค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดท าหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองจ่ายในการ

จัดประชุม   

5. จัดท าขออนุมัตกิารใชห้อ้งประชุม ประสานงานเรื่องอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

6. จัดเตรียมรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ /         

ของบุคลากร 

7. ประสานขอรถ รับ – ส่ง ส าหรับการเดินทางไปปฎิบัติงาน 

8. ถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุม / จัดท าแฟม้ระเบียบวาระการประชุม 

9. จัดเตรียมความพร้อมในหอ้งจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

10. รวบรวมเอกสารรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดประชุมส่งไปยัง

กองคลัง 

11. งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาเบือ้งตน้ / ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา 
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นายอาทติย์  การดื่ม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

E-Mail : artid.ka@up.ac.th เบอร์โทรภายใน : 1007 

อ านาจหน้าที่ 
1. จัดท าบันทึกข้อความเวียนแจง้หน่วยงานต่าง ๆ น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2. จัดท าบันทึกข้อความส่งรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และจัดส่งใหก้รรมการฯ 

3. จัดท าแจ้งเวียนมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาไปยังหนว่ยงานต่าง ๆ 

4. อัพโหลดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา โปรแกรม One Drive ก่อนวันประชุม 7 วัน 

5. จัดท าบันทึกข้อความเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลงนามในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

และประกาศของมหาวิทยาลัย 

6. จัดท าบันทึกข้อความเวียนแจ้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย ที่นายก

สภามหาวิทยาลัยลงนาม ให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน Website 

7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอผูบ้ังคับบัญชาเบือ้งต้น 

/ ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

8. จัดเตรียมขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา SAR ของมหาวิทยาลัย / กอง 

9. จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self-Assessment Report, SAR) 

10. ประสานงานการออกแบบ / จัดท าเล่ม รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ก่อนเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 

11. จัดเตรียมความพร้อมในหอ้งจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 



 

 

งำนกิจกำรพิเศษ 
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4.4.4  งานกิจการพเิศษ 

 

 

 

 

 
นางสาวสุทธาทิพย์  ยามจนี 

หัวหน้างานกิจการพเิศษ 

(เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป) 

E-Mail : suthathip.ya@up.ac.th เบอร์โทรภายใน : 1007 

อ านาจหน้าที่ 
1. จัดท าการร่างหนังสือราชการและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา วาระการประชุม บันทึกการประชุม สรุปรายงานการประชุม และแจ้ง

มติการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมส านักงาน                

สภามหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้บุคลากรหรือ

หนว่ยงานตา่งๆ ทั้งภายในและภายนอก 

2. ควบคุม/ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

งานประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

3. ควบคุม/ตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุม

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                              

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา      

งานบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และงานดูแลห้อง

รับรองสภามหาวิทยาลัย  

4. ควบคุม/ดูแล การเบิก-จ่ายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา                    

งานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



คู่มอืกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา 116 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                      

(SAR ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา) 

6. ควบคุม/ดูแลจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                        

(SAR ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา) 
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นางสการัตน์  ละออง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

E-Mail : sakarat.la@up.ac.th เบอร์โทรภายใน : 1007 

อ านาจหน้าที่ 
1. จัดท าเอกสารหนังสือเชิญประชุม/เลื่อนการประชุม/การจัดประชุมของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา และงานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้บุคลากรหรือ

หนว่ยงานตา่ง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

2. รับผิดชอบติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา และงานสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากับบุคลากรหรอืหนว่ยงานตา่งๆ ทั้งภายในและภายนอก 

3. รับผิดชอบดูแลการเบิก-จ่ายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายในของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา (SAR ของ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา) 

6. รับผิดชอบดูแลหอ้งรับรองสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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4.5 สถานที่ตั้งและติดต่อ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 1007  

โทรสาร 054 466 703 เว็บไซต์ http://www.council.up.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 



จัดทำโดย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 1007 โทรสาร 054 466 703

เว็บไซต์ http://www.council.up.ac.th




