คำนำ
สำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้จัดทำรำยงำนประจำปีงบประมำณ 2563
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยนำเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติและข้อมูลพืน้ ฐำนของหน่วยงำน ผลกำรดำเนินงำนและกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ของ
สำนักงำนอธิกำรบดี ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้รับทรำบ โดยได้จัดทำเป็นเอกสำรเผยแพร่ให้กับส่วนงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยพะเยำ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรงำนต่อไป
ส ำนัก งำนอธิ ก ำรบดีมหำวิท ยำลัยพะเยำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประจำปี 2563
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน และพัฒนำปรับปรุงงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในสำนักงำน
อธิกำรบดีตอ่ ไป จึงขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนีด้ ้วย

นำยอำนนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

สำรบัญ

หน้ำ
ประวัติควำมเป็นมำ

1

โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนอธิกำรบดี

3

ผลกำรดำเนินงำนของงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนด้ำนงบประมำณ

4

งำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ

5

งำนด้ำนบุคคล

6

งำนด้ำนสำรบรรณ

6

กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักงำนอธิกำรบดี

6

กำรประชุมรองอธิกำรบดี

7

ผลกำรดำเนินงำนของงำนออกแบบและก่อสร้ำง

8

ผลกำรดำเนินงำนของงำนบริหำรทั่วไป กำรพัฒนำควำมรู้

12

ภำคผนวก
ประมวลภำพกำรจัดโครงกำร และเข้ำร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ 2563

13
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ประวัตคิ วามเป็นมา
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวั นที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัย นเรศวร
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 โดยเรี ย กชื่ อ ว่ า ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และ
มหาวิทยาลัยได้กาหนดภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของสานักงานอธิการบดี ซึ่งกาหนดให้สานักงาน
อธิการบดี (Office of the President) มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่มกี ารบริหารจัดการ และการให้บริการ อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ปณิธาน
มุ่งมั่นปฏิบัติงาน และให้บริการที่มีคุณภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมี
ธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ และการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ประสานพันธกิจ และขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
ภารกิจหลัก
1. งานเลขานุการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 การกลั่นกรองหนังสือ เสนอหนังสือ และเอกสารอื่นๆ
1.2 การประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
1.3 การติดตามผลการดาเนินการ และตามข้อสั่งการของผู้บริหาร
1.4 การจัดวาระนัดหมายเข้าพบผูบ้ ริหาร เพื่อวัตถุประสงค์ตา่ งๆ
1.5 การจัดทาอนุมัตเิ ดินทางไปปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ในประเทศ /ต่างประเทศ ของผูบ้ ริหาร
1.6 การจัดเตรียมเอกสาร จัดพิมพ์ สาเนา
1.7 การต้อนรับ และรับรองแขกของผู้บริหาร ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
1.8 การจัดหาของที่ระลึก สาหรับอาคันตุกะ และในโอกาสต่างๆ
1.9 การพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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2. งานบริหารทั่วไป
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกั บ งานเลขานุ ก าร และงานการประชุ ม ของอธิ ก ารบดี
งานบริหารทั่ว ไป และช่ว ยอานวยการของสานัก งานอธิก ารบดี ปฏิบัติงานร่วมกั บ หรือสนับ สนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
2.1 กลุ่ ม บริ ห ารทั่ ว ไป มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานด้ า นธุ ร การ
สารบรรณ ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป งานด้านการบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์
ยานพาหนะของสานักงาน งานบันทึกข้อมูล ภายในสานักงาน
2.2 กลุ่ ม ช่ ว ยอ านวยการ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานช่ ว ยอ านวยการ
การพิจารณากลั่นกรองเรื่อง และประสานข้อมูลกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เสนอเรื่องต่ออธิการบดี
3. งานประสานภารกิจอธิการบดี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสานนโยบายระหว่าง ส่วนงาน และประสานกับ
ส่วนงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์ของบุคลากร นิสิต และประชาชน และงานรับ
ข้อร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ ต่ออธิการบดี ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
3.1 กลุ่มติดตามภารกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การดาเนินงานสนับสนุนการ
ทางานและติดตามผลการดาเนินงาน ภารกิจ หรือนโยบายของอธิการบดี และประสานงานส่วนงานต่าง ๆ
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การดาเนินงาน เรื่องร้องทุกข์
ร้องเรีย น ร้องขอความช่ว ยเหลือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ ส่วนงานที่เ สนอต่อ อธิก ารบดี วิเ คราะห์
กลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการวินจิ ฉัยสั่งการของอธิการบดี ประสานติดตาม แก้ไขปัญหา
ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน
4. งานออกแบบและก่อสร้าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1 ควบคุมงาน โครงการปรับปรุง และก่อสร้าง
4.2 จัดทาแบบรูปรายการ
4.3 จัดทารายการประมาณการ และราคากลาง
4.4 จัดทา BOQ ประกอบการจัดซือ้ จัดจ้าง
4.5 จัดทางวดเงิน และระยะเวลาการทางาน
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ
ภายในสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ : บุคลากรของงานเลขานุการ เป็นการขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัตงิ านเลขานุการผู้บริหาร
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ผลการดาเนินงานของงานบริหารงานทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการบริหารจัดการงบประมาณ ประจาปี 2563
ในปี ง บประมาณ 2563 (ตุ ล าคม 2562 - กัน ยายน 2563) ส านั กงานอธิการบดี ได้รับ การจั ด สรร
งบประมาณ รวมจานวนทั้งสิน้ 850,000 บาท และมีการใช้จา่ ยจริงจาแนกเป็นหมวดต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
ที่

ประเภทรายจ่าย

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
กองทุนเพื่อการศึกษา
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

3

329,000.00

งบประมาณ
โอนแล้ว

ค่าใช้จ่าย
รวม

โอนออก

รับโอน

115,500.00
12,500.00
-

323,210.00
5,000.00
126,510.00
58,100.00
5,000.00
5,000.00

103,000.00

30,000.00

29,888.00

112.00

-

3,600.00

-

3,600.00

ค่าปฎิบัติงานนอกเวลาทาการ
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา
ค่าจัดซือ้ ของที่ระลึกและเลีย้ งรับรอง

5,000.00
150,000.00
45,600.00
5,000.00
5,000.00

121,290.00
23,490.00
-

ค่าใช้สอยอื่นๆ

24,500.00

97,500.00

3,900.00

300.00

ค่าเบีย้ ประกันอุบัติเหตุบุคลากร

2

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

คงเหลือ

295,406.00 27,804.00
- 5,000.00
113,779.00 12,731.00
58,100.00
2,600.00 2,400.00
4,420.00
580.00

ค่าวัสดุสานักงาน

60,000.00

-

-

60,000.00

59,875.00

125.00

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

20,000.00
10,000.00

-

-

20,000.00
10,000.00

19,944.00
6,800.00

56.00
3,200.00

ค่าสาธารณูปโภค

30,000.00

-

30,000.00
30,000.00

20,913.84
20,913.84

9,086.16
9,086.16

ค่าโทรศัพท์

30,000 .00

-

เงินอุดหนุน

406,000.00

380,000.00

-

26,000.00

18,015.00

7,985.00

26,000.00

13,000.00

-

13,000.00

5,015.00

7,985.00

300,000.00

300,000.00

-

-

-

-

20,000.00

7,000.00

-

13,000.00

13,000.00

-

60,000.00

60,000.00

-

-

-

-

-

75,490.00
30,490.00

75,490.00
30,490.00

75,490.00
30,490.00

-

-

45,000.00

45,000.00

45,000.00

โครงการประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานฯ
โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ทาคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพะเยา

กองทุนสินทรัพย์ถาวร
4 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์สานักงาน
สิ่งก่อสร้าง

-

-
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ที่

ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กองทุนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
85,000.00
5 เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต 25 เมษายน
โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพฯ 2 เมษายน
รวม

โอนออก

งบประมาณ
โอนแล้ว

รับโอน

คงเหลือ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190,990.00

454,700.00

409,824.84

44,875.16

85,000.00

-

45,000.00

45,000.00

-

40,000.00

40,000.00

850,000.00

586,290.00

-

ค่าใช้จ่าย
รวม

งานด้านการเงินและพัสดุ
การดาเนินการเกี่ยวกับการเบิก จ่ายต่าง ๆ ของสานักงานอธิก ารบดี ดาเนิน การจัดซื้อ /จั ดจ้ าง
จั ด หา ตรวจรั บ เก็ บ รั ก ษา โอนจ าหน่ า ย และจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ของส านั ก งาน
อธิการบดี รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียด
จัดทาการเบิกเงิน - ยืมเงินในระบบ ERP
การขออนุมตั ิจัดซือ้ /จัดจ้าง
การจัดทาขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จา่ ย
รายงานการเบิกจ่ายพัสดุประจาเดือน
การเบิก-จ่าย วัสดุสานักงาน ในระบบ Microsoft Dynamics AX
การเบิก-จ่าย วัสดุสานักงาน ในระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง (IMS)
จัดทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจาไตรมาส (ไตรมาสที่ 1-4)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 รายงานการตรวจนับพัสดุ และครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2563

จานวน (ครัง้ )
21
51
61
12
11
119
6
12
4
1
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งานด้านบุคคล
การดาเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรภายในหน่วยงานของสานักงานอธิการบดี ดาเนินการรายงาน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ตรวจสอบและลงทะเบียนบันทึกควบคุมวันลาประเภทต่างๆ สรุปวันมาปฏิบัติงานของ
บุคลากร และบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ที่
1
2

รายละเอียด

จานวน (ครัง้ )
89
12

การลาของบุคลากร
สรุปรายงานการปฏิบตั ิงาน

งานด้านสารบรรณ
การดาเนินการเกี่ยวกับระบบสารบรรณ การรับ - ส่งเอกสาร ทั้งภายในภายนอก ลงทะเบียนออก
เลขที่หนังสือ เข้า - ออก จากภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่
ที่
1
2
3
4

รายละเอียด
ทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ทะเบียนส่งเรื่องจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ทะเบียนส่งเรื่องจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

จานวน (เรื่อง)
838
2,805
436
124

จัดประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจาสานัก งาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจานวนทั้งสิน้ 5 ครั้ง ดังนี้
ลาดับ

ครั้งที่

1

ครั้งที่ 1/2563

วันเดือนปีท่ีจัดการประชุม
1 พฤศจิกายน 2562

2

ครั้งที่ 2/2563

20 มกราคม 2563

3

ครั้งที่ 3/2563

5 มีนาคม 2563

4

ครั้งที่ 4/2563

7 พฤษภาคม 2563

5

ครั้งที่ 5/2563

21 กรกฎาคม 2563
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จัดประชุมรองอธิการบดี
สานักงานอธิก ารบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดาเนินการจัด รวบรวมเรื่องและจัด ท าเล่มวาระเข้ าที่
ประชุม จัดทารายงานการประชุม พร้อมจัดทาสรุป มติที่ประชุมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจานวนทั้งสิน้ 17 ครั้ง ดังนี้
ลาดับ

ครั้งที่

วันเดือนปีที่จัดการประชุม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ครั้งที่ 1/2563
ครั้งที่ 2/2563
ครั้งที่ 3/2563
ครั้งที่ 4/2563
ครั้งที่ 5/2563
ครั้งที่ 6/2563
ครั้งที่ 7/2563
ครั้งที่ 8/2563
ครั้งที่ 9/2563
ครั้งที่ 10/2563
ครั้งที่ 11/2563
ครั้งที่ 12/2563
ครั้งที่ 13/2563
ครั้งที่ 14/2563
ครั้งที่ 15/2563
ครั้งที่ 16/2563
ครั้งที่ 17/2563

6 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563
25 มีนาคม 2563
8 เมษายน 2563
22 เมษายน 2563
13 พฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563
10 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
8 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563
13 สิงหาคม 2563
26 สิงหาคม 2563
11 กันยายน 2563
23 กันยายน 2563
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ผลการดาเนินงานของงานออกแบบและก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับ

รายการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

การดาเนินงาน

นายปิยะภัทร ไวทยกุล
1

ปรับปรุงห้อง Studio งานประชาสัมพันธ์

กองกลาง

ออกแบบ

2

ปรับปรุงอาคารสานักงานอธิการบดี
และหอประชุมพญางาเมือง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ออกแบบ

3

ตรวจสอบและจัดทาแบบประเมินราคาโครงการ
ปรับปรุงรางระบายน้า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ออกแบบ

4

ปรับปรุงห้อง Studio กองบริการการศึกษา

5

กองบริการการศึกษา

สารวจออกแบบ+ราคา

ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

คณะแพทยศาสตร์

ออกแบบ+ควบคุมงาน

6

โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัตกิ ารทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

7

โครงการปรับปรุงห้องแยกโรคทางเดินหายใจ

8

จัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอาคารหอพัก
แพทย์และพยาบาล

ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาล

9

ปรับปรุงห้องฝึกอบรมและครุภัณฑ์โสตทัศณูปกรณ์
ชัน้ ที4่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์ฝึกอบรมict

ควบคุมงาน

10

ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคณะเภสัชศาสตร์
PHAR2301 - PHAR2306

คณะเภสัชศาสตร์

ออกแบบ+ราคา

11

ปรับปรุงลานกิจกรรมนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์

ออกแบบ+ควบคุมงาน
ควบคุมงาน
ออกแบบ+กรรมการ

คณะพยาบาลศาสตร์

ออกแบบ+ควบคุมงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดเตรียมรายละเอียด

นายภิรมย์ศักดิ์ บุญปัน๋
1

อาคารบริหาร

2

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ควบคุมงาน

3

ระบบน้าภายในศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ควบคุมงาน
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ลาดับ

รายการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

การดาเนินงาน

4

หอพักสวัสดิการ

กองการเจ้าหน้าที่

ควบคุมงาน

5

ปรับปรุงหอพักศรีตรัง

กองการเจ้าหน้าที่

ควบคุมงาน

6

ปรับปรุงห้อง Co-Working Space

7

ปรับปรุงห้องสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

8

ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

9

ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารกายวิภาคศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคุมงาน
และการสื่อสาร
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

ควบคุมงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทาราคากลาง
และการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

จัดทาราคากลาง

1

ก่อสร้างที่พักแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ตาบลริมกก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ควบคุมงาน

2

ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลกับหอพัก
แพทย์และพยาบาล ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ควบคุมงาน

3

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ควบคุมงาน

4

ระบบน้าภายในศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ควบคุมงาน

5

หอพักสวัสดิการ

กองการเจ้าหน้าที่

ผู้ควบคุมงาน

6

ปรับปรุงหอพักศรีตรัง

กองการเจ้าหน้าที่

ผู้ควบคุมงาน

7

ปรับปรุงห้อง Co-Working Space

8

ปรับปรุงห้องสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

9

ก่อสร้างห้องปฏิบัตกิ ารนิเทศศาสตร์

นายธัชกร พุทธวงค์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ควบคุมงาน
และการสื่อสาร
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

ผู้ควบคุมงาน

คณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์

ผู้ควบคุมงาน
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ลาดับ

รายการ

10

ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัสดุยาง
สังเคราะห์แบบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยพะเยา

11

ก่อสร้าง โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กองพัฒนาคุณภาพนิสติ
และนิสิตพิการ

การดาเนินงาน
กรรมการ TOR
,ราคากลาง

ศูนย์สถาบันนวัตกรรมและ เขียนแบบ,ออกแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เบือ้ งต้น

นางสาวประภาพร งามจิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดทาเอกสารแก้ไขเอกสาร
รายละเอียดรูปเล่มแบบ
ก่อสร้างและแก้ไขชื่อ
โครงการในแบบรูปรายการ

1

อาคารบริหาร

2

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

3

ระบบน้าภายในศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

4

หอพักสวัสดิการ

กองการเจ้าหน้าที่

5

ปรับปรุงหอพักศรีตรัง

กองการเจ้าหน้าที่

6

ปรับปรุงห้อง Co-Working Space

7

ปรับปรุงห้องสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

8

ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

9

ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารกายวิภาคศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

10

ก่อสร้างที่พักแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ตาบลริมกก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน
จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาเอกสารของ
และการสื่อสาร
ผู้ควบคุมงาน
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาเอกสารของ
และการสื่อสาร
ผู้ควบคุมงาน
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ลาดับ

รายการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

การดาเนินงาน

11

ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลกับหอพัก
แพทย์และพยาบาล ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

12

ก่อสร้างห้องปฏิบัตกิ ารนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

13

ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัสดุยาง
สังเคราะห์แบบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยพะเยา

กองพัฒนาคุณภาพนิสติ
และนิสิตพิการ

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

14

ก่อสร้าง โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร

สถาบันนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

จัดทาเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน

15

จัดทาเอกสารส่งกลับ แบบรูปรายการและ
ราคากลางของคณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดทาเอกสารของงาน
ออกแบบและก่อสร้าง

16

ปฏิบัตงิ านธุรการของงานออกแบบและก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง

จัดทาเอกสารของงาน
ออกแบบและก่อสร้าง

17

เข้าร่วมประชุม และปฏิบัตงิ านที่ได้รับมอบหมาย

งานออกแบบและก่อสร้าง

จัดทาเอกสารของงาน
ออกแบบและก่อสร้าง
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ผลการดาเนินงานของงานบริหารทั่วไป การพัฒนาความรู้
(ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม)
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางปิยฉัตร พุทธวงศ์

การพัฒนาความรู้
1. อบรม "การใช้งาน Microsoft Excel 2016
อย่างมืออาชีพ (ออนไลน์)" ผ่าน Microsoft Teams

สถานที่
มหาวิทยาลัยพะเยา

วัน / เดือน / ปี
9 มิถุนายน 2563

2. อบรม "หลักสูตร การทางานร่วมกันออนไลน์
Office365 (ออนไลน์)” ผ่าน Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยพะเยา

23 มิถุนายน 2563

1. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการเงิน
การคลัง (KM) ครัง้ ที่ 3/2563

มหาวิทยาลัยพะเยา

14 กรกฎาคม 2563

2. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
พัสดุ (KM) การจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding

มหาวิทยาลัยพะเยา

29 ตุลาคม 2563

3 นางสาวธนกชพร กีรติศักดิ์วรกุล 1. เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget
ด้านการจัดตั้งคาของบประมาณของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยพะเยา

2 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา

25 กันยายน 2563

2 นางสาวทิฆัมพร วงษารัตน์

2. เข้าร่วมอบรมการเขียนหนังสือราชการของ
เครือข่ายงานธุรการ เตรียมพร้อมเข้าสูร่ ะบบ
UP-DMS เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารแบบ
เป็นทางการ
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ภาคผนวก
ประมวลภาพการจัดโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ประมวลภาพการจัดโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

รายละเอียด

การจัดโครงการ / ประชุม
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน ครัง้ ที่ 1/2563
ณ เอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน ครัง้ ที่ 2/2563
ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
3 โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์
4 การประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
การเข้าร่วมกิจกรรม
1 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสานักงานอธิการบดี เข้า
ร่วมพิธีน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระ
พรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563
2 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มี
ผลการประเมิน ITA ในระดับ B
4 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และบุคลากรสานักงานอธิการบดี ร่วมพิธี
บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี
5 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้รับเชิญเป็น วิทยากร โครงการพั ฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์งานและ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน”
6 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ร่วมเปิดสาขาใหม่ U.Store By SPVi สาขา
มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการออกแบบ
ชุดเวียงพืน้ เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ผู้ อ านวยการส านั กงานอธิ การบดี เข้ าร่ วมการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การระดม
ความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน / เดือน / ปี
1-2 ตุลาคม 2562
27 มกราคม 2563
27 พฤษภาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
4 พฤษภาคม 2563

3 มิถุนายน 2563
10 มิถุนายน 2563
17 กรกฎาคม 2563

24 สิงหาคม 2563

22 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563
19 กันยายน 2563

P a g e | 15

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี พร้อมบุคลากร
จั ดโครงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และการบริ หารงานระหว่ างส่ วนงาน ระหว่ างวั นที่ 1-2 ตุ ลาคม 2562
ณ เอ สตาร์ ภูแล วั ลเลย์ รีสอร์ท จังหวั ดเชียงราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิ ทยาลั ยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 40 คน ประกอบด้วย
รองอธิ การบดี ผู้ช่วยอธิ การบดี คณบดี(16 คณะ 2 วิทยาลัย) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ในส่วนของการบรรยายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
บรรยายโดย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะนาไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ตามแผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 27 มกราคม 2563 สานักงานอธิการบดี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงาน
ระหว่างส่วนงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อนาเสนอข้อมูลแนวทางการบริหารและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รองอธิ ก ารบดี ผู้ช่ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี ทั้งสิ้น 16 คณะ 2 วิท ยาลัย และผู้อานวยการโรงเรีย นสาธิต
มหาวิท ยาลั ย พะเยา ร่ว มนาเสนอแผนการปฎิบั ติง าน การบริหารของแต่ล ะหน่วยงานเพื่อตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อความก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งทางด้านกายภาพและทางด้าน
ประสิท ธิ ภาพ โดยในช่ว งบ่ายอธิ ก ารบดีมหาวิท ยาลัย พะเยาเป็นประธาน ในพิ ธีลงนามคารับ รองการ
ปฎิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน (Performance Agreement : PA) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน เพื่อ
เป็นการรับรองนโยบายการบริหารและเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน และได้จัดเวที
การนาเสนอทิศทางการบริหารและแผนจัดการของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาทุก ฝ่าย พร้อม
แลกเปลี่ยนความคิด หารือเเนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในปีงบประมาณ 2563 โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น
ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
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โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์ และได้ให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงรณรงค์ให้มีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานและการดารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุข สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
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การประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
วั น ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ส านั ก งานอธิ ก ารบดี จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก งาน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา ครั้ ง ที่ 5/2563 ณ ห้ อ งประชุ ม บวร รั ต นประสิ ท ธิ์ อาคารส านั ก งาน
อธิการบดี โดยครั้งนีไ้ ด้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงาน/กอง/ศูนย์ และ
หัวหน้าหน่วย รวมจานวนทั้งสิน้ 25 คน
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เข้าร่วมพิธีน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563
วั นที่ 4 พฤษภาคม 2563 ผู้อานวยการสานัก งานอธิก ารบดี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วม
พิธีน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563
โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจาปีพุทธศักราช 2563 โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากร
ร่วมพิธี ณ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะยา
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เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วั นที่ 3 มิถุ นายน 2563 ผู้อานวยการสานัก งานอธิก ารบดี มหาวิท ยาลัย พะเยา เข้าร่วมจัดพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
มีคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากร ร่วมพิธี ณ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
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สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ B
วั น พุ ธ ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2563 ในการประชุ ม คณะกรรมการการด าเนิ น งานก ากั บ และติ ด ตาม
ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 น าโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ภ กร พงศบางโพธิ์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประธานกรรมการ
คณะดาเนินงานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดาเนินงานฯ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีในการประกาศผล
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงาน
ที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ B ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ A และระดับ B จานวน
ทั้งสิน้ 11 หน่วยงาน โดยผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผูร้ ับมอบ พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
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วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี ร่วมพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มเงิน
พานพุ่มทอง ร่วมกับคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอก เนื่องในวันคล้าย
วั นสถาปนามหาวิทยาลั ยพะเยา ครบรอบ 10 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา
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วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์
ในหัวข้อ “การวิเคราะห์งานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน”
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน ในหัวข้อ “การวิเคราะห์งาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) อาคารเรียนรวมหลังใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
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เข้าร่วมเปิดสาขาใหม่ U.Store By SPVi สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมใน
งานเปิดร้านใหม่ของ U.Store สาขามหาวิทยาลัยพะเยา และร่วมแสดงความยินดี กับบริษัท เอส พี วี ไอ จากัด
(มหาชน) โดยร้ าน U.Store ตั้ งอยู่ บริ เ วณใต้ อาคารเรี ย นรวม CE โซนศู นย์ อาหารและธนาคารกรุ ง ไทย
สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
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เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวด
การออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบั ตร ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการประกวดการออกแบบ
ชุดเวียงพื้นเมือง รวมถึงรางวัลชมเชย ทั้งหมด 6 รางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นการประกวดออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง มีโจทย์ออกแบบให้แสดงถึงความเป็นชุดเวียงพื้นเมืองล้านนา โดย
ส่งภาพเข้ าประกวดบอกรายละเอียดต่ างๆ (Sketch Design) พร้อมอธิบายแนวความคิ ดของการออกแบบ
(Concept) ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า “Lanna University” ผูท้ ี่ได้รับรางวัลคือ นายอดิเทพ สุกรพิชัย ซึ่งแบบ
ที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นสิทธิบัตรในการออกแบบของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนาไปเป็นต้นแบบในการผลิตชุด
เวียงพืน้ เมืองต่อไป
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เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
ความคิ ดเห็ น ทิ ศทางการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยพะเยา ส าหรั บการประชุ มในครั้ งนี้ จั ดขึ้ น ณ ห้ องประชุ ม
เมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน้ กว่า 300 คน

