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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รส่งเสริมกิจก�ร
มห�วิทย�ลัยพะเย�

คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา 

มอีำนาจหน้าที� ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญัญัตมิหาวิทิยาลััยพะเยา 

พ.ศ. 2553 รวิมทั�งมหีน้าที�จดัหารายได้แลัะทรัพยากรส่นบััส่นนุการดำเนนิ 

กจิการของมหาวิทิยาลัยั การดำเนินงานตามที�มหาวิทิยาลัยัขอควิามร่วิมมอื 

รวิมทั�งงานอื�น ๆ ที�ส่ภามหาวิิทยาลััยมอบัหมาย คณะกรรมการ 

ส่่งเส่รมิกจิการมหาวิทิยาลััยพะเยามีรปูแบับัการดำเนินงานในลักัษณะ 

การทำงานเป็นทีม โดยการมีส่่วินร่วิมระหวิ่างผูู้้บัริหารมหาวิิทยาลััย 

คณาจารย์ นิส่ิต ศิษย์เก่า แลัะชุมชนเป็นส่ำคัญ นอกจากนั�น 

คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยยังได้เชื�อมโยงเครือข่าย 

ทั�งภาครฐัแลัะเอกชนเพื�อส่่งเส่รมิแลัะส่นบััส่นนุการดำเนนิงานด้านต่าง ๆ 

ตามที�มหาวิิทยาลััยขอควิามร่วิมมือ  

การดำเนินงานในช่วิงระยะ 3 ปีที�ผู่้านมาของคณะกรรมการส่่งเส่รมิกิจการมหาวิทิยาลััยพะเยา 

ได้มีการดำเนินกิจกรรมที�หลัากหลัาย ทั�งกิจกรรมที�ก่อให้เกิดรายได้เพื�อส่มทบัทุนการศึกษา 

ส่ำหรบัันสิ่ติที�ขาดแคลันทนุทรพัย์ของมหาวิิทยาลัยัพะเยา กจิกรรมส่่งเส่ริมส่นบััส่นนุการดำเนินงาน 

ด้านการบัรกิารวิชิาการ การวิจิยั การทำนบุัำรงุศลิัปวิฒันธรรม แลัะการส่ร้างเครอืข่ายควิามร่วิมมอื 

เพื�อนำผู้ลังานวิิจัยแลัะนวิัตกรรมของมหาวิิทยาลััยพะเยาสู่่เชิงพาณิชย์ รายงานผู้ลัการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยาฉบัับันี� ได้รวิบัรวิมผู้ลัการดำเนินงาน 

ตลัอดช่วิงระยะเวิลัาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา            

(วิาระตั�งแต่วิันที� 17 พฤศจิกายน 2562 ถึึงวิันที� 16 พฤศจิกายน 2565) เพื�อเผู้ยแพร่ผู้ลัการ 

ดำเนนิงานแลัะเป็นแนวิทางในการส่่งเส่ริมส่นบััส่นนุการดำเนินงานของมหาวิทิยาลัยัพะเยาต่อไป

ในโอกาส่นี� กระผู้มขอขอบัคุณนายกส่ภามหาวิิทยาลััยพะเยาแลัะคณะกรรมการ 

ส่ภามหาวิทิยาลัยัพะเยาทุกท่านที�ให้นโยบัาย แนวิทาง แลัะคำแนะนำในการดำเนนิงานส่่งเส่รมิกจิการ

มหาวิิทยาลััย ขอขอบัคุณท่านอธิการบัดีมหาวิิทยาลััยพะเยา ผูู้้บัริหาร บัุคลัากร นิส่ิตแลัะศิษย์เก่า 

ของมหาวิทิยาลัยัพะเยาทกุท่านที�ให้การส่นบััส่นนุการดำเนนิงานของคณะกรรมการส่่งเส่รมิกจิการ 

มหาวิทิยาลััยพะเยาด้วิยดีตลัอดมา แลัะขอขอบัคณุคณะกรรมการส่่งเส่รมิกิจการมหาวิทิยาลััยพะเยา 

ทกุท่าน รวิมทั�งฝ่่ายเลัขานกุาร ที�ได้ร่วิมมอืร่วิมใจกนัปฏิบิัติัหน้าที�ด้วิยควิามเข้มแขง็ทำให้ภารกจิต่าง ๆ 

ส่ำเร็จลัุลั่วิงไปด้วิยดี

(ดร.ณรงค์  ตนานุวิัฒน์)

ประธานกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา
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ส่วนท่� 1
คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยพะเย�

  

คณะกรรมก�รก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยพะเย�
 พระราชบััญญัติมหาวิิทยาลััยพะเยา พ.ศ. 2553 

 มาตรา 6 ให้มหาวิิทยาลััยเป็นส่ถึานศึกษาทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพชั�นสู่ง มีวิัตถึุประส่งค์

ให้การศึกษา ส่่งเส่ริมแลัะพัฒนาวิิชาการแลัะวิิชาชีพชั�นสู่ง ทำการส่อน ทำการวิิจัย ให้บัริการ         

ทางวิิชาการแก่ส่ังคม ให้โอกาส่ทางการศึกษาแก่ประชาชน แลัะทะนุบัำรุงศิลัปะแลัะวิัฒนธรรม         

เพื�อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ส่ังคม แลัะประเทศชาติ

 มาตรา 13 (6 ) จัดให ้มีทุนการศึกษาแลัะทุนการวิิจัยในส่าขาวิิชาต ่าง ๆ แลัะ              

(7) นำผู้ลังานวิิจัยไปพัฒนาเพื�อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 มาตรา 15 มหาวิิทยาลััยต้องส่่งเส่ริมแลัะส่นับัส่นุนผูู้ ้ที�มหาวิิทยาลััยรับัเข้าศึกษา 

ในมหาวิทิยาลัยั นสิ่ติที�ขาดแคลันทนุทรพัย์อย่างแท้จริงแลัะผูู้ด้้อยโอกาส่อื�นให้มีโอกาส่เรยีนจนส่ำเรจ็ 

ปริญญาตรี

 มาตรา 21 ส่ภามหาวิทิยาลัยัมีอำนาจแลัะหน้าที�ควิบัคมุดแูลักจิการทั�วิไปของมหาวิิทยาลัยั 

โดยเฉพาะให้มีอำนาจแลัะหน้าที� (1) วิางนโยบัาย แลัะอนุมัติแผู้นพัฒนาของมหาวิิทยาลััย 

เกี�ยวิกับัการดำเนินการ ตามวิัตถึุประส่งค์ในมาตรา 6

 มาตรา 25 ให้มีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยคณะหนึ�งประกอบัด้วิย 

ประธานกรรมการคนหนึ�งแลัะกรรมการอกีจำนวินหนึ�ง ซึ่ึ�งส่ภามหาวิทิยาลัยัแต่งตั�งจากบัคุคลัภายนอก 

มหาวิิทยาลััย 

 คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย มีหน้าที�ให ้คำแนะนำแลัะคำปรึกษา 

ต่อส่ภามหาวิิทยาลััย ส่นับัส่นุนแลัะส่่งเส่ริมการดำเนินกิจการของมหาวิิทยาลััย 

 จำนวิน คุณส่มบััติ หลัักเกณฑ์์แลัะวิิธีการแต ่งตั� ง วิาระการดำรงตำแหน่งแลัะ 

การพ้นจากตำแหน่ง การดำเนินงาน ตลัอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการ

มหาวิิทยาลััย ให้เป็นไปตามข้อบัังคับัของมหาวิิทยาลััย 



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา

สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัยพะเย�
5

1.1 ก�รแต่่งต่ั�งคณะกรรมก�รส่งเสริมกจิก�รมห�วิทย�ลยัพะเย�
 ตามที� ส่ภามหาวิิทยาลััยพะเยา ในคราวิประชุมครั�งที� 7/2562 เมื�อวิันที� 22 กันยายน 

พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบัให้แต่งตั�งคณะกรรมการกลัั�นกรองเส่นอชื�อประธานกรรมการส่่งเส่ริม

กจิการมหาวิทิยาลัยั เพื�อทำหน้าที�พจิารณากลัั�นกรองผูู้ไ้ด้รบััการเส่นอชื�อเป็นประธานกรรมการส่่งเส่ริม 

กจิการมหาวิิทยาลัยั แล้ัวิเส่นอส่ภามหาวิทิยาลัยัเพื�อพจิารณาแต่งตั�งต่อไป ส่ภามหาวิทิยาลัยัพะเยา 

ในคราวิประชมุครั�งที� 8/2562 เมื�อวินัที� 27 ตลุัาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมตแิต่งตั�ง ดร.ณรงค์ ตนานุวิัฒน์ 

เป็น ประธานกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ตั�งแต่วิันที� 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เป็นต้นไป

 ประธานกรรมการส่่งเส่รมิกจิการมหาวิิทยาลัยัพะเยา ได้เส่นอขอให้ส่ภามหาวิทิยาลััยพะเยา 

แต่งตั�งคณะกรรมการส่่งเส่รมิกจิการมหาวิทิยาลัยัพะเยาเพื�อการบัรหิารงานของมหาวิทิยาลัยัพะเยา 

เป็นไปด้วิยควิามเรยีบัร้อย มปีระส่ทิธภิาพ บัรรลัตุามวิตัถึปุระส่งค์มหาวิทิยาลัยัพะเยา อาศยัอำนาจ 

ตามควิามในมาตรา 21 แลัะมาตรา 25 แห่งพระราชบััญญัติมหาวิิทยาลััยพะเยา พ.ศ. 2553 

แลัะควิามในข้อ 5 แห่งข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยพะเยา วิ่าด้วิย คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการ

มหาวิิทยาลััยพะเยา พ.ศ. 2559 ให้มีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา 

ประกอบัด้วิย

1. ประธานกรรมการส่่งเส่ริมซึ่ึ�งส่ภามหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง

2. กรรมการ ซึึ่�งส่ภามหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง โดยคำแนะนำของประธานกรรมการ               

จำนวินไม่น้อยกวิ่า 10 คน แต่ไม่เกิน 16 คน จาก

1) หัวิหน้าส่่วินราชการต่าง ๆ ผูู้้ทรงคุณวิุฒิ ในเขตพื�นที�ภาคเหนือ

2) ศิษย์เก่ามหาวิิทยาลััยพะเยา

3) ผูู้ ้ที�มีขีดควิามส่ามารถึที�จะส่นับัส่นุนหรือเอื�อประโยชน์ด้านต่าง ๆ  

ต่อมหาวิิทยาลััย

3. รองประธานกรรมการหนึ�งคน หรือหลัายคนก็ได้ ซึึ่�งคณะกรรมการเลัอืกจากกรรมการ

4. กรรมการแลัะเลัขานุการ ซึึ่�งส่ภามหาวิิทยาลััยแต่งตั�งจากรองอธิการบัดีหนึ�งคน           

ตามคำแนะนำของอธิการบัดี
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1.2 ว�ระก�รดำรงต่ำแหน่งคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�ร
 มห�วิทย�ลัยพะเย�
 ข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยพะเยา วิ่าด้วิย คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย                 

พ.ศ. 2565 ข้อ 11 กำหนดให้คณะกรรมการ มีวิาระดำรงตำแหน่งคราวิลัะ 3 ปี นับัตั�งแต่วิันที�ได้รับั         

การแต่งตั�งแลัะอาจได้รับัการแต่งตั�งใหม่อีกได้

1.3 หน้�ท่�ของคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยพะเย�

หน้�ท่� ต่�มข้อบัังคับัมห�วิทย�ลัยพะเย� ว่�ด้วย
  คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยพะเย� พ.ศ. 2565
  ข้อ 10  ม่อำน�จหน้�ท่�ดังน่�

1. มีอำนาจหน้าที�ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบััญญัติมหาวิิทยาลััยพะเยา            

พ.ศ. 2553

2. จัดหารายได้แลัะทรัพยากรส่นับัส่นุนการดำเนินกิจการของมหาวิิทยาลััย

3. ดำเนินงานตามที�มหาวิิทยาลััยขอควิามร่วิมมือ

4. แต่งตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อดำเนินกิจการใด ๆ ตามที�เห็นส่มควิร

5. รายงานผู้ลัการดำเนินการต่อส่ภามหาวิิทยาลััยในทุกส่ิ�นปีงบัประมาณ

6. หน้าที�อื�น ๆ ตามที�ส่ภามหาวิิทยาลััยมอบัหมาย



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ส่วนท่� 2
ผลก�รดำเนินง�นของคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�ร
มห�วิทย�ลัยพะเย�

 รายงานผู้ลัการดำเนินงานของคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา            

แบ่ังออกเป็น 4 ส่่วิน ประกอบัด้วิย ส่รุปการดำเนนิงานของคณะกรรมการส่่งเส่ริมกจิการมหาวิิทยาลัยั

พะเยา ข้อมูลัเกี�ยวิกับัการจัดประชุมคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ระหวิ่างปี             

พ.ศ. 2563 ถึึง ปี พ.ศ. 2565 การเข้าร่วิมกิจกรรมแลัะการส่่งเส่ริมส่นับัส่นุนการดำเนินงานของ

มหาวิิทยาลััยพะเยา แลัะผู้ลัการดำเนินงานตามภาระหน้าที�ของคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการ

มหาวิิทยาลััยพะเยา ในช่วิงวิาระตั�งแต่วิันที� 17 พฤศจิกายน 2562 ถึึงวิันที� 16 พฤศจิกายน 2565 

รายลัะเอียดดังนี�

2.1 สรุปก�รดำเนินง�นของคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�ร
 มห�วิทย�ลัยพะเย�

 บัทบัาท อำนาจ แลัะหน้าที�คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย ตามมาตรา 25            

แห่งพระราชบััญญัติมหาวิิทยาลััยพะเยา พ.ศ. 2553 มีหน้าที�ให้คำแนะนำแลัะคำปรึกษา                        

ต่อส่ภามหาวิิทยาลััย ส่นับัส่นุนแลัะส่่งเส่ริมการดำเนินกิจการของมหาวิิทยาลััย ดังนี�

 ด้าน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน

 1. จัดหารายได้แลัะ 
ที่รัพยากรส่นับส่นุน         
การดำเนนิกจิการของ 
มหาวิที่ยาลััย

1 . 1  โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า           
ทุนการศึกษาส่ำหรับันิส่ิต 
มหาวิิทยาลััยพะเยา          

การ จัดหารายไ ด้ เพื� อ เ ป็นทุน
ส่ นั บั ส่ นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง นิ ส่ิ ต
มหาวิิทยาลััยพะเยา โดยมีเป้าหมาย
เ พื� อ จั ด เ ป็ น ทุ น ส่ ำ ห รั บั นิ ส่ิ ต            
ขาดแคลันทุนทรัพย์แลัะนิส่ิตที�ไม่มี
โ อ ก า ส่ เข ้ า ถึึ ง แ ห ลั ่ ง ทุ น อื� น  ๆ            
โ ดยทุ น ก า รศึ กษ า ที� จั ด ห ามา ได ้ 
จั ด เ ก็ บั ไ วิ ้ ใ น  บัั ญ ชี  ธ น า ค า ร



ายงานผลการดำาเนินงาน
(วาระตัง้แต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)
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 ด้าน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน

1. จัดหารายได้แลัะ 
ที่รัพยากรส่นับส่นุน         
การดำเนนิกจิการของ 
มหาวิที่ยาลััย (ต่่อ)

1 . 1  โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า           
ทุนการศึกษาส่ำหรับันิสิ่ต 
มหาวิิทยาลััยพะเยา (ต่อ)

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื�อบััญชี 
กองทุนเพื�อนิส่ิต มหาวิิทยาลััยพะเยา 
เลัขที�บััญชี 891-258915-6 โดยมี 
ยอดเงนิบัรจิาค ณ วินัที� 2 กนัยายน 2565 
เป็นจำนวินเงินทั�งส่ิ�น 1,536,100 บัาท 
(หนึ�งลั้านห้าแส่นส่ามหมื�นหกพัน
หนึ�งร้อยบัาทถึ้วิน) ดังนี�

1 .  เ งิ น บั ริ จ า ค ส่ นั บั ส่ นุ น 
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ตั� ง แ ต ่ เ ดื อ น 
พฤศจิกายน 2562 - เดือนกันยายน 
2 5 6 5  จ ำ น วิ น  7 6 7 , 0 0 0  บั า ท            
(เจ็ดแส่นหกหมื�นเจ็ดพันบัาทถึ้วิน)

2. โครงการจัดหาทุนการศึกษา
ส่ำหรับันิ สิ่ตมหาวิิทยาลััยพะเยา       
ที�ขาดแคลันทุนทรัพย์

2 .1 ส่มทบัทุนการศึกษา           
(กองลัะ 100 บัาท) เป็นจำนวินเงิน 
ทั� งส่ิ�น 128,100 บัาท (หนึ� งแส่น 
ส่องหมื�นแปดพันหนึ�งร้อยบัาทถึ้วิน)

2.2 ส่นับัส่นุนทุนการศึกษา 
ส่ ำ ห รั บั นิ ส่ิ ต ที� ย า ก ไ ร้ ข อ ง 
มหาวิิทยาลััยพะเยา เป็นจำนวินเงิน
ทั� งส่ิ� น  641 ,000  บัาท (หกแส่น         
ส่ี�หมื�นหนึ�งพันบัาทถึ้วิน)

    โดยการพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
เป็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที�คณะกรรมการ
ส่่งเส่ริมกจิการมหาวิทิยาลัยั กำหนดไว้ิ 
โดยการคัดเลัือกนิส่ิตทุนได้ผู้่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการดำเนนิงาน 
กองทุนเพื�อนิส่ิต มหาวิิทยาลััยพะเยา 



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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 ด้าน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน

1. จัดหารายได้แลัะ 
ที่รัพยากรส่นับส่นุน         
การดำเนนิกจิการของ 
มหาวิที่ยาลััย (ต่่อ)

1 . 1  โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า           
ทุนการศึกษาส่ำหรับันิส่ิต 
มหาวิิทยาลััยพะเยา (ต่อ)

การมอบัทุนการศึกษา
ในปี 2565 ได้มอบัทุนการศึกษา 

แก่นิส่ิตที�ผู้่านการคัดเลัือก ดังนี�

1. ประเภทนิส่ิตที� ไม่มีส่ถึานะ 
ทางทะเบีัยนราษฎร์ (นิส่ิตไร้ส่ัญชาติ) 
จำนวิน 10 ทุน ทุนการศึกษาลัะ 
30,000 บัาท (จ่ายครั�งเดยีวิ) รวิมเป็นเงิน 
300,000 บัาท (ส่ามแส่นบัาทถึ้วิน)

2 .  ประ เภทนิ สิ่ตที� ข าดแคลัน 
ทนุทรพัย์ จำนวิน 10 ทนุ ทนุการศกึษาลัะ 
30,000 บัาท (จ่ายครั�งเดยีวิ) รวิมเป็นเงิน 
300,000 บัาท (ส่ามแส่นบัาทถึ้วิน)

ทั�งนี� คณะกรรมการส่่งเส่รมิกจิการ 
มหาวิทิยาลััยพะเยาจะมอบัทุนการศกึษา 
ให้กับันิส่ิตในเดือนตุลัาคม 2565

1.2 การจัดหาซึ่อฟต์แวิร์
แลัะระบับัส่ารส่นเทศ
ส่นบััส่นนุการเรยีนการส่อน 
ของมหาวิิทยาลััยพะเยา

ได้ดำเนินการจัดหาซึ่อฟต์แวิร์ 
แลัะระบับัส่ารส่น เทศส่นั บัส่นุ น 
การเรียนการส่อน แลัะการดำเนินงาน 
ของมหาวิิ ทยา ลััยพะ เยา  โดยมี 
บัริษัท ดีเซึ่็นทริค จำกัด เป็นผูู้้พัฒนา
ซึ่อฟต์แวิร์ แลัะมอบัส่ิทธิ�การใช้งาน 
ให้แก่มหาวิิทยาลััยพะเยา    



ายงานผลการดำาเนินงาน
(วาระตัง้แต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)
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 ด้าน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน

2. ดำเนินงานต่ามท่ี่�
มหาวทิี่ยาลััยขอความ 
ร่วมมือ

2.1 การประชุมเพื�อส่ร้าง 
ควิามร่วิมมือทางวิิชาการ
กับัส่ภาอุ ต ส่ าหกร รม
แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการ
มหาวิิทยาลััยพะเยา  ได ้ประชุม 
ร่วิมกับั คุณถึาวิร ชลััษเฐียร ประธาน
ส่ถึาบัันเส่ริมส่ร้างขีดควิามส่ามารถึ
มนุษย์ส่ภาอตุส่าหกรรมแห่งประเทศไทย 
แลัะคุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการ
ผูู้ ้ทรงคุณวิุฒิ ส่ำนักงานนวิัตกรรม 
แห ่งชาติ  (องค ์การมหาชน) เรื�อง 
ควิามร่วิมมือด้านการพัฒนากำลัังคน 
ด้านดจิทิลัั อตุส่าหกรรม แปรรูปอาหาร 
เครื� อ ง มือแพทย ์  ส่มุน ไพร  ฯลัฯ 
เมื� อ วัินที�  5  พฤศจิ ก ายน  2563 
ณ ห ้องประชุมส่ภาอุตส่าหกรรม          
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

2.2 การวิางแผู้นการ 
ส่่ ง เส่ริมส่นับัส่นุนการ
ด ำ เ นิ น กิ จ ก า ร ข อ ง
มหาวิิทยาลััยพะเยา

คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการ
มหาวิิทยาลััยพะเยาได้เข้าเยี�ยมชม
กิจการของมหาวิิทยาลััยพะเยา ได้แก่ 
โรงคัดแยกขยะ ศูนย์การเรียนรู้แลัะ
อนุรักษ์นกยูงไทย ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงแลัะส่ถึาบันันวิตักรรม 
แลัะถึ่ายทอดเทคโนโลัยี โดยคณะ
กรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย
พะเยาได้ให้แนวิคิดแลัะแนวิทางการ
ส่่งเส่ริมพฒันา การดำเนนิงาน ด้านการ 
คัดแยกขยะให้เป็นระบับัเศรษฐกิจ
หมุนเวิียนของชุมชน การส่่งเส่ริม
แหลั่งอาศัยของนกยูงไทยภายใน
มหาวิิทยาลััยพะเยาให้ เป็นพื�นที� 
ท่องเที�ยวิเชิงนิเวิศ แลัะการพัฒนา
ศนูย์การเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงให้เป็น 
แหล่ังอาหารแลัะแหล่ังเศรษฐกจิส่ีเขียวิ 
เพื�อควิามยั�งยืน แลัะได้นำข้อมูลัไปใช้
ในการวิางแผู้นส่่งเส่ริมส่นับัส่นุน
มหาวิิทยาลััยต่อไป
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 ด้าน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน

2. ดำเนินงานต่ามท่ี่�
มหาวทิี่ยาลัยัขอความ 
ร่วมมือ (ต่่อ)

2 . 3  ส่ ่ ง เ ส่ ริ ม ก า ร น ำ
ผู้ลัิ ตภัณฑ์์ ชุ ม ชนขอ ง
มหาวิิ ท ย าลัั ยพะ เ ย า 
ไปต่อยอดสู่่เชิงพาณิชย์

ประธานกรรมการส่่งเส่ริมกิจการ
มหาวิิทยาลััยพะเยา ได้ดำเนินการ
ประส่านงานกับั ดร.ส่ันติ แก้วิลัอยมา 
ตำแหน่งผูู้้จัดการทั�วิไป ส่่วินงาน Field 
Support & Local Product Management 
บัริษัท ซึ่ีพี ออลัลั์ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่ึ�งเป็นผูู้้ดูแลัส่ินค้าจากวิิส่าหกิจชุมชน 
หรือส่ินค้า SMEs หรือส่ินค้า OTOP 
จากทั�วิประเทศ มาวิางจำหน่ายในร้าน 
7-ELEVEN เพื�อเป ็นการส่ ่งเส่ริม
ผู้ลัิตภัณฑ์์ชุมชนที�มหาวิิทยาลััยพะเยา
ไปร่วิมดำเนนิการพฒันาไปสู่เ่ชงิพาณชิย์

2.4 การส่ ่งเส่ริมควิาม 
ร่วิมมือ กับั บัริษัท แดช 
อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั� น แ น ลั 
(ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการ
มหาวิิ ทยาลัั ย  ประส่านงานกั บั                       
คุณจิ รบัู ลัย ์  วิิ ทย สิ่ งห ์  ตำแหน ่ ง 
ประธานเจ้าหน้าที�บัริหาร บัริษัท แดช 
อนิเตอร์เนชั�นแนลั (ประเทศไทย) จำกดั 
ในการนำเส่นอเทคโนโลัยีนวิัตกรรม
ระบับัน�ำของ CeraFiltec ที�ใช้เทคโนโลัยี
ระดับัโลัก ในการบัริหารจัดการน�ำ 
เพื�อเ ป็นการถ่ึายทอดควิามรู้แลัะ
เทคโนโลัยีการผู้ลิัตน�ำส่ะอาดให้
มหาวิิทยาลััยได้นำไปใช้ประโยชน์ 
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลันน�ำ

2.5 การพัฒนาเทคโนโลัยี 
หุ่ น ยนต์ เ พื� อ ส่่ ง เ ส่ ริ ม 
สุ่ ข ภ าพผูู้้ สู่ ง อ า ยุ ขอ ง
คณะเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศ 
แลัะการส่ื�อส่าร   

ประธานคณะกรรมการส่่งเส่ริม
กิ จ ก า ร ม ห า วิิ ท ย า ลัั ย พ ะ เ ย า 
คณะกรรมการประส่านส่่ ง เส่ริ ม 
แลัะติ ดตามการดำ เ นินงานของ
อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส่่ ง เ ส่ ริ ม กิ จ ก า ร
มหาวิิทยาลััย พร ้อมด ้วิย คณบัดี 
คณะ เทคโนโลัยี ส่ารส่น เทศแลัะ
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 ด้าน โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน

2. ดำเนินงานต่ามท่ี่�
มหาวทิี่ยาลััยขอความ 
ร่วมมือ (ต่่อ)

2.5 การพัฒนาเทคโนโลัยี 
หุ่ น ยนต์ เ พื� อ ส่่ ง เ ส่ ริ ม 
สุ่ ข ภ าพผูู้้ สู่ ง อ า ยุ ขอ ง
คณะเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศ 
แลัะการส่ื�อส่าร (ต่อ)

การส่ื�อส่าร แลัะคณาจารย์มหาวิิทยาลัยั 
พะเยา ได้ประชุมร่วิมกับั คุณราเมศวิร์ 
ศลิัปพรหม ผูู้อ้ำนวิยการ CU Innovation 
HUB คณุธนารักษ์ พงษ์เพตร ผูู้เ้ชี�ยวิชาญ 
ด้ าน เทคโนโลั ยีน วัิตกรรม ดิจิ ทั ลั             
ศ. ดร.วิิบัูลัย์ แส่งวิีระพันธุ์ศิริ อาจารย์
ประจำภาควิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกลั            
คณะวิิศวิกรรมศาส่ตร์ จุฬาลังกรณ์
มหาวิิทยาลััย แลัะหัวิหน ้าศูนย ์ 
Reg i o na l  Cen t e r  o f  Robo t i c 
Technology เรื�อง ควิามร่วิมมือ 
ด้านวิิจัยแลัะพัฒนาด้านหุ่นยนต์ 
แลัะการจัดตั�งห้องปฏิิบััติการหุ่นยนต์ 
ขึ�นในอนาคต  เมื�อวิันที� 5 พฤศจกิายน 
2563 ณ คณะวิิศวิกรรมศาส่ตร ์ 
จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

2.6 การจัดหาป้ายสั่ญญาณ 
จ ร า จ ร ติ ด ตั� ง ภ า ย ใ น
มหาวิิทยาลััยพะเยา

คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการ
มหาวิิทยาลััยพะเยา โดย คุณสุ่ธาส่ินี 
จิตรส่กุลั (รองกรรมการผูู้ ้จัดการ) 
บัริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) จำกัด 
ไ ด้ จั ด ห า ป้ า ย ส่ั ญ ญ า ณ จ ร า จ ร         
ป้ า ยบัอกส่ถึ าน ที� ส่ ำ คัญภ าย ใน
มหาวิิทยาลััยพะเยา เพื�อติดตั�งภายใน
มหาวิิทยาลััย จำนวิน 139 ป ้าย 
แลัะส่่งมอบัให้กับัมหาวิิทยาลััยพะเยา  
ณ  อาคา รส่ ำนั ก ง านอธิ ก า รบัดี 
มหาวิิทยาลััยพะเยา เมื�อวิันที� 28 
พฤษภาคม 2564
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2.2 ก�รประชุุมคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�ร
 มห�วิทย�ลัยพะเย�
 2.2.1  คณะกรรมการส่่งเส่ริมกจิการมหาวทิี่ยาลัยัพะเยา มก่ารประชุมุประจำปี พ.ศ. 2563 

จำนวน 3 ครั�ง ได้พิจารณาระเบ่ยบวาระการประชุุม จำนวนที่ั�งส่ิ�น 30 ระเบ่ยบวาระ ดังน่�  

ครั�งที่่� วัน/เดือน/ปี แจ้งเพื�อที่ราบ ส่ืบเนื�อง พิจารณา รวม

ครั�งที่่� 1/63 14 พ.ค. 63 9 1 4 14

ครั�งที่่� 2/63 16 ก.ค. 63 4 - 3 7

ครั�งที่่� 3/63 18 พ.ย. 63 5 1 3 10

รวม 18 2 10 30

ร้อยลัะของกรรมการที่่�เข้าร่วมประชุุม ประจำปี พ.ศ. 2563

เฉลั่�ยต่่อปีคิดเป็นร้อยลัะ 83.34

ครั�งที่่� วัน/เดือน/ปี กรรมการที่ั�งหมด เข้าประชุุม คิดเป็นร้อยลัะ

ครั�งที่่� 1/63 14 พ.ค. 63 16 16 100

ครั�งที่่� 2/63 16 ก.ค. 63 16 15 93.75

ครั�งที่่� 3/63 18 พ.ย. 63 16 9 56.25

รวมเฉลั่�ยคิดเป็นร้อยลัะ 83.34

 หมายเหตุ่   จำนวินกรรมการ ไม่รวิมผูู้้ช่วิยเลัขานุการ 3 ราย
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 โดยมีภาพกิจกรรมการประชุมแลัะการดำเนินงาน ดังนี�

  

 ภาพการประชุมครั�งที� 1/2563 วิันที� 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมรองอธิการบัดี

ฝ่่ายวิางแผู้นแลัะส่ารส่นเทศ ชั�น 2 อาคารส่ำนักงานอธิการบัดี มหาวิิทยาลััยพะเยา แลัะผู้่านส่ื�อ

อิเลั็กทรอนิกส่์

 ภาพการประชุมครั�งที� 2/2563 วิันที� 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวิร รัตนประส่ิทธิ� 

ชั�น 2 อาคารส่ำนักงานอธิการบัดี มหาวิิทยาลััยพะเยา แลัะผู้่านส่ื�ออิเลั็กทรอนิกส่์

 ภาพการประชมุครั�งที� 3/2563 วินัที� 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชมุบัวิร รตันประส่ทิธิ� 

ชั�น 2 อาคารส่ำนักงานอธิการบัดี มหาวิิทยาลััยพะเยา แลัะผู้่านส่ื�ออิเลั็กทรอนิกส่์ 
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 2.2.2  คณะกรรมการส่่งเส่ริมกจิการมหาวทิี่ยาลัยัพะเยา มก่ารประชุมุประจำปี พ.ศ. 2564 

จำนวน 3 ครั�ง ได้พิจารณาระเบ่ยบวาระการประชุุม จำนวนที่ั�งส่ิ�น 26 ระเบ่ยบวาระ ดังน่�         

ครั�งที่่� วัน/เดือน/ปี แจ้งเพื�อที่ราบ ส่ืบเนื�อง พิจารณา รวม

ครั�งที่่� 1/64 25 ม่.ค. 64 5 2 2 9

ครั�งที่่� 2/64 28 มิ.ย. 64 7 1 2 10

ครั�งที่่� 3/64 30 ก.ย. 64 3 - 4 7

รวม 15 3 8 26

ร้อยลัะของกรรมการที่่�เข้าร่วมประชุุม ประจำปี พ.ศ. 2564

เฉลั่�ยต่่อปีคิดเป็นร้อยลัะ 79.16

ครั�งที่่� วัน/เดือน/ปี กรรมการที่ั�งหมด เข้าประชุุม คิดเป็นร้อยลัะ

ครั�งที่่� 1/64 25 ม่.ค. 64 16 10 62.50

ครั�งที่่� 2/64 28 มิ.ย. 64 16 16 100

ครั�งที่่� 3/64 30 ก.ย. 64 16 12 75.00

รวมเฉลั่�ยคิดเป็นร้อยลัะ 79.16

 หมายเหตุ่   จำนวินกรรมการ ไม่รวิมผูู้้ช่วิยเลัขานุการ 3 ราย
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  โดยมีภาพกิจกรรมการประชุมแลัะการดำเนินงาน ดังนี�

 ภาพการประชุมครั�งที� 1/2564 วิันที� 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม R 206 ชั�น 2                    

อาคารเรียนรวิม วิิทยาเขตเชียงราย มหาวิิทยาลััยพะเยา ตำบัลัริมกก อำเภอเมืองเชียงราย             

จังหวิัดเชียงราย แลัะผู้่านส่ื�ออิเลั็กทรอนิกส่์

 ภาพการประชุมครั�งที� 2/2564 วิันที� 28 มิถึุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบัวิร รัตนประส่ิทธิ� 

ชั�น 2 ส่ำนักงานอธิการบัดี มหาวิิทยาลััยพะเยา แลัะผู้่านส่ื�ออิเลั็กทรอนิกส่์

 ภาพการประชุมครั�งที� 3/2564 วิันที� 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบัวิร รัตนประส่ิทธิ� 

ชั�น 2 ส่ำนักงานอธิการบัดี มหาวิิทยาลััยพะเยา แลัะผู้่านส่ื�ออิเลั็กทรอนิกส่์
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 2.2.3  คณะกรรมการส่่งเส่ริมกจิการมหาวทิี่ยาลัยัพะเยา มก่ารประชุมุประจำปี พ.ศ. 2565 

จำนวน 3 ครั�ง โดยได้จัดประชุุมไปแลั้ว จำนวน 2 ครั�ง พิจารณาระเบ่ยบวาระการประชุุม 

จำนวนที่ั�งส่ิ�น 23 ระเบ่ยบวาระ ดงัน่�         

ครั�งที่่� วัน/เดือน/ปี แจ้งเพื�อที่ราบ ส่ืบเนื�อง พิจารณา รวม

ครั�งที่่� 1/65 1 เม.ย. 65 7 3 3 13

ครั�งที่่� 2/65 20 มิ.ย. 65 6 2 2 10

รวม 13 5 5 23

ร้อยลัะของกรรมการที่่�เข้าร่วมประชุุม ประจำปี พ.ศ. 2565

เฉลั่�ยต่่อปีคิดเป็นร้อยลัะ 88.24

ครั�งที่่� วัน/เดือน/ปี กรรมการที่ั�งหมด เข้าประชุุม คิดเป็นร้อยลัะ

ครั�งที่่� 1/65 1 เม.ย. 65 17 14 82.35

ครั�งที่่� 2/65 20 มิ.ย. 65 17 16 94.11

รวมเฉลั่�ยคิดเป็นร้อยลัะ 88.24

 หมายเหตุ่   จำนวินกรรมการ ไม่รวิมผูู้้ช่วิยเลัขานุการ 3 ราย

 โดยมีภาพกิจกรรมการประชุมแลัะการดำเนินงาน ดังนี�

 ภาพการประชุมครั�งที� 1/2565 วิันที� 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบัวิร รัตนประส่ิทธิ� 

ชั�น 2 อาคารส่ำนักงานอธิการบัดี มหาวิิทยาลััยพะเยา แลัะผู้่านส่ื�ออิเลั็กทรอนิกส่์ 
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 ภาพการประชมุครั�งที� 2/2565 วินัที� 20 มถิึนุายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชมุชชูาต ิกฬีาแปง 

ชั�น 2 อาคารส่ำนักงานอธิการบัดี มหาวิิทยาลััยพะเยา แลัะผู้่านส่ื�ออิเลั็กทรอนิกส่์

 2.2.4  การจดัประชุุมคณะกรรมการส่่งเส่รมิกจิการมหาวทิี่ยาลัยัพะเยา คณะอนุกรรมการ 

แลัะคณะที่ำงานชุุดต่่าง ๆ ม่การประชุุมประจำปี พ.ศ. 2563-2565 จำนวน 3 ครั�ง ดังน่�

 ผู้ลัการดำเนินงานของคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา เกิดขึ�นจากการ

ดำเนินงานในรูปแบับัคณะกรรมการ โดยการประชุมแลัะมีมติร่วิมกันตามแผู้นการประชุมที�กำหนด

ไวิ้ตลัอดปี โดยกำหนดระยะเวิลัาการจัดประชุมส่ามเดือน/ครั�ง เพื�อให้มีการพิจารณาดำเนินการไป

สู่่เป้าหมายตามแผู้นที�วิางไวิ้ นอกจากนั�นยังได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

แลัะคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพิ�มเตมิ เพื�อเป็นการขับัคลัื�อนการดำเนินงานแลัะตดิตามการดำเนนิงาน           

เพื�อเพิ�มประส่ิทธิภาพ การปฏิิบััติตามหน้าที�แลัะการส่นับัส่นุนกิจการของมหาวิิทยาลััยพะเยา

ให้มากยิ�งขึ�น โดยคณะกรรมการส่่งเส่รมิกจิการมหาวิิทยาลัยัพะเยา ได้มกีารแต่งตั�งคณะอนกุรรมการ 

ส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา เพื�อทำหน้าที�ส่่งเส่ริมส่นับัส่นุนกิจการของมหาวิิทยาลััยพะเยา

ครอบัคลัุมภารกิจ 5 ด้าน พร้อมทั�งได้มีการตั�งคณะกรรมการประส่าน ส่่งเส่ริม แลัะติดตาม 

การดำเนินงานของอนุกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย โดยมีบัทบัาทหน้าที� ดังนี� 

(1) คณะอนุกรรมการส่่งเส่ริมการดำเนินงานตามนโยบัายมหาวิิทยาลััย ทำหน้าที� 

(1.1) ส่่งเส่ริมส่่งเส่ริมส่นับัส่นุนการดำเนินงานของมหาวิิทยาลััยตามที�

มหาวิิทยาลััยร้องขอ

(1.2) ส่่งเส่ริมการส่ร้างเครือข่ายควิามร่วิมมือในการพัฒนาแลัะจัดหาแหลั่งทุน

ส่นับัส่นุนการดำเนินงานของมหาวิิทยาลััย

(1.3) ส่่งเส่ริมการส่ื�อส่ารแลัะประชาส่ัมพันธ์ผู้ลังานแลัะควิามเชี�ยวิชาญ        

ของมหาวิิทยาลััย เพื�อส่ร้างภาพลัักษณ์แลัะการรับัรู้อย่างกวิ้างขวิาง
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(2) คณะอนุกรรมการส่่งเส่ริมพัฒนาองค์ควิามรู้แลัะนวิัตกรรม ทำหน้าที�  

(2.1) ส่่งเส่ริมการพัฒนาศักยภาพบุัคลัากรของมหาวิิทยาลััยให้มีส่มรรถึนะ   

ส่อดคล้ัองกับัทิศทางการเป็นมหาวิิทยาลััยเพื�อการพัฒนาชุมชนเชิงพื�นที� 

(Area-Based and Community)

(2.2) ส่่งเส่ริมการพัฒนาคุณภาพผู้ลัิตภัณฑ์์เพื�อควิามเข้มแข็งของชุมชน          

(3) คณะอนุกรรมการส่่งเส่ริมพัฒนาเพื�อการบัรรลุัวิิ สั่ยทัศน์ของมหาวิิทยาลััย            

ทำหน้าที� การส่่งเส่ริมการดำเนินงานตามพันธกิจหลัักของมหาวิิทยาลััยเพื�อให้ 

บัรรลัุตามวิิส่ัยทัศน์แลัะแผู้นยุทธศาส่ตร์การพัฒนามหาวิิทยาลััย

(3.1) ด้านการส่่งเส่ริมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง            

เพื�อให้บัรรลัุตามวิิส่ัยทัศน์แลัะแผู้นยุทธศาส่ตร์การพัฒนามหาวิิทยาลััย

(3.2) ด้านการส่่งเส่ริมการอนุรักษ์นกยูงไทย

(3.3) ส่่งเส่ริมการพัฒนามหาวิิทยาลััยตามเป้าหมายโลักเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน    

(Global Goals for Sustainable Development Goals)

(4) คณะอนกุรรมการการจดัหาทนุการศกึษาส่ำหรบัันสิ่ติผูู้ย้ากไร้ของมหาวิิทยาลััยพะเยา 

ทำหน้าที� จัดหาทุนการศึกษาส่ำหรับันิส่ิตผูู้้ยากไร้ของมหาวิิทยาลััยพะเยา

(5) คณะกรรมการประส่าน ส่่งเส่ริม แลัะติดตามการดำเนินงานของอนุกรรมการ 

ส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย ทำหน้าที�

(5.1) กำหนดแผู้นการดำเนินงานแลัะแผู้นปฏิิบััติการของคณะอนุกรรมการ 

ส่่งเส่ริมการดำเนินงานตามนโยบัายมหาวิิทยาลััย อนุกรรมการส่่งเส่ริม

พัฒนาองค์ควิามรู้แลัะนวัิตกรรม แลัะอนุกรรมการส่่งเส่ริมพัฒนา 

เพื�อการบัรรลัุวิิส่ัยทัศน์ของมหาวิิทยาลััย

(5.2) ประส่านงาน ส่่งเส่ริมการดำเนินงาน แลัะติดตามการดำเนินงานของ 

คณะอนุกรรมการส่่งเส่ริมการดำเนินงานตามนโยบัายมหาวิิทยาลััย 

อนุกรรมการส่่งเส่ริมพัฒนาองค์ควิามรู้แลัะนวัิตกรรม แลัะอนุกรรมการ

ส่่งเส่ริมพัฒนาเพื�อการบัรรลัุวิิส่ัยทัศน์ของมหาวิิทยาลััย ให้เป็นไปด้วิย

ควิามเรียบัร้อยแลัะบัรรลัุตามเป้าหมายที�คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการ

มหาวิิทยาลััยได้กำหนดไวิ้
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 โดยมีภาพกิจกรรมการประชุมแลัะการดำเนินงาน ดังนี�

 การประชุุมคณะกรรมการประส่าน ส่่งเส่ริม แลัะติ่ดต่ามการดำเนินงานของ

อนุกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิที่ยาลััย ครั�งที่่� 1/2563  

 การประชุมคณะกรรมการประส่าน ส่่งเส่ริม แลัะติดตามการดำเนินงานของอนุกรรมการ

ส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย ครั�งที�  1/2563 เมื�อวิันที� 21 ตุลัาคม 2563 เวิลัา 13.30 น. 

ณ ห้องประชมุ โรงแรม เดอะ แคนนาส่ จงัหวิดัเชยีงใหม่ โดยมผีูู้เ้ข้าร่วิม ได้แก่ ดร.ณรงค์ ตนานุวิฒัน์ 

(ประธานกรรมการ) นายวิรวิัชร ตันตรานนท์ (กรรมการ) นายเอนก แซึ่่ตั�ง (กรรมการ) 

รองศาส่ตราจารย์ ดร.ชัยยศ ส่ันติวิงษ์ (กรรมการ) รองศาส่ตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี�ยวิสุ่วิรรณ 

(กรรมการ) นายพงศ์ศักดิ� อริยจิตไพศาลั (กรรมการแลัะเลัขานุการ) ดร.ชัชวิาลั วิงศ์ชัย (กรรมการ

แลัะผูู้้ช่วิยเลัขานุการ) ผูู้้ช่วิยศาส่ตราจารย์ ดร.สุ่ขทัย พงศ์พัฒนศิริ (กรรมการแลัะผูู้้ช่วิยเลัขานุการ) 

ดร.ฤทัยภัทร พิมลัศรี (กรรมการแลัะผูู้ ้ช่วิยเลัขานุการ) เป็นการประชุมเพื�อปรึกษาหารือ 

การกำหนดแนวิทางการดำเนนิงานของคณะกรรมการประส่าน ส่่งเส่รมิ แลัะตดิตามการดำเนนิงานของ

อนุกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย แลัะการเชื�อมประส่านงานกับัแหลั่งทุนการวิิจัยแลัะ 

บัริการวิิชาการทั�งภาครัฐแลัะเอกชนให้กับันักวิิจัยของมหาวิิทยาลััยพะเยา โดยที�ประชุม 

ได้มีมติให้นักวิิจัยของมหาวิิทยาลััยจัดทำข้อเส่นอโครงการมานำเส่นอต่อกรรมการ เพื�อประส่าน

แหลั่งทุนให้ต่อไป  

ภาพการประชุม วินัที� 21 ตลุัาคม 2563 ห้องประชมุ โรงแรม เดอะ แคนนาส่ จงัหวิดัเชยีงใหม่
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 การประชุุมคณะกรรมการประส่าน ส่่งเส่ริม แลัะติ่ดต่ามการดำเนินงานของ

อนุกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิที่ยาลััย ครั�งที่่� 2/2563  

 การประชุมคณะกรรมการประส่าน ส่่งเส่ริม แลัะติดตามการดำเนินงานของอนุกรรมการ

ส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย ครั�งที� 2/2563  เมื�อวิันที� 21 พฤษภาคม 2563 เวิลัา 14.00 น. 

ณ ห้องประชมุ โรงแรม เดอะ แคนนาส่ อำเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวิดัเชยีงใหม่  ผู่้านส่ื�ออเิลัก็ทรอนิกส์่ 

ระบับั Microsoft Teams ที�ประชุมได้พิจารณาแนวิทางการจัดทำแผู้นงานส่่งเส่ริมกิจการ

มหาวิิทยาลััยพะเยา เพื�อจัดทำแผู้นการส่่งเส่ริมพัฒนามหาวิิทยาลััยพะเยา เพื�อส่นับัส่นุน 

การบัรรลัุวิิส่ัยทัศน์มหาวิิทยาลััย ดังแผู้นภาพต่อไปนี�
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 การประชุุมคณะกรรมการประส่าน ส่่งเส่ริม แลัะติ่ดต่ามการดำเนินงานของ

อนุกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิที่ยาลััย ครั�งที่่� 3/2563  

 การประชุมคณะกรรมการประส่าน ส่่งเส่ริม แลัะติดตามการดำเนินงานของอนุกรรมการ

ส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััย ครั�งที� 3/2563  เมื�อวิันที� 30 พฤษภาคม 2563 เวิลัา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ แคนนาส่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวิัดเชียงใหม่ แลัะประชุมผู้่าน 

ส่ื�ออิเลั็กทรอนิกส่์ ระบับั Zoom Meeting  ที�ประชุมได้พิจารณาแนวิทางการจัดทำข้อเส่นอโครงการ

เพื�อขอรับัการจัดส่รรงบัประมาณโครงการส่ำคัญของประเทศ แลัะโครงการตามแผู้นบัูรณาการ

ระดับัภาค (ภาคเหนือ)  
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2.3 ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมและก�รส่งเสริมสนับัสนุน
 ก�รดำเนินง�นของมห�วิทย�ลัยพะเย� 

 2.3.1  การเข้าเย่�ยมชุมกิจการของมหาวิที่ยาลััยพะเยาเพื�อวางแผนการส่่งเส่ริม

ส่นับส่นุนการดำเนินกิจการของมหาวิที่ยาลััยพะเยา

 คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยาได้เข้าเยี�ยมชมมหาวิิทยาลััยพะเยา 

เมื�อวิันที� 15 กรกฎาคม 2563 โดยมี รองศาส่ตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี�ยวิสุ่วิรรณ รองอธิการบัดี 

ฝ่่ายนโยบัายแลัะแผู้น ให้การต้อนรับัแลัะนำเยี�ยมชมกจิการของมหาวิทิยาลัยัพะเยา ได้แก่ โรงคดัแยกขยะ 

ศนูย์การเรยีนรูแ้ลัะอนรุกัษ์นกยงูไทย แลัะศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง โดยคณะกรรมส่่งเส่รมิ 

กิจการมหาวิิทยาลััยพะเยาได้ให้แนวิคิดแลัะแนวิทางการส่่งเส่ริมพัฒนาการดำเนินงานด้านการ 

คัดแยกขยะ ให้เป็นระบับัเศรษฐกิจหมุนเวิียนของชุมชน การส่่งเส่ริมแหลั่งอาศัยของนกยูงไทย

ภายในมหาวิิทยาลััยพะเยาให้เป็นพื�นที�ท่องเที�ยวิเชิงนิเวิศ แลัะการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงให้เป็นแหลั่งอาหารแลัะแหลั่งเศรษฐกิจส่ีเขียวิ เพื�อควิามยั�งยืน นอกจากนั�นยังได้เยี�ยมชม

กิจการของส่ถึาบัันนวิัตกรรมแลัะถึ่ายทอดเทคโนโลัยี (UPITI) โดยมี ผู้ศ. ดร.สั่นธิวิัฒน์ พิทักษ์พลั 

ผูู้อ้ำนวิยการส่ถึาบันันวิตักรรมแลัะถ่ึายทอดเทคโนโลัย ีมหาวิทิยาลััยพะเยา พร้อมด้วิยคณะผูู้บ้ัรหิาร 

ให้การต้อนรับั โดยส่ถึาบัันนวิัตกรรมฯ ได้นำเส่นอผู้ลัการดำเนินงานของส่ถึาบัันนวิัตกรรมฯ 

ที�เข้าไปมีส่่วินร่วิมในการพัฒนาเชิงพื�นที�ในมิติต่าง ๆ ทั�งในด้านการนำวิิทยาศาส่ตร์เทคโนโลัยีแลัะ

นวิัตกรรมไปเพิ�มควิามส่ามารถึในการแข่งขันให้กับัภาคเอกชนแลัะการบัริการวิิชาการ เพื�อส่ังคม

แลัะชุมชนในพื�นที� เช่น การเพิ�มประส่ิทธิภาพการผู้ลัิต การคิดค้นนวิัตกรรมใหม่ ๆ การยกระดับั

มาตรฐานผู้ลัิตภัณฑ์์ การทดส่อบัอาหารแลัะส่มุนไพร การทดส่อบัระดับัเซึ่ลัลั์แลัะสั่ตวิ์ทดลัอง 

โดยห้องปฏิิบััติการต่าง ๆ ภายใต้ส่ถึาบัันนวิัตกรรมฯ

 คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยาได้ให้คำแนะนำในการส่่งเส่ริมการนำ

ผู้ลัติภณัฑ์์ของมหาวิทิยาลัยัพะเยาที�ร่วิมกบััชมุชนไปสู่เ่ชงิพาณชิย์ แลัะคณะกรรมการส่่งเส่รมิกจิการ 

มหาวิิทยาลััยพะเยาจะดำเนินการประส่านกับัภาคธุรกิจเอกชน เพื�อหาช่องทางการตลัาดต่อไป
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การเยี�ยมชมแลัะให้ข้อเส่นอแนะการจัดการโรงคัดแยกขยะมหาวิิทยาลััยพะเยา

   

     

                          

การเยี�ยมชมแลัะให้ข้อเส่นอแนะการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้แลัะอนุรักษ์นกยูงไทย
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การเยี�ยมชมแลัะให้ข้อเส่นอแนะการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การเยี�ยมชมแลัะให้ข้อเส่นอแนะการดำเนินงานส่ถึาบัันนวิัตกรรมแลัะถึ่ายทอดเทคโนโลัยี (UPITI)
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 2.3.2  การเข้าร่วมกิจกรรมที่ำบุญต่ักบาต่ร วันคลั้ายวันส่ถาปนามหาวิที่ยาลััยพะเยา 

ครบรอบ 10 ปี 

  อธิการบัดีมหาวิิทยาลััยพะเยา คณะผูู้้บัริหาร แลัะบัุคลัากรของมหาวิิทยาลััยพะเยา 

ได้ต้อนรับัคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ในโอกาส่เข้าเยี�ยมชมกิจการของ

มหาวิทิยาลัยัพะเยา แลัะได้ร่วิมกจิกรรมทำบุัญตกับัาตรเนื�องในวัินคล้ัายวินัส่ถึาปนามหาวิทิยาลััยพะเยา 

ครบัรอบั 10 ปี เพื�อถึวิายเป็นพระราชกุศลั แด่ พระบัาทส่มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบัดีศรีส่ินทร

มหาวิชิราลังกรณ พระวิชิรเกลั้าเจ้าอยู่หัวิ เมื�อวิันที� 16 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเวิียงพะเยา 

มหาวิิทยาลััยพะเยา
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 2.3.3  การประชุมุเพื�อส่ร้างความร่วมมอืที่างวชิุาการกับส่ภาอตุ่ส่าหกรรมแห่งประเที่ศไที่ย  

 ประธานคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา คณะอนุกรรมการส่่งเส่ริม 

การดำเนนิงานตามนโยบัายมหาวิทิยาลัยั คณะอนกุรรมการส่่งเส่ริมพฒันาองค์ควิามรูแ้ลัะนวิตักรรม 

แลัะคณะอนุกรรมการส่่งเส่ริมพัฒนาเพื�อการบัรรลุัวิิส่ัยทัศน์ของมหาวิิทยาลััย พร้อมด้วิย 

รองอธกิารบัดฝ่ี่ายนโยบัายแลัะแผู้น คณบัดคีณะเทคโนโลัยสี่ารส่นเทศแลัะการส่ื�อส่าร ผูู้อ้ำนวิยการ 

ส่ถึาบัันนวิัตกรรมแลัะถึ่ายทอดเทคโนโลัยี แลัะคณาจารย์มหาวิิทยาลััยพะเยา ได้ประชุมร่วิมกับั         

คณุถึาวิร ชลัษัเฐียร ประธานส่ถึาบัันเส่ริมส่ร้างขีดควิามส่ามารถึมนุษย์ส่ภาอตุส่าหกรรมแห่งประเทศไทย 

แลัะคณุธนารกัษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผูู้ท้รงคณุวิฒุ ิส่ำนกังานนวิตักรรมแห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) 

เรื�อง ควิามร่วิมมือด้านการพฒันากำลังัคน ด้านดจิทิลัั อตุส่าหกรรมแปรรูปอาหาร เครื�องมอืแพทย์ 

ส่มุนไพร ฯลัฯ เมื�อวิันที� 5 พฤศจิกายน 2563 เวิลัา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส่ภาอุตส่าหกรรม          

แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
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  2.3.4 การเย่�ยมชุมการพัฒนาเที่คโนโลัย่หุ ่นยนต่์เพื�อส่่งเส่ริมสุ่ขภาพผ้ ้ส่้งอายุ 

ณ คณะวิศวกรรมศาส่ต่ร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 

  ประธานคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา คณะกรรมการประส่าน 

ส่่งเส่รมิ แลัะตดิตาม การดำเนนิงานของอนุกรรมการส่่งเส่ริมกจิการมหาวิิทยาลัยั พร้อมด้วิย คณบัดี 

คณะเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศแลัะการส่ื�อส่าร แลัะคณาจารย์มหาวิิทยาลััยพะเยา ได้ประชุมร่วิมกับั 

คุณราเมศวิร์ ศิลัปพรหม ผูู้้อำนวิยการ CU Innovation HUB คุณธนารักษ์ พงษ์เพตรา ผูู้้เชี�ยวิชาญ           

ด้านเทคโนโลัยีนวิัตกรรมดิจิทัลั ศาส่ตราจารย์ ดร.วิิบัูลัย์ แส่งวิีระพันธุ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิิชา

วิิศวิกรรมเครื�องกลั คณะวิิศวิกรรมศาส่ตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย แลัะหัวิหน้าศูนย์ Regional 

Center of Robotic Technology เรื�อง ควิามร่วิมมือด้านวิิจัยแลัะพัฒนาด้านหุ่นยนต์ แลัะการจัดตั�ง

ห้องปฏิิบััติการหุ่นยนต์ขึ�นในอนาคต เมื�อวิันที� 5 พฤศจิกายน 2563 ณ CU Innovation HUB  

จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 
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  2.3.5 การให้คำแนะนำแลัะปรึกษาแก่มหาวิที่ยาลััย เรื�อง บันที่ึกข้อต่กลัง 

ความร่วมมือที่างวิชุาการ เรื�อง การส่ร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื�อพัฒนาความร้้แลัะที่ักษะ

วิชุาชุ่พด้านเที่คโนโลัย่ กับ บริษัที่ ด่เซ็็นที่ริค จำกัด 

  คณะเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศแลัะการสื่�อส่าร จัดพิธีลังนามบัันทึกข้อตกลังควิามร่วิมมือ 

ทางวิชิาการ เรื�อง การส่ร้างเครอืข่ายควิามร่วิมมือเพื�อพฒันาควิามรู้แลัะทักษะวิชิาชพีด้านเทคโนโลัยี 

กบัั บัรษิทั ดเีซึ่น็ทรคิ จำกัด ในรูปแบับัส่ื�ออเิลัก็ทรอนกิส์่ Zoom Online เนื�องจากส่ถึานการณ์โควิดิ-19 

ระลัอกใหม่ เพื�อเตรียมควิามพร้อมของนิส่ิตด้านการพัฒนาอาชีพ เส่ริมทักษะแลัะประส่บัการณ์          

ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ร่ะบับัการทำงานผู่้านกระบัวินการจดัหลัักส่ตูรการเรยีนการส่อนในลัักษณะร่วิมผู้ลัติ 

ระหวิ่างส่ถึาบัันอุดมศึกษาแลัะส่ถึานประกอบัการ หรือ CWIE รวิมถึึงการส่ร้างควิามร่วิมมือกัน 

ส่่งเส่ริมการวิิจัยแลัะการพัฒนาโซึ่ลัูชั�นแลัะนวัิตกรรมต่าง ๆ  ร่วิมกัน ภายในพิธีลังนามมีผูู้้บัริหาร

มหาวิิทยาลััยพะเยา แลัะคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ร่วิมเป็นสั่กขีพยาน 

ในพิธีลังนามบัันทึกข้อตกลังควิามร่วิมมือทางวิิชาการฯ ในครั�งนี� เมื�อวิันที� 9 มีนาคม 2564 

ณ ห้องประชุมบัวิร รัตนประส่ิทธิ� มหาวิิทยาลััยพะเยา 
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  2.3.6  เย่�ยมชุมศ้นย์ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพแลัะฟื้้�นฟื้้ผ้้ส่้งอายุ (เชุ่ยงราย)

  คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา เยี�ยมชมศูนย์ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพแลัะฟ้�นฟู

ผูู้้สู่งอายุ (เชียงราย) วิัตถุึประส่งค์การก่อตั�งศูนย์ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพแลัะฟ้�นฟูผูู้้สู่งอายุ (เชียงราย) 

เพื�อให้บัรกิารส่่งเส่ริมส่ขุภาพผูู้ส้่งูอายแุลัะฟ้�นฟสู่ขุภาพ มพีื�นที� 7 ไร่ เป็นพื�นที�เช่ารายปีแบับัระยะยาวิ  

มอีาคาร 1 หลังัที�ก่อส่ร้างเรยีบัร้อยแล้ัวิ ชั�นล่ัางจดัเป็นอาคารผูู้ป่้วิยนอก (OPD) เป็นอาคารว่ิางเปล่ัา       

มเีคาน์เตอร์บัางส่่วินแลัะห้องส่ำหรบััตรวิจวิดัอณุหภมูร่ิางกาย ยงัไม่มคีรภุณัฑ์์ ส่่วินชั�น 2 เป็นห้องว่ิางเปล่ัา 

ยังไม่มีเตียงส่ำหรับัผูู้้สู่งอายุ แลัะอุปกรณ์อื�น ๆ ซึ่ึ�งอยู่ระหวิ่างดำเนินการ เพื�อส่่งเส่ริมโครงการ 

Wellness City ส่ำหรับัผูู้้สู่งอายุ แลัะพัฒนาศูนย์ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพแลัะฟ้�นฟูผูู้้สู่งอายุ (เชียงราย)              

เมื�อวิันที� 25 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพแลัะฟ้�นฟูผูู้้สู่งอายุ (เชียงราย) อำเภอเมือง              

จังหวิัดเชียงราย
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 2.3.7  มหาวิที่ยาลััยพะเยารับมอบน�ำดื�ม จาก บริษัที่ โต่โยต่้า พะเยา (1994) จำกัด 

เพื�อมอบให้กับผ้้มารับบริการฉ่ดวัคซ็่น ณ จุดฉ่ดวัคซ็่น โรงพยาบาลัมหาวิที่ยาลััยพะเยา

  คณะกรรมการส่ ่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา โดย คุณสุ่ธาส่ินี  จิตรส่กุลั 

รองกรรมการผูู้้จดัการ บัรษิทั โตโยต้า พะเยา (1994) จำกดั ได้มอบัน�ำดื�มให้กบััผูู้ม้ารบัับัริการฉดีวิคัซึ่นี 

ณ โรงพยาบัาลัมหาวิิทยาลััยพะเยา เมื�อวิันที� 21 ตุลัาคม 2564 โดยศาส่ตราจารย์ นายแพทย์สุ่กิจ  

พันธุ์พิมานมาศ คณบัดีคณะแพทยศาส่ตร์ พร้อมด้วิยคณะผูู้้บัริหาร แลัะบัุคลัากรโรงพยาบัาลั

มหาวิิทยาลััยพะเยาเป็นตัวิแทนมหาวิิทยาลััยพะเยา รับัมอบัน�ำดื�ม จำนวินทั�งหมด 500 ขวิด    
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  2.3.8  การเข ้าร ่วมเป ็นเก่ยรต่ิในพิธี่แส่ดงมุที่ิต่าจิต่ แด่ พระเมธ่ีวชุิโรดม 

(วุฒิชัุย วชิุรเมธี่) ในโอกาส่ที่่�มหาวิที่ยาลััยพะเยาถวายปริญญาการศึกษาดุษฎี่บัณฑิิต่

กิต่ต่ิมศักดิ� ส่าขาวิชุาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  ดร.ณรงค์ ตนานวุิฒัน์ ประธานกรรมการส่่งเส่รมิกจิการ มหาวิทิยาลัยัพะเยา ร่วิมเป็นเกยีรติ 

ในพิธีแส่ดงมุทิตาจิต แด่ พระเมธีวิชิโรดม (วุิฒิชัย วิชิรเมธี) ในโอกาส่ที�มหาวิิทยาลััยพะเยา 

ถึวิายปรญิญาการศกึษาดษุฎบัีัณฑ์ติกิตตมิศักดิ� ส่าขาวิชิาการบัริหาร การศกึษา ประจำปีการศกึษา 2561 

เมื�อวิันที� 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศแลัะ 

การส่ื�อส่าร มหาวิิทยาลััยพะเยา
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  2.3.9 การเย่�ยมชุมแหลั่งเร่ยนร้ ้ที่างวัฒนธีรรม กาดหลั่ายต่้า ชุุมชุมแม่ต๋่ำ 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 ดร.ณรงค์ ตนานุวิัฒน์ ประธานกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ร่วิมกับั

กรรมการส่ภามหาวิิทยาลััยพะเยา เยี�ยมชมแหลั่งเรียนรู้ทางวิัฒนธรรม กาดหลั่ายต้า ชุมชมแม่ต๋ำ 

อำเภอเมือง จังหวิัดพะเยา ซึ่ึ�งมหาวิิทยาลััยพะเยา จัดโครงการจัดทำแผู้นที�ทางวิัฒนธรรม 

แลัะมีการส่นบััส่นุนชมุชนให้พฒันาพื�นที�เป็นแหล่ังเรยีนรูท้างวิฒันธรรมส่ำหรับันสิ่ติ บัคุลัากร ชมุชน 

เยาวิชน หน่วิยงานภาครัฐแลัะเอกชน แลัะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน เพื�อเผู้ยแพร่วิัฒนธรรม

ส่ร้างทุนทางวิัฒนธรรมของ ชุมชมแม่ต๋ำ เป็นกิจกรรมเชิงส่ร้างส่รรค์ทางวิัฒนธรรมในแหลั่งเรียนรู้

ทางวิัฒนธรรม ผู้่านโครงการ Cultural Mapping of Phayao เมื�อวิันที� 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ กาดหลั่ายต้า ชุมชมแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวิัดพะเยา
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  2.3.10  การเข้าร่วมกิจกรรม CSR เพื�อส่ังคมแลัะส่ิ�งแวดลั้อม 

  ดร.ณรงค์ ตนานุวิัฒน์ ประธานกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ร่วิมกับั

กรรมการส่ภามหาวิิทยาลััยพะเยา เข้าร่วิมกิจกรรม CSR เพื�อส่ังคมแลัะสิ่�งแวิดลั้อม กิจกรรม

ประกอบัด้วิย การบัรรยาย เรื�อง การพัฒนาชุมชนแลัะส่ิ�งแวิดลั้อมอย่างยั�งยืนของจังหวัิดกระบัี�            

โดย คณุชาญฤทธิ� เพิ�มทรพัย์ ประธานชมุชนท่องเที�ยวิแหลัมส่กั แลัะร่วิมทำกจิกรรมเพ้นท์ผู้้าบัาตกิ 

เชิงอนุรักษ์ส่ิ�งแวิดลั้อม แลัะกิจกรรม CSR ปลัูกจากฝ่ากใจ ณ ป่าชายเลันตำบัลัแหลัมสั่ก                      

เมื�อวิันที� 4 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบัุหลััน อันดา บัาบั๋า รีส่อร์ท อำเภออ่าวิลัึก จังหวิัดกระบัี�
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  2.3.11  การเข้าร่วมโครงการแลักเปล่ั�ยนเร่ยนร้ ้เพื�อวางแผนกลัยุที่ธี์การพัฒนา 

มหาว ทิี่ยาลััยพะเยา ต่ามโครงการพลักิโฉมมหาวทิี่ยาลัยัแลัะเป้าหมายการพฒันาที่่�ยั�งยนื (SDGS)

 ดร.ณรงค์ ตนานุวิัฒน์ ประธานกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ร่วิมกับั 

กรรมการส่ภามหาวิทิยาลัยัพะเยา เข้าร่วิมโครงการแลักเปลัี�ยนเรยีนรูเ้พื�อวิางแผู้นกลัยุทธ์การพฒันา 

มหาวิิทยาลััยพะเยา ตามโครงการพลัิกโฉมมหาวิิทยาลััยแลัะเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (SDGS) 

กิจกรรมประกอบัด้วิย การบัรรยายพิเศษ เรื�อง แนวิทางการพัฒนามหาวิิทยาลััยตามแผู้น 

พลัิกโฉมมหาวิิทยาลััยแลัะเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (SDGs) โดย รศ. ดร.รัฐชาติ มงคลันาวิิน 

คณะอนุกรรมการพลัิกโฉมมหาวิิทยาลััย (Reinventing University) กระทรวิงการอุดมศึกษา 

วิิทยาศาส่ตร์ วิิจัยแลัะนวิัตกรรม การบัรรยายพิเศษ ผู้่านส่ื�ออิเลั็กทรอนิกส่์ เรื�อง การขับัเคลัื�อน 

เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนแลัะเศรษฐกิจฐานชีวิภาพเพื�อการเติบัโตอย่างส่มดุลัของส่ถึาบััน

อุดมศึกษา โดย ดร.สุ่วิิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีวิ่าการกระทรวิงการอุดมศึกษา วิิทยาศาส่ตร์ 

วิจิัยแลัะนวิัตกรรม หลัังจากนั�นร่วิมกิจกรรมแลักเปลีั�ยนเรียนรู้เพื�อวิางแผู้นกลัยุทธ์การพัฒนา

มหาวิิทยาลััยพะเยา ตามโครงการพลัิกโฉมมหาวิิทยาลััยแลัะเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (SDGs)                                   

เมื�อวิันที� 5 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบัันยันทรี อำเภอเมืองกระบัี� จังหวิัดกระบัี� 
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 2.3.12  การเข้าร่วมศึกษาด้งาน ณ ป่าในเมือง “มหัศจรรย์เขาขนาบน�ำ พื�นที่่� 

ชุุ่มน�ำโลัก” 

 ดร.ณรงค์ ตนานุวิัฒน์ ประธานกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ร่วิมกับั

กรรมการส่ภามหาวิิทยาลััยพะเยา เข้าร่วิมศึกษาดูงาน ในการนี� ส่ำนักงานทรัพยากรทางทะเลั 

แลัะชายฝ่ั�งที� 10 ได้จัดการบัรรยายภารกิจในควิามรับัผู้ิดชอบัของส่ำนักงานทรัพยากรทางทะเลั

แลัะชายฝ่ั�งที� 10 โดย นายวิิษณุ แจ้งใจ ผูู้้อำนวิยการส่ำนักงานทรัพยากรทางทะเลัแลัะชายฝ่ั�งที� 10 

หลัังจากนั�น ได้นำเดินชมเส่้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลัน โดย ดร.ส่นใจ หะวิานนท์ ที�ปรึกษา

กรมทรัพยากรทางทะเลัแลัะชายฝ่ั�ง รวิมทั�งร่วิมกิจกรรมปลัูกป่าชายเลัน ปลั่อยปลัาแลัะปูทะเลั 

เนื�องในวิัน “ป่าชายเลันแห่งชาติ 10 พฤษภาคม” เมื�อวิันที� 6 พฤษภาคม 2565 ณ ป่าในเมือง 

“มหัศจรรย์เขาขนาบัน�ำ พื�นที�ชุ่มน�ำโลัก” อำเภอเมืองกระบัี� จังหวิัดกระบัี�     
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 2.3.13 มหาวิที่ยาลัยัพะเยา รบัมอบทุี่นการศึกษา จาก บริษทัี่ โต่โยต้่า พะเยา (1994) จำกัด 

 คณะกรรมการส่่งเส่รมิกิจการมหาวิทิยาลัยัพะเยา โดย คณุส่ธุาส่นิ ีจติรส่กลุั รองกรรมการผูู้จ้ดัการ 

บัริษัท โตโยต้า พะเยา (1994) จำกัด มอบัทุนการศึกษาให้กับักองทุนเพื�อนิส่ิต มหาวิิทยาลััยพะเยา 

จำนวิน 190,000 บัาท (หนึ�งแส่นเก้าหมื�นบัาทถ้ึวิน) ณ บัริษทั โตโยต้า พะเยา (1994) จำกัด ตำบัลัแม่ต๋ำ 

อำเภอเมืองพะเยา จังหวิัดพะเยา เมื�อวิันที� 3 กันยายน 2565 โดย นางส่าวิอำนวิยพร ขัติวิงศ์ 

ผูู้้อำนวิยการกองพัฒนาคุณภาพนิส่ิตแลัะนิส่ิตพิการ เป็นตัวิแทนมหาวิิทยาลััยพะเยา พร้อมด้วิย 

นิส่ิตมหาวิิทยาลััยพะเยา รับัมอบัทุนการศึกษา



ายงานผลการดำาเนินงาน
(วาระตัง้แต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
38

2.4 ร�ยง�นผลก�รดำเนินง�นของคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�ร
 มห�วิทย�ลัยพะเย� 
 2.4.1  รายงานผลัการจัดหารายได้แลัะที่รัพยากรส่นับส่นุนการดำเนินกิจการ

ของมหาวิที่ยาลััยพะเยา

  (1) การจัดหาทีุ่นการศึกษาส่ำหรับนิส่ิต่ที่่�ยากไร้ของมหาวิที่ยาลััยพะเยา

คณะกรรมการส่่งเส่ริมกจิการมหาวิิทยาลัยัพะเยา ได้ดำเนนิการจดัหาทนุการศกึษา 

จากแหลั่งทุนต่าง ๆ ในระหวิ่างปี พ.ศ. 2563 - 2565 ส่มทบัทุนการศึกษาส่ำหรับันิสิ่ตที�ยากไร้ 

ของมหาวิิทยาลััยพะเยา โดยได้นำฝ่ากในบััญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื�อบััญชี                   

กองทุนเพื�อนิส่ิต มหาวิิทยาลััยพะเยา เลัขที�บััญชี 891-258915-6 รวิม 3,912,129.38 บัาท                  

(ส่ามล้ัานเก้าแส่นหนึ�งหมื�นส่องพันหนึ�งร้อยยี�ส่บิัเก้าบัาทส่ามส่บิัแปดส่ตางค์) โดยมรีายลัะเอียดดงันี�

รายการ จำานวนเงิน (บาที่)

ทุนการศึกษาคงเหลัือในบััญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
ณ วิันที� 20 เมษายน 2562

2,376,029.38

การจัดหาทุนทั�วิไปเพื�อส่นับัส่นุนการศึกษามหาวิิทยาลััยพะเยา 767,000

โครงการจัดหาทุนการศึกษาส่ำาหรับันิส่ิตมหาวิิทยาลััยพะเยา 
ที�ขาดแคลันทุนทรัพย์ 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

769,100

รวม 3,912,129.38
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  (2) การจัดหาป้ายส่ัญญาณจราจรต่ิดต่ั�งภายในมหาวิที่ยาลััยพะเยา

คณะกรรมการส่ ่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ได ้ดำเนินการจัดหา 

ป้ายส่ญัญาณจราจร เพื�อตดิตั�งภายในมหาวิทิยาลัยัพะเยา จำนวิน 139 ป้าย โดยได้รับัการส่นบััส่นนุ 

จาก บัริษัท โตโยต้า พะเยา (1994) จำกัด เมื�อวิันที� 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่ึ�งบัริษัท โตโยต้า พะเยา 

(1994) จำกดั ได้จดัทำป้ายส่ญัญาณจราจรส่่งเส่ริมการขบััขี�ปลัอดภยั รวิมถึงึป้ายบัอกส่ถึานที�ส่ำคญั 

ภายในมหาวิิทยาลัยัพะเยาแลัะส่่งมอบัให้กบััมหาวิทิยาลัยัพะเยา โดยอธกิารบัดมีหาวิทิยาลัยัพะเยา               

รองศาส่ตราจารย์ ดร.ส่ภุกร พงศบัางโพธิ� พร้อมด้วิยคณะผูู้บ้ัรหิาร แลัะบัคุลัากรกองอาคารส่ถึานที� 

เป ็นตัวิแทนมหาวิิทยาลััยพะเยา รับัมอบัป้ายส่ัญญาณจราจร จำนวินทั�งหมด 139 ป้าย                       

จาก คุณสุ่ธาส่ินี จิตรส่กุลั กรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา (รองกรรมการผูู้้จัดการ           

บัรษิทั โตโยต้าพะเยา (1994) จำกัด) ผูู้จ้ำหน่ายโตโยต้า พร้อมทมีงาน ภายใต้โครงการ “โตโยต้าพะเยา 

ร่วิมส่่งเส่ริมการขับัขี�ปลัอดภัย เข้าใจแลัะเคารพกฎจราจร” เพื�อนำป้ายสั่ญญาณจราจรไปติดตั�ง

ภายในมหาวิิทยาลััย ส่ร้างควิามปลัอดภัยแก่บัุคลัากรแลัะนิส่ิต มหาวิิทยาลััยพะเยา
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  (3) การจัดหาซ็อฟื้ต่์แวร์แลัะระบบส่ารส่นเที่ศส่นับส่นุนการเร่ยนการส่อน

ของมหาวิที่ยาลััยพะเยา

คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา ได้ดำเนินการจัดหาซึ่อฟต์แวิร์

แลัะระบับัส่ารส่นเทศส่นับัส่นนุการเรยีนการส่อน แลัะการดำเนนิงานของมหาวิทิยาลัยัพะเยา โดยมี   

บัริษัท ดีเซึ่็นทริค จำกัด เป็นผูู้้พัฒนาซึ่อฟต์แวิร์ แลัะมอบัส่ิทธิ�การใช้งานให้แก่มหาวิิทยาลััยพะเยา         

โดยคณะเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศแลัะการส่ื�อส่าร คณะบัริหารธุรกิจแลัะนิเทศศาส่ตร์ แลัะศูนย์บัริการ

เทคโนโลัยีส่ารส่นเทศแลัะการส่ื�อส่าร นำไปใช้เป็นระบับัปฏิิบััติการส่ำหรับัการเรียนการส่อน 

ประกอบัด้วิย ระบับับัริหารจัดการโรงแรม แลัะระบับัการจัดการคลัินิก

 2.4.2 รายงานผลัการส่่งเส่ริมการส่ร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 

องค์ความร้้แลัะนวัต่กรรมให้แก่มหาวิที่ยาลััยพะเยา

(1) การส่่งเส่ริมความร่วมมอื การที่ำบันที่กึข้อต่กลังความร่วมมอืที่างวชิุาการ 

ระหว่างมหาวิที่ยาลััยพะเยา แลัะ บริษัที่ ด่เซ็็นที่ริค จำกัด 

  โดยมีวิัตถึุประส่งค์เพื�อ

(1.1) เพื�อร่วิมกันพัฒนาซึ่อฟต์แวิร์ระบับับัริหารจัดการโรงแรมมาใช้ในการ

จัดการเรียนการส่อน

(1.2) เพื�อ จัดส่หกิจศึกษาแลัะพัฒนาคุณภาพนิสิ่ตให้มีคุณลัักษณะ 

ตามควิามต้องการของส่ถึานประกอบัการ

(1.3) เพื�อร่วิมมือการศึกษา วิิจัย พัฒนา แลัะบัริการวิิชาการด้านต่างๆ
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(2) การส่่งเส่รมิความร่วมมอื การที่ำบันที่กึข้อต่กลังความร่วมมอืที่างวชิุาการ 

ระหว่างมหาวิที่ยาลััยพะเยา แลัะ ส่ภาอุต่ส่าหกรรมแห่งประเที่ศไที่ย 

  โดยมีวิัตถึุประส่งค์เพื�อ

(2.1) เพื�อร่วิมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เชิงบัูรณาการ เพื�อส่่งเส่ริม

การจดัการศกึษา เพื�อผู้ลัติบัณัฑ์ติที�มคีณุภาพร่วิมกบััภาคอตุส่าหกรรม การวิจิยั พฒันาแลัะนวิตักรรม 

การพฒันาผูู้ป้ระกอบัการใหม่ที�ใช้นวิตักรรม โดยให้นสิ่ติแลัะบัคุลัากรของมหาวิทิยาลัยัมีประส่บัการณ์ตรง 

ในวิชิาชพีแลัะส่หกิจศึกษา การฝึ่กอบัรม แลัะการฝึ่กงานกบััส่มาชกิของส่ภาอุตส่าหกรรมแห่งประเทศไทย

(2.2)  เพื�อร่วิมกันในการส่นับัส่นุนการพัฒนาวิิจัยแลัะนวิัตกรรมกับั 

ภาคอุตส่าหกรรม โดยใช้ทรัพยากรของส่ภาอุตส่าหกรรมแห่งประเทศไทย แลัะมหาวิิทยาลััย เช่น 

ผูู้้เชี�ยวิชาญ นักวิิชาการ ข้อมูลั เครื�องมืออุปกรณ์แลัะส่ถึานที� รวิมถึึงปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวิข้อง

กับั การวิิจัย แลัะพัฒนา เพื�อให้การวิิจัยแลัะพัฒนานวิัตกรรมบัรรลัุเป้าหมาย

(2.3) เพื�อร่วิมมือกันในการพัฒนาบุัคลัากรภาคอุตส่าหกรรมที�ใช้นวัิตกรรม

ให้เกดิขึ�นในพื�นที� งานวิจัิย เทคโนโลัยี นวัิตกรรม แลัะถ่ึายทอดองค์ควิามรู้ ควิามเชี�ยวิชาญของบัุคลัากร

แลัะบัริการต่าง ๆ ในมหาวิิทยาลััยแลัะส่ภาอุตส่าหกรรมแห่งประเทศไทย การยกระดับัแลัะ

พฒันาผู้ลัติภณัฑ์์ให้มขีดีควิามส่ามารถึในการแข่งขนัทางธรุกจิ รวิมถึึงอื�น ๆ ที�เอื�อต่อการพฒันางาน 

ของส่ภาอตุส่าหกรรมแห่งประเทศไทยแลัะมหาวิิทยาลัยั

(2.4) เพื�อร่วิมมือกันในการจัดทำหลัักสู่ตรการเรียนการส่อน เพื�อให้เกิด 

การแลักเปลัี�ยนควิามรู้จากส่ภาอุตส่าหกรรมแห่งประเทศไทยแลัะมหาวิิทยาลััย แลัะส่่งเส่ริมให้เกิด 

ระบับันิเวิศแลัะนวิัตกรรม โดยการ บัูรณาการทำงานร่วิมกันแลัะส่่งเส่ริมให้นิส่ิตแลัะบัุคลัากรของ

มหาวิิทยาลััยได้รับัประส่บัการณ์ตรงในวิิชาชีพตามควิามต้องการของภาคอุตส่าหกรรม

(2.5) เพื�อแลักเปลีั�ยนองค์ควิามรู้ ควิามชำนาญของหน่วิยงาน บัุคลัากร 

แลัะส่่งเส่รมิให้เกดิการเคลัื�อนย้ายบัคุลัากรระหว่ิางมหาวิทิยาลัยัแลัะส่ภาอตุส่าหกรรมแห่งประเทศไทย
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(3) การส่่งเส่ริมความร่วมมือกับ บริษัที่ ซ็่พ่ ออลัลั์ จำากัด (มหาชุน) เพื�อการ

ส่่งเส่ริมแลัะนำผลัิต่ภัณฑิ์ของมหาวิที่ยาลััยพะเยา (UP Product) ไปวางจำหน่ายในร้าน 

7- ELEVEN เพื�อส่่งเส่ริมผลัิต่ภัณฑิ์ชุุมชุนของมหาวิที่ยาลััยพะเยาไปส่้่เชุิงพาณิชุย์

ประธานกรรมการส่่งเส่รมิกจิการมหาวิิทยาลัยัพะเยา ได้ดำเนนิการประส่านงานกบัั 

ดร.ส่ันติ แก้วิลัอยมา ตำแหน่งผูู้้จัดการทั�วิไปส่่วินงาน ส่่วินงาน Field Support & Local Product 

Management บัริษัท ซึ่ีพี ออลัลั์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ึ�งเป็นผูู้้ดูแลัส่ินค้าจากวิิส่าหกิจชุมชน หรือส่ินค้า 

SMEs หรือส่ินค้า OTOP จากทั�วิประเทศ มาวิางจำหน่ายในร้าน 7- ELEVEN เพื�อเป็นการส่่งเส่ริม

ผู้ลิัตภณัฑ์์ชมุชนที�มหาวิทิยาลัยัพะเยาไปร่วิมดำเนินการพฒันาไปสู่เ่ชงิพาณชิย์ ทั�งผู้ลัติภณัฑ์์ที�เกดิจาก 

ผู้ลังานวิจิยั ผู้ลังานบัริการวิชิาการ แลัะผู้ลังานทำนบุัำรงุศลิัปวิฒันธรรม โดยการทำบันัท กึข้อตกลัง 

ควิามร่วิมมือกับับัริษัท ซึ่ีพี ออลัลั์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายในการส่ร้างควิามร่วิมมือ ดังนี�

(3.1) เพื�อส่่งเส่ริมการนำผู้ลัิตภัณฑ์์ ชุมชนของมหาวิิทยาลััยพะเยา 

ไปสู่่เชิงพาณิชย์ ผู้่านเครือข่ายช่องทางการตลัาดในการจัดจำหน่ายส่ินค้า ร้าน 7- ELEVEN 

เพื�อเป็นการส่ร้างควิามเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั�งยืน แลัะส่ร้างรายได้ให้กับัมหาวิิทยาลััยพะเยา

(3.2) เพื�อส่่งเส่ริมการจัดการศึกษาของมหาวิิทยาลััยพะเยาโดยเป็น 

แหลั่งฝ่ึกงานให้กับันิส่ิตส่าขาวิิชาต่างๆ ของมหาวิิทยาลััยพะเยา   
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(4) การส่่งเส่ริมความร่วมมอืกบั บรษิทัี่ แดชุ อนิเต่อร์เนชุั�นแนลั (ประเที่ศไที่ย) 

จำกัด ในการนำเส่นอเที่คโนโลัยน่วัต่กรรมระบบน�ำของ CeraFiltec ที่่�ใชุ้เที่คโนโลัย่ระดบัโลัก 

กรองน�ำเส่่ยขึ�นมาใชุ้เพื�อแก้ไขปัญหาการขาดแคลันน�ำระยะยาว โดยอาจที่ำเป็นลัักษณะ 

ความร่วมมือในการวิจัยแลัะพัฒนา

คณะกรรมการส่่งเส่ริมกจิการมหาวิิทยาลัยัพะเยา ได้ศกึษาแนวิทางการแก้ไขปัญหา         

การขาดแคลันน�ำโดยการใช้เทคโนโลัยนีวิตักรรมการนำน�ำทิ�ง น�ำเสี่ย หรอืน�ำด้อยคณุภาพหมนุเวิยีน 

ขึ�นมาใช้ใหม่ เพื�อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลันน�ำในระยะยาวิ จงึได้ดำเนินการประส่านงานกบัั  

คณุจริบัลูัย์ วิ ทิยส่งิห์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บัรหิาร บัรษิทั แดช อนิเตอร์เนชั�นแนลั (ประเทศไทย) 

จำกัด ในการนำเส่นอเทคโนโลัยีนวิัตกรรมระบับัน�ำของ CeraFiltec ที�ใช้เทคโนโลัยีระดับัโลัก               

ในการบัรหิารจดัการน�ำ เพื�อเป็นการถ่ึายทอดควิามรูแ้ลัะเทคโนโลัยกีารผู้ลัติน�ำส่ะอาดให้มหาวิทิยาลัยั 

ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลันน�ำ
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ส่วนท่� 3
ภ�คผนวก
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ทำเน่ยบัคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยพะเย�
(ต่ั�งแต่่วันที่่� 17 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่่� 16 พฤศจิกายน 2565)

ดร.ณรงค์ ต่นานุวัฒน์
ประธีานกรรมการบริหาร

กลัุ่มบริษัที่ ต่นานุวัฒน์ จำกัด

รองศาส่ต่าราจารย์ ดร.ชุัยยศ  ส่ันต่ิวงษ์ 
ข้าราชุการบำนาญ

อด่ต่อาจารย์ประจำคณะบริหารธีุรกิจ

มหาวิที่ยาลััยเชุ่ยงใหม่           

ดร.ธีำรงค์ศักดิ�  ดำรงศิริ 
ผ้้ชุ่วยผ้้จัดการที่ั�วไป หน่วยธีุรกิจ ผลัิต่ภัณฑิ์อุปโภคบริโภค 

บริษัที่ ด่เคเอส่เอชุ (ประเที่ศไที่ย) จำกัด

อุปนายกส่มาคมศิษย์เก่ามหาวิที่ยาลััยพะเยา แลัะ
ประธีานชุมรมศิษย์เก่ามหาวิที่ยาลััยพะเยา
วิที่ยาลััยการจัดการ เขต่กรุงเที่พมหานคร ปริมณฑิลั 
แลัะจังหวัดใกลั้เค่ยง          

                                                                                                         
นายวิส่าร  ฉันที่์เศรษฐ์์ 
ประธีานส่มาพันธี์ผ้้ให้บริการโลัจิส่ต่ิกส่์ไที่ย

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร
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กรรมก�ร

นางเครือวัลัย์  วงศ์รักมิต่ร 
ประธีานเจ้าหน้าที่่�บริหาร 

บริษัที่ นครชุัยแอร์ จำกัด

นางส่าวสุ่ธีาส่ิน่  จิต่รส่กุลั 
รองกรรมการผ้้จัดการ 

บริษัที่ โต่โยต่้าพะเยา (1994) จำกัด 

นายจักรกฤษณ์  ต่าฬวัฒน์ 
กรรมการผ้้จัดการ 

ผ้้บริหารบริษัที่ ซ็่�ด เว็บส่์ จำกัด 

นายณรงค์ชุัย  สุ่ที่ธีิกุลับุต่ร 
ประธีานหอการค้าจังหวัดพะเยา

นายเนรมิต่  ส่ร้างเอ่�ยม
กรรมการผ้้จัดการ 

โรงงานเกร่ยงไกรผลัไม้

นายวรวัชุร  ต่ันต่รานนที่์ 
กรรมการผ้้จัดการ

บริษัที่ ชุอยส่์ มินิส่โต่ร์ จำกัด

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร
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นายศักดิ�ชุัย  พันธีุ์เรืองส่กาว 
กรรมการผ้้จัดการ 

บริษัที่ มงคลัไพศาลั พลัาส่ต่ิก จำกัด

นายส่รรเส่ริญ  สุ่จริต่กุลั 
ประธีานเจ้าหน้าที่่�บริหาร 

บริษัที่ แอคคาซ็่า คอร์ป จำกัด 

                      

นายส่รภพ  เชุื�อดำรง 
ประธีานกรรการ CDR Group 

นายเอนก  แซ็่ต่ั�ง 
ประธีานกรรมการบริหาร 

บริษัที่ เบญจพร กรุ�ป

นางส่าวอุดมรัต่น์ อัครชุิโนเรศ
กรรมการผ้้จัดการ

บริษัที่ เชุ่ยงใหม่ แพนคาร์โก้ เซ็อร์วิส่ จำกัด  

นางเยาวลัักษณ์  จำปีรัต่น์
อด่ต่รองผ้้อำนวยการส่ำนักงบประมาณ

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร
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รองศาส่ต่ราจารย์ ดร.ฐ์ิต่ิรัต่น์ เชุ่�ยวสุ่วรรณ
รองอธีิการบด่ฝ่่ายนโยบายแลัะแผน

มหาวิที่ยาลััยพะเยา

ผ้้ชุ่วยศาส่ต่ราจารย์ ดร.ส่ันธีิวัฒน์ พิที่ักษ์พลั
ผ้้อำนวยการส่ถาบันนวัต่กรรมแลัะถ่ายที่อดเที่คโนโลัย่

มหาวิที่ยาลััยพะเยา

ดร.ส่มบ้รณ์ ฟื้้เต่็มวงศ์
รกัษาการแที่นผ้อ้ำนวยการส่ำนกังานส่ภามหาวทิี่ยาลัยัพะเยา

                                

นางกฤษณา แปงณ่วงค์ 
ผ้้อำนวยการกองที่รัพย์ส่ิน 

มหาวิที่ยาลััยพะเยา

กรรมก�รและเลข�นุก�ร

ผ้้ชุ่วยเลข�นุก�ร

ผ้้ชุ่วยเลข�นุก�ร

ผ้้ชุ่วยเลข�นุก�ร



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา

สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัยพะเย�
49

ข้อบังคับมหาวิที่ยาลััยพะเยา 

ว่าด้วย คณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจการมหาวิที่ยาลััยพะเยา พ.ศ. 2565



ายงานผลการดำาเนินงาน
(วาระตัง้แต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
50



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา

สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัยพะเย�
51



ายงานผลการดำาเนินงาน
(วาระตัง้แต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
52



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา

สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัยพะเย�
53
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สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัยพะเย�
University of Phayao Council Office

ชั้น 2 อาคารสำ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1007  โทรสาร 0 5446 6703

Email : upcouncil.up.ac.th
www.upcouncil.up.ac.th






