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ค าน า 
 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน           
สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี
ที่ผำ่นมำ โดยน ำเสนอเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้รับทรำบ โดยได้จัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร่
ในเว็ปไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ (www.council.up.ac.th) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์
ในกำรบริหำรงำนต่อไป  

 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                  
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน  
และพัฒนำปรับปรุงงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำต่อไป                           
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย  
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ประวัตคิวามเป็นมา 
 

    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 เพื่อให้สอดคล้องและเหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ 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”  
 

    ปรัชญา       “ปญฺญำชีวี เสฏฐชวีี นำม”  “ด ำรงชีวติด้วยปัญญำ ประเสริฐที่สุด”  
                      “A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”  
 

    ปณิธานร่วม           “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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โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายใน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภารกิจหลัก 
 

 1. งานธุรการ 
 

  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
แฟ้มประวัต ิลงประวัติกำรลำของบุคลำกรในระบบของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดท ำรำยงำนสถิติกำรลำของ
บุคลำกรประจ ำเดือนและแจ้งที่ประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
    1.6 งำนเบิก-จ่ำย มหีน้ำที่ควำมรับผดิชอบเกี่ยวกับ 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. งานประชุม 

 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 ติดตอ่ประสำนงำนกับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหนว่ยงำน  
 
3. งานกิจการพเิศษ 

 มีหน้ำที่ควำมรับผดิชอบเกี่ยวกับ 

      3.1 กำรด ำเนินงำนด้ำนงำนประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยพะเยำ

และงำนประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ดูแลและรับผิดชอบกำรจัดท ำระเบียบวำระกำร
ประชุม / สรุปรำยงำนกำรประชุม จัดเตรียมข้อมูลและตรวจสอบเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 
จัดเก็บมตริำยงำนกำรประชุม 
     3.2 งำนดำ้นเอกสำรเกีย่วกบักำรจดัประชุมคณะกรรมกำรสง่เสรมิกจิกำรมหำวทิยำลยัพะเยำ 
งำนสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้รงคุณวุฒิมหำวิทยำลัยพะเยำ       
     3.3 จัดท ำหนังสือเชิญประชุม / เลื่อนกำรประชุม จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กรรมกำร
จัดท ำหนังสือขออนุมัติกำรใช้ห้องประชุม ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม จัดท ำแฟ้มระเบียบ
วำระกำรประชุม สรุปจ ำนวนผูเ้ข้ำร่วมประชุม  
     3.4 จัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง/งำนควบคุมภำยในของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
        3.5 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีคณะกรรมกำรส่ง เสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัยพะเยำ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ  
     3.6 ติดตอ่ประสำนงำนกับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  
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ผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปี 2564 

  ในปีงบประมำณ 2564 (1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 5,100,000 (ห้ำล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) และมีกำรใชจ้่ำยจริง
จ ำแนกเป็นหมวดต่ำง ๆ รำยละเอียดดังนี ้
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งานการเงินและพสัด ุ
  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยต่ำง ๆ ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ด ำเนินกำรจัดซื้อ/
จัดจ้ำง จัดหำ ตรวจรับ เก็บรักษำ โอนจ ำหน่ำย และจัดท ำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ รำยละเอียดดังนี ้

งานบุคคล 
  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับบุคคลภำยในหน่วยงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ
ด ำเนินกำรรำยงำนกำรปฎิบัติงำนต่ำง ๆ ตรวจสอบและลงทะเบียนบันทึกควบคุมวันลำประเภทต่ำง ๆ สรุป
วันมำปฎิบัติงำนของบุคลำกร และบันทึกข้อมูลลงในระบบ รำยละเอียดดังนี ้
 

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

ที่ รายละเอียด จ านวน (ครั้ง) 

1 จัดท ำกำรเบิกเงิน - ยืมเงินในระบบ ERP 24 

2 กำรขออนุมตัิจัดซือ้/จัดจำ้ง 40 

3 กำรจัดท ำขออนุมตัิเบิกคำ่ใช้จำ่ย 47 

4 รำยงำนกำรเบกิจำ่ยพสัดุประจ ำเดือน 12 

5 กำรเบกิ - จ่ำย วัสดสุ ำนักงำน ในระบบ  ระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009       3 

6 กำรเบกิ - จ่ำย วัสดสุ ำนักงำน ในระบบ ในระบบสำรสนเทศกำรบรหิำรวัสดุคงคลงั (IMS) 12 

7 จัดท ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 12 

ที่ รายละเอียด จ านวน (ครั้ง) 

1 ทะเบียนรับเรื่องจำกหน่วยงำนภายในมหำวิทยำลยั 900 

2 ทะเบียนส่งเรื่องจำกหนว่ยงำนภายในมหำวิทยำลยั 957 

3 ทะเบียนรับเรื่องจำกหน่วยงำนภายนอกมหำวิทยำลยั 79 

4 ทะเบียนส่งเรื่องจำกหนว่ยงำนภายนอกมหำวิทยำลยั 15 

ที่ รายละเอียด จ านวน (ครั้ง) 

1 กำรลำของบุคลำกร 112 

2 รำยงำนสรุปวันลำประจ ำเดือน 12 
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ประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา  
  ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำด ำเนนิกำรจดัรวบรวมเรือ่งและจดัท ำเลม่วำระเขำ้ทีป่ระชุม จัดท ำรำยงำนกำร
ประชมุ พรอ้มจดัท ำสรปุมตทิีป่ระชมุแจง้หนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 
10 ครัง้ ดงันี ้

  
ประชุมประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
  ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำด ำเนนิกำรจดัรวบรวมเรือ่งและจดัท ำเลม่วำระเขำ้ทีป่ระชุม จดัท ำรำยงำนกำร
ประชมุ พรอ้มจดัท ำสรปุมตทิีป่ระชมุแจง้หนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 
6 ครัง้ ดงันี ้

 

ล าดับ คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดการประชุม จ านวน (เรื่อง) 

1 ครั้งที่ 7/2563 วันเสำร ์ที่ 31 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 28 

2 ครั้งที่ 8/2563 วันเสำร ์ที่ 19 เดอืนธันวำคม พ.ศ. 2563 46 

3 ครั้งที่ 1/2564 วันเสำร ์ที่ 23 เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564 32 

4 ครั้งที่ 2/2564 วันเสำร ์ที่ 6 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564 34 

5 ครั้งที่ 3/2564 วันเสำร ์ที่ 17 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2564 36 

6 ครั้งที่ 4/2564 วันเสำร ์ที่ 29 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 42 

7 วำระพิเศษ 1/2564 วันเสำร ์ที่ 26 เดือนมถิุนำยน พ.ศ. 2564 9 

8 ครั้งที่ 5/2564 วันอำทิตย์ ที่ 18 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 40 

9 ครั้งที่ 6/2564 วันเสำร ์ที่ 21 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564 38 

10 ครั้งที่ 7/2564 วันเสำร ์ที่ 25 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 25 

ล าดับ ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดการประชุม จ านวน (เรื่อง) 

1 ครั้งที่ 1/2564 วันเสำร ์ที่ 6 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564 6 

2 ครั้งที่ 2/2564 วันเสำร ์ที่ 17 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2564 3 

3 ครั้งที่ 3/2564 วันเสำร ์ที่ 29 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 3 

4 ครั้งที่ 4/2564 วันอำทิตย์ ที่ 18 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 2 

5 ครั้งที่ 5/2564 วันเสำร ์ที่ 21 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564 3 

6 ครั้งที่ 6/2564 วันเสำร ์ที่ 25 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 1 
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ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัพะเยา 
  ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำด ำเนนิกำรจดัรวบรวมเรือ่ง และจดัท ำเลม่วำระเขำ้ทีป่ระชุม จดัท ำรำยงำน
กำรประชมุ พรอ้มจดัท ำสรปุมตทิีป่ระชมุแจง้หนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมจ ำนวน
ทัง้สิน้ 3 ครัง้ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
  ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำ ด ำเนนิกำรจดัประชุมส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 6 ครัง้ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

   

ล าดับ คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดการประชุม จ านวน (เรื่อง) 

1 ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564 9 

2 ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ ที่ 28 เดือนมถิุนำยน พ.ศ. 2564 9 

3 ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมกันยำยน พ.ศ. 2564 7 
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ล าดับ คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดการประชุม จ านวน (เรื่อง) 

1 ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 3 

2 ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 6 

3 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 10 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 6 

4 ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2564 9 

5 วำระพิเศษ 
ครั้งที่ 1/2564 

วันศุกร์ ที่ 21 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 8 

6 ครั้งที่ 3/2564 วันอันทร์ ที่ 5 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 8 

7 ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564 4 



 

 
การพัฒนาความรู ้การส่งเสริมบุคลากรฝกึอบรม สัมมนา และดูงาน 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล การพัฒนาความรู้ วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

1  นำงกฤษณำ  แปงณีวงค ์ 
 
 
 

1. อบรมโครงกำร  
    TQA Criteria 

20 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2. อบรมโครงกำร อบรม
คณะกรรมกำรประเมินค่ำ
งำนพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยสนับสนุน 

29 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2   นำงสำวมนธิรำ  กันธะค ำ   1. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

29 ต.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2. อบรมโครงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
กำรเงินกำรคลัง (KM) 
ครั้งที่ 1/2564 

30 พ.ย. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

3. อบรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส
ในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

13 พ.ย. 63  
ถงึวันที่  
13 ธ.ค. 63 

วิทยำเขตเชยีงรำย 
มหำวิทยำลยัพะเยำ 

4. อบรมโครงกำร TQA Criteria 20 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

5. อบรมโครงกำร
คณะกรรมกำรประเมินคำ่
งำนพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยสนับสนุน 

29 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 
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การพัฒนาความรู ้การส่งเสริมบุคลากรฝกึอบรม สัมมนา และดูงาน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล การพัฒนาความรู้ วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

3  นำงสำวเนตรชนก  สุขยิ่ง  1. อบรมโครงกำร TQA Criteria 20 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

4  นำงสำวสุทธำทิพย์  ยำมจีน  1. อบรมโครงกำร TQA Criteria 20 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2. อบรมโครงกำร
คณะกรรมกำรประเมินคำ่
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
สนับสนุน 

29 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

5  นำงสำวกำระเกศ  จันณะค ำ  1. อบรมเชิงโครงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนกำรเงนิ
กำรคลัง คร้ังที่ 1/2564 

30 พ.ย. 63 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2. อบรมโครงกำร
คณะกรรมกำรประเมินคำ่
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
สนับสนุน 

29 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

3. อบรมกำรใช้ระบบบริหำร
จัดกำรเอกสำร (UP-DMS) 

31 ม.ีค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

6 ว่ำที่รอ้ยตรอีัครพล ดวงพัตรำ  1. อบรมโครงกำร
คณะกรรมกำรประเมินคำ่
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
สนับสนุน 

29 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

7  1. อบรมโครงกำร
คณะกรรมกำรประเมินค่ำ
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
สนับสนุน 

29 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ นำยพฤทธพงค ์ รัตนพัทยำกร  

2. อบรม Microsoft Teams 
Classroom Experiences   
Update for Hybrid Leaning 
(ออนไลน์) 

11 ก.พ. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล การพัฒนาความรู้ วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

8 นำยอำทิตย์   กำรดื่ม 1. อบรมโครงกำร
คณะกรรมกำรประเมินคำ่
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
สนับสนุน 

29 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

2. หลักสตูร “กำรพัฒนำ
เว็บไซต์หน่วยด้วย       
WordPress” 

29 มี.ค. 64 มหำวิทยำลยัพะเยำ 

การพัฒนาความรู ้การส่งเสริมบุคลากรฝกึอบรม สัมมนา และดูงาน 
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ภาคผนวก 
 

(ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ) 

 รำยงำยผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัยพะยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564                        12 



เข้าร่วมกิจกรรมอาสา “ท าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์” และกจิกรรม 
“ปณธิานความด ีท าดเีริ่มได้ที่ใจเรา”  

 

       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัยพะเยำพร้อมดว้ยบุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรม “ท ำควำมดีเพื่อชำติ 
ศำสน์ กษัตริย"์ และกจิกรรม "ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ" เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรค 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ในวันที่ 12 ตุลำคม 2563  ในชว่งเชำ้    
ได้มีพธิกีล่ำวน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณโดยได้รับเกียรติจำก รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ ์อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
พะเยำ ประธำนในพิธีน ำกล่ำวนอ้มร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคณุ และน ำกลำ่วค ำปฏญิำณตนจิตอำสำ จำกนั้น ประธำน      
ในพิธีน ำจิตอำสำรว่มขุดลอกทำงระบำยน้ ำ บริเวณอ่ำงหลวง โดยตลอดทัง้วันหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยพะเยำจะรว่ม
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เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                             

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ        
5 ธันวาคม 2563 

             นางกฤษณา  แปงณีวงค ์ผูอ้  านวยการส านกังานสภามหาวทิยาลยัพะเยา พร้อมดว้ยบุคลากร เขา้ร่วม
พธีิจุดเทียนเพือ่สดุดีพระเกียรติคุณและนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วนัชาติและวนัพอ่แห่งชาติ 5 ธนัวาคม 
2563 เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2563  ณ ศาลาประชาคมจงัหวดัพะเยา  
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              ผูอ้  านวยการส านกังานสภามหาวทิยาลยัพะเยาพร้อมหวัหนา้งาน ไดโ้ครงการ TQA Criteaia 

ในวนัท่ี 20 มกราคม 2564 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้อ้  านวยการกอง/ศูนย ์ และหวัหนา้งาน ใหมี้ความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บพฒันาองคก์รตามแนวทาง
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ณ หอ้งประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

เข้าร่วมโครงการ TQA Criteaia  
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เข้าร่วมพิธเีปดิโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 

         ผูอ้  านวยการส านกังานสภามหาวทิยาลยัพะเยา เขา้ร่วมพิธีเปิดโครงการ การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติพะเยาวจิยั คร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564  ณ หอ้ง UB 002 อาคาร 99 ปี        
พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปวง ธมฺมปญฺโญ)   
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เข้าร่วมกจิกรรมคณะท างานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

   
          ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลัยพะเยำ น ำโดยนำงกฤษณำ แปงณีวงค์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลัยพะเยำ 
นำงสำวมนธิรำ กันธะค ำ และวำ่ที่รอ้ยอัครพล ดวงพัตรำ เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนระดับหน่วยงำน (ครั้งที่ 1/2564) ณ ห้องประชุม UB 002 อำคำร 99 ปี พระอุบำลีคุณูปมำจำรย ์ มหำวทิยำลัย
พะเยำ ในวันที่ 8 กุมภำพันธ ์ 2564 วัตถุประสงคข์องกำรจดักิจกรรมในครั้งนีเ้พื่อเป็นแนวทำงกำรประเมนิคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  
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เข้าร่วมโครงการจติอาสาพระราชทาน “เราท าความดี เพื่อชาต ิศาสน์ กษัตริย์” 

 
  ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัยพะเยำ น ำโดย นำงกฤษณำ แปงณีวงค์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัยพะเยำ
พรอ้มด้วยบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน “เรำท ำควำมด ีเพื่อชำติ ศำสน์ 
กษัตริย”์ เพื่อเทดิพระเกยีรตแิละน้อมส ำนกึในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระวชริเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในวันอังคำรท่ี 
20 กุมภำพันธ ์2564  ทั้งนี ้เป็นกำรขยำยผล และต่อยอดจิตอำสำพระรำชทำน ณ อำคำรส ำนกังำนอธกิำรบด ี  
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สืบสานประเพณีปใีหม่ไทย รดน้ าด าหัว 

  
          นำงกฤษณำ แปงณีวงค์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำได้น ำบุคลำกรเข้ำรดน้ ำด ำหัวทำ่นอธิกำรบดี 
(รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์) เนื่องในโอกำสวันสงกรำนต์ เพื่อเป็นกำรสบืสำนประเพณีปีใหม่ไทย พรอ้มรับพร
จำกทำ่นอธกิำรบดี เพื่อเป็นสิริมงคลในกำรปฎิบัติงำน หลังจำกนั้น บุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำได้เข้ำรดน้ ำ
ด ำหัวและรับพรจำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำยและแผน (รองศำสตรำจำรย ์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ) ณ อำคำรส ำนกังำน
อธกิำรบด ีเมื่อวันศุกรท่ี์ 16 เมษำยน 2564  

 รำยงำยผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัยพะยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564                       19 



   
โครงการทบทวนแผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารประจ าป ี

 

  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตรัิตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำยและแผน เป็นประธำน ในพิธีเปิดโครงกำร
ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีและปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
และโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ในวันที่ 6 สิงหำคม 2564 โดยมีผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ นำงกฤษณำ แปงณีวงค ์ พรอ้มด้วยบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำให้กำร
ต้อนรับและเข้ำร่วมโครงกำรในครัง้นี้ ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside อ ำเภอเมอืง จังหวัดพะเยำ  
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กจิกรรมพบปะพูดคุยและท าความเข้าใจในการท างานร่วมกัน 

 

  งำนนติกิำรและสัญญำ กองกฎหมำยและทรัพย์สนิ ได้จัดให้มีกำรพบปะพูดคุยและท ำควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญ
เกี่ยวกับข้อบังคับ "มหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย กำรประชุมและกำรด ำเนนิงำนของสภำมหำวิทยำลัย" เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 
2564 น ำโดย รองอธิกำรบดีฝ่ำยกฎหมำยและทรัพย์สนิ นำยประฐมพงษ์ ทองรอด และได้รับเกียรติจำก ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ นำงกฤษณำ แปงณีวงค์ รว่มพบปะพูดคุย และซักถำมท ำควำมเข้ำใจ ในประเด็นต่ำงๆ 
เพื่อท ำให้เกิดกำรตคีวำมและควำมเข้ำใจถกูต้องตรงกัน ในกำรน ำข้อบังคับไปใช้ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนได้อยำ่งถูกต้องและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
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เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

              นำงกฤษณำ แปงณีวงค์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ไดเ้ข้ำร่วมโครงกำรเกษยีณอำยุ
พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำป ี2564 ภำยใตช้ื่องำน "เกษยีณสุข เกษมสันต์ ส่งใจใหก้นัตลอดไป" ณ เรือนเอื้องค ำ 
มหำวทิยำลัยพะเยำ ในวันท่ี 23 กันยำยน 2564 โดยได้รับเกียรตจิำกผู้บริหำรมหำวทิยำลัยพะเยำเข้ำร่วมแสดงมุทิตำจิต
และมอบของท่ีระลึกให้กับผู้เกษยีณอำยุ จ ำนวน 4 ทำ่น  
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จัดท าโดย : งานกิจการพิเศษ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 



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

ส านักงานสภาหาวิทยาลัยพะเยา 
ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบด ี
19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 
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