
 

 



ค ำน ำ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยน ำเสนอ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติและขอ้มูลพืน้ฐำนของหนว่ยงำน ผลกำรด ำเนนิงำนและกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ของ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ให้หนว่ยงำนตำ่ง ๆ ได้รับทรำบ โดยได้จัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร่ใหก้ับส่วนงำนภำยใน

มหำวิทยำลัยพะเยำ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรงำนต่อไป  

ส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ ำปี 2563  

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน และพัฒนำปรับปรุงงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในส ำนักงำน

อธิกำรบดีตอ่ไป จึงขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนีด้้วย 
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ประวัตคิวามเปน็มา 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา         

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร          

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ  

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยเรียกชื่อว่า ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของส านักงานอธิการบดี ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน

อธิการบดี (Office of the President) มีภาระหนา้ที่ในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย  

วิสัยทัศน์                                                                                                                                   

          เป็นหนว่ยงานที่มกีารบริหารจัดการ และการให้บริการ อย่างมคีุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

ปณิธาน  

           มุ่งมั่นปฏิบัติงาน และใหบ้ริการที่มีคุณภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมี

ธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

           1. สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ และการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           2. ประสานพันธกิจ และขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

ภารกิจหลัก 

1. งานเลขานุการ    

มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ  

1.1 การกลั่นกรองหนังสือ เสนอหนังสือ และเอกสารอื่นๆ  

1.2 การประสานงานบุคคล และหนว่ยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  

1.3 การตดิตามผลการด าเนินการ และตามข้อสั่งการของผู้บริหาร  

1.4 การจัดวาระนัดหมายเข้าพบผูบ้ริหาร เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ 

1.5 การจัดท าอนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงานมหาวิทยาลยั ในประเทศ /ต่างประเทศ ของผูบ้ริหาร 

1.6 การจัดเตรียมเอกสาร จัดพิมพ ์ส าเนา 

1.7 การต้อนรับ และรับรองแขกของผู้บริหาร ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

1.8 การจัดหาของที่ระลึก ส าหรับอาคันตุกะ และในโอกาสต่างๆ 

1.9 การพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
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2. งานบริหารทั่วไป  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเลขานุการ และงานการประชุมของอธิการบดี               

งานบริหารทั่วไป และช่วยอ านวยการของส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การด าเนินงานด้านธุรการ               

สารบรรณ ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป งานด้านการบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะของส านักงาน งานบันทึกข้อมูล ภายในส านักงาน 

2.2 กลุ่มช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานช่วยอ านวยการ                  

การพิจารณากลั่นกรองเรื่อง และประสานข้อมูลกับหนว่ยงานหรอืบุคคลที่เสนอเรื่องต่ออธิการบดี  

3. งานประสานภารกิจอธิการบดี 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสานนโยบายระหว่าง ส่วนงาน และประสานกับ 

ส่วนงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์ของบุคลากร นิสิต และประชาชน และงานรับ             

ข้อรอ้งเรียน หรอืร้องขอความช่วยเหลือ ต่ออธิการบดี ปฏิบัติงานรว่มกับ หรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

3.1 กลุ่มติดตามภารกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การด าเนินงานสนับสนุนการ

ท างานและติดตามผลการด าเนินงาน ภารกิจ หรือนโยบายของอธิการบดี และประสานงานส่วนงานต่าง ๆ 

ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2 กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การด าเนินงาน เรื่องร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือส่วนงานที่เสนอต่ออธิการบดี วิเคราะห์

กลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการวินจิฉัยสั่งการของอธิการบดี ประสานติดตาม แก้ไขปัญหา 

ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดตอ่ร้องเรียน 

4. งานออกแบบและก่อสร้าง  

มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ  

4.1 ควบคุมงาน โครงการปรับปรุง และก่อสร้าง 

4.2 จัดท าแบบรูปรายการ 

4.3 จัดท ารายการประมาณการ และราคากลาง 

4.4 จัดท า BOQ ประกอบการจัดซือ้จัดจา้ง 

4.5 จัดท างวดเงิน และระยะเวลาการท างาน 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ 

ภายในส านักงานอธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
หมายเหตุ : บุคลากรของงานเลขานุการ เป็นการขอยมืตัวมาชว่ยปฏบัิตงิานเลขานุการผู้บริหาร 
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ผลการด าเนนิงานของงานบริหารงานทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปี 2563 

 ในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ส านักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ รวมจ านวนทั้งสิน้ 850,000 บาท และมีการใช้จา่ยจรงิจ าแนกเป็นหมวดต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับจัดสรร 
โอนออก รับโอน 

งบประมาณ

โอนแล้ว 

ค่าใช้จ่าย

รวม 
คงเหลือ 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศกึษา 

     กองทุนเพื่อการศึกษา   

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 329,000.00 121,290.00 115,500.00 323,210.00 295,406.00 27,804.00 

 ค่าปฎิบัติงานนอกเวลาท าการ        5,000.00   - -       5,000.00                 -     5,000.00  

 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก และคา่พาหนะ     150,000.00     23,490.00  -    126,510.00    113,779.00  12,731.00  

 ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพมิพ์      45,600.00  -    12,500.00      58,100.00     58,100.00              -    

 ค่าซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา        5,000.00   - -       5,000.00      2,600.00   2,400.00  

 ค่าจัดซือ้ของที่ระลึกและเล้ียงรับรอง        5,000.00   -  -      5,000.00       4,420.00      580.00  

 ค่าใชส้อยอื่นๆ      24,500.00     97,500.00   103,000.00      30,000.00    29,888.00       112.00  

 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุบุคลากร        3,900.00       300.00   -      3,600.00                 -     3,600.00  

 ค่าวัสดุส านักงาน      60,000.00   - -      60,000.00     59,875.00      125.00  

 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว      20,000.00   - -      20,000.00     19,944.00        56.00  

 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์       10,000.00   - -      10,000.00      6,800.00   3,200.00  

2 ค่าสาธารณูปโภค 30,000.00 - - 30,000.00 20,913.84 9,086.16 

 ค่าโทรศัพท์     30,000 .00  - -      30,000.00     20,913.84    9,086.16  

3 เงินอุดหนนุ 406,000.00 380,000.00 - 26,000.00 18,015.00 7,985.00 

 
โครงการประชุมคณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยพะเยา 
     26,000.00     13,000.00   -     13,000.00       5,015.00   7,985.00  

 
โครงการความร่วมมอืเพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานฯ 
   300,000.00   300,000.00   -                 -                   -                -    

 
โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2561 
     20,000.00       7,000.00   -     13,000.00     13,000.00              -    

 
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติ 

แกผู่้ท าคุณประโยชน์แกม่หาวทิยาลัยพะเยา 
     60,000.00     60,000.00   -                -                   -                -    

     กองทุนสินทรัพย์ถาวร   

4 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง             - - 75,490.00 75,490.00 75,490.00             - 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน                -     -   30,490.00      30,490.00     30,490.00              -    

 ส่ิงก่อสร้าง                -     -   45,000.00      45,000.00     45,000.00              -    
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ท่ี ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับจัดสรร 
โอนออก รับโอน 

งบประมาณ

โอนแล้ว 

ค่าใช้จ่าย

รวม 
คงเหลือ 

แผนงานศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

     กองทุนท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

5 เงินอุดหนนุทั่วไป 85,000.00 85,000.00  -  -  -  - 

 

โครงการพธิีถวายราชสักการะ สมเด็จ        

พระนเรศวรมหาราช เน่ืองในวันคล้าย        

วันสวรรคต 25 เมษายน 

     45,000.00     45,000.00    -                -                   -                -    

 

โครงการพธิีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองใน

โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ            

สมเด็จพระเทพฯ 2 เมษายน 

     40,000.00    40,000.00    -                -                   -                -    

  รวม    850,000.00   586,290.00   190,990.00   454,700.00   409,824.84  44,875.16  

 

 

งานด้านการเงินและพัสดุ  

 การด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่าง ๆ ของส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

จัดหา ตรวจรับ เก็บรักษา โอนจ าหน่าย และจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงาน

อธิการบดี รายละเอียดดังนี้  

ที่ รายละเอียด จ านวน (ครัง้) 

1 จัดท าการเบิกเงิน - ยมืเงินในระบบ ERP 21  

2 การขออนุมตัิจัดซือ้/จัดจา้ง  51  

3 การจัดท าขออนุมตัิเบิกคา่ใช้จา่ย 61  

4 รายงานการเบกิจา่ยพสัดุประจ าเดือน 12  

5 การเบกิ-จ่าย วัสดุส านักงาน ในระบบ Microsoft Dynamics AX 11  

6 การเบกิ-จ่าย วัสดุส านักงาน ในระบบสารสนเทศการบรหิารวัสดุคงคลัง (IMS) 119  

7 จัดท าทะเบยีนคุมครุภัณฑ์ 6  

8 รายงานผลการจดัซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12  

9 รายงานผลการจดัซื้อ/จดัจ้างประจ าไตรมาส (ไตรมาสที ่1-4) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4  

10 รายงานการตรวจนับพสัด ุและครุภัณฑป์ระจ าปีงบประมาณ 2563 1  
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งานด้านบุคคล 

 การด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรภายในหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี ด าเนินการรายงาน           

การปฏิบัติงานต่าง ๆ ตรวจสอบและลงทะเบียนบันทึกควบคุมวันลาประเภทต่างๆ สรุปวันมาปฏิบัติงานของ

บุคลากร และบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

ที ่ รายละเอียด จ านวน (ครัง้) 

1 การลาของบุคลากร           89 

2 สรุปรายงานการปฏิบตัิงาน           12 

 

 

งานด้านสารบรรณ 

การด าเนินการเกี่ยวกับระบบสารบรรณ การรับ - ส่งเอกสาร ทั้งภายในภายนอก ลงทะเบียนออก

เลขที่หนังสอื เข้า - ออก จากภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ 

ที ่ รายละเอียด จ านวน (เรื่อง) 

1 ทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั   838 

2 ทะเบียนส่งเรื่องจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 2,805 

3 ทะเบียนรับเรื่องจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั   436 

4 ทะเบียนส่งเรื่องจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั  124 

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจ านวนทั้งสิน้ 5 ครั้ง ดังนี้ 

ล าดับ คร้ังที่ วันเดือนปีที่จัดการประชุม 

1 ครั้งที่ 1/2563 1 พฤศจกิายน 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 

 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดรวบรวมเรื่องและจัดท าเล่มวาระเข้าที่

ประชุม จัดท ารายงานการประชุม พร้อมจัดท าสรุปมติที่ประชุมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจ านวนทั้งสิน้ 17 ครั้ง ดังนี้ 

ล าดับ ครั้งที ่ วันเดือนปทีี่จัดการประชุม 

1 ครั้งที่ 1/2563 6 มกราคม 2563 

2 ครั้งที่ 2/2563 22 มกราคม 2563 

3 ครั้งที่ 3/2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 

4 ครั้งที่ 4/2563 11 มนีาคม 2563 

5 ครั้งที่ 5/2563 25 มนีาคม 2563 

6 ครั้งที่ 6/2563 8 เมษายน 2563 

7 ครั้งที่ 7/2563 22 เมษายน 2563 

8 ครั้งที่ 8/2563 13 พฤษภาคม 2563 

9 ครั้งที่ 9/2563 27 พฤษภาคม 2563 

10 ครั้งที่ 10/2563 10 มิถุนายน 2563 

11 ครั้งที่ 11/2563 4 มิถุนายน 2563 

12 ครั้งที่ 12/2563 8 กรกฎาคม 2563 

13 ครั้งที่ 13/2563 22 กรกฎาคม 2563 

14 ครั้งที่ 14/2563 13 สิงหาคม 2563 

15 ครั้งที่ 15/2563 26 สิงหาคม 2563 

16 ครั้งที่ 16/2563  11 กันยายน 2563 

17 ครั้งที่ 17/2563 23 กันยายน 2563 
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ผลการด าเนนิงานของงานออกแบบและก่อสร้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ รายการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การด าเนนิงาน 

นายปยิะภัทร  ไวทยกุล 

1 ปรับปรุงห้อง Studio งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ออกแบบ 

2 
ปรับปรุงอาคารส านักงานอธิการบดี  

และหอประชุมพญาง าเมอืง 
มหาวทิยาลัยพะเยา ออกแบบ 

3 
ตรวจสอบและจัดท าแบบประเมินราคาโครงการ

ปรับปรุงรางระบายน้ า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์
ออกแบบ 

4 ปรับปรุงห้อง Studio กองบริการการศกึษา กองบริการการศกึษา ส ารวจออกแบบ+ราคา 

5 ปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารสาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร์ ออกแบบ+ควบคุมงาน 

6 
โครงการปรับปรุงห้องปฎบัิตกิารทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข 

ศูนยก์ารแพทยแ์ละ

โรงพยาบาล 
ออกแบบ+ควบคุมงาน 

7 โครงการปรับปรุงห้องแยกโรคทางเดินหายใจ 
ศูนยก์ารแพทยแ์ละ

โรงพยาบาล 
ควบคุมงาน 

8 
จัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศอาคารหอพัก

แพทยแ์ละพยาบาล 

ศูนยก์ารแพทยแ์ละ

โรงพยาบาล 
ออกแบบ+กรรมการ 

9 
ปรับปรุงห้องฝึกอบรมและครุภัณฑ์โสตทัศณูปกรณ ์

ชัน้ท่ี4 อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนยฝ์ึกอบรมict ควบคุมงาน 

10 
ปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารคณะเภสัชศาสตร์ 

PHAR2301 - PHAR2306 
คณะเภสัชศาสตร์ ออกแบบ+ราคา 

11 ปรับปรุงลานกิจกรรมนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ ออกแบบ+ควบคุมงาน 

นายภริมย์ศักดิ์  บุญปัน๋ 

1 อาคารบริหาร มหาวทิยาลัยพะเยา จัดเตรียมรายละเอยีด 

2 ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพยีง 
คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ควบคุมงาน 

3 

ระบบน้ าภายในศูนยศ์กึษาเศรษฐกิจพอเพยีง

การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ควบคุมงาน 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การด าเนนิงาน 

4 หอพักสวัสดกิาร กองการเจ้าหนา้ที ่ ควบคุมงาน 

5 ปรับปรุงหอพักศรีตรัง กองการเจ้าหนา้ที ่ ควบคุมงาน 

6 ปรับปรุงห้อง Co-Working Space  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ควบคุมงาน 

7 ปรับปรุงห้องส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัย 
ควบคุมงาน 

8 
ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 
จัดท าราคากลาง 

9 ปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารกายวภิาคศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์
จัดท าราคากลาง 

นายธัชกร  พทุธวงค ์

1 

ก่อสร้างท่ีพักแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์

ศูนยส์่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ต าบลริมกก 

อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชยีงราย 

มหาวทิยาลัยพะเยา ผู้ควบคุมงาน 

2 

ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลกับหอพัก

แพทยแ์ละพยาบาล ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ผู้ควบคุมงาน 

3 ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพยีง 
คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู้ควบคุมงาน 

4 

ระบบน้ าภายในศูนยศ์กึษาเศรษฐกิจพอเพยีง

การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู้ควบคุมงาน 

5 หอพักสวัสดกิาร กองการเจ้าหนา้ที ่ ผู้ควบคุมงาน 

6 ปรับปรุงหอพักศรีตรัง กองการเจ้าหนา้ที ่ ผู้ควบคุมงาน 

7 ปรับปรุงห้อง Co-Working Space  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ผู้ควบคุมงาน 

8 ปรับปรุงห้องส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัย 
ผู้ควบคุมงาน 

9 ก่อสร้างหอ้งปฏบัิตกิารนเิทศศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและ

นเิทศศาสตร์ 
ผู้ควบคุมงาน 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การด าเนนิงาน 

10 
ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรฑีาวัสดุยาง

สังเคราะห์แบบมาตรฐาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

กองพัฒนาคุณภาพนิสติ

และนสิิตพกิาร 

กรรมการ TOR  

,ราคากลาง 

11 ก่อสร้าง โรงงานตน้แบบนวัตกรรมอาหาร 
ศูนยส์ถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เขียนแบบ,ออกแบบ

เบือ้งต้น 

นางสาวประภาพร  งามจิต 

1 อาคารบริหาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

จัดท าเอกสารแก้ไขเอกสาร

รายละเอยีดรูปเล่มแบบ

ก่อสร้างและแกไ้ขชื่อ

โครงการในแบบรูปรายการ 

2 ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพยีง 
คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

3 

ระบบน้ าภายในศูนยศ์กึษาเศรษฐกิจพอเพยีง

การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

4 หอพักสวัสดกิาร กองการเจ้าหนา้ที ่
จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

5 ปรับปรุงหอพักศรีตรัง กองการเจ้าหนา้ที ่
จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

6 ปรับปรุงห้อง Co-Working Space  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

7 ปรับปรุงห้องส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัย 

จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

8 
ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

9 ปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารกายวภิาคศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์

จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

10 

ก่อสร้างท่ีพักแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์

ศูนยส์่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ต าบลริมกก 

อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชยีงราย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การด าเนนิงาน 

11 

ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลกับหอพัก

แพทยแ์ละพยาบาล ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

12 ก่อสร้างหอ้งปฏบัิตกิารนเิทศศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและ

นเิทศศาสตร์ 

จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

13 
ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรฑีาวัสดุยาง

สังเคราะห์แบบมาตรฐาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

กองพัฒนาคุณภาพนิสติ

และนสิิตพกิาร 

จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

14 ก่อสร้าง โรงงานตน้แบบนวัตกรรมอาหาร 
สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

จัดท าเอกสารของ 

ผู้ควบคุมงาน 

15 
จัดท าเอกสารส่งกลับ แบบรูปรายการและ 

ราคากลางของคณะและหนว่ยงาน 
มหาวทิยาลัยพะเยา 

จัดท าเอกสารของงาน

ออกแบบและก่อสร้าง 

16 ปฏบัิตงิานธุรการของงานออกแบบและก่อสร้าง งานออกแบบและก่อสร้าง 
จัดท าเอกสารของงาน

ออกแบบและก่อสร้าง 

17 เข้าร่วมประชุม และปฏบัิตงิานท่ีได้รับมอบหมาย งานออกแบบและก่อสร้าง 
จัดท าเอกสารของงาน

ออกแบบและก่อสร้าง 
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ผลการด าเนินงานของงานบริหารทั่วไป การพัฒนาความรู้ 

(ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม) 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนาความรู ้ สถานที ่ วัน / เดือน / ป ี

1 นางปิยฉัตร พุทธวงศ์ 1. อบรม "การใช้งาน Microsoft Excel 2016   

อย่างมอือาชพี (ออนไลน)์" ผา่น Microsoft Teams 

มหาวทิยาลัยพะเยา 9 มถิุนายน 2563 

2. อบรม "หลักสูตร การท างานร่วมกันออนไลน ์

Office365 (ออนไลน)์”  ผา่น Microsoft Teams 

มหาวทิยาลัยพะเยา 23 มถิุนายน 2563 

2 นางสาวทิฆัมพร วงษารัตน์ 1. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการเงิน

การคลัง (KM) ครัง้ท่ี 3/2563 

มหาวทิยาลัยพะเยา 14 กรกฎาคม 2563 

2. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน

พัสดุ (KM) การจดัซือ้จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 

มหาวทิยาลัยพะเยา 29 ตุลาคม 2563 

3 นางสาวธนกชพร  กีรตศิักดิ์วรกุล 1. เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget 

ด้านการจัดตั้งค าของบประมาณของหนว่ยงาน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวทิยาลัยพะเยา 2 กันยายน 2563 

2. เข้าร่วมอบรมการเขียนหนังสือราชการของ

เครอืขา่ยงานธุรการ เตรียมพร้อมเข้าสูร่ะบบ          

UP-DMS เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารแบบ

เป็นทางการ  

มหาวทิยาลัยพะเยา 25 กันยายน 2563 
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ภาคผนวก 

ประมวลภาพการจัดโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประมวลภาพการจัดโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ที่ รายละเอียด วัน / เดือน / ป ี

การจัดโครงการ / ประชุม 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหวา่งส่วนงาน ครัง้ท่ี 1/2563

ณ เอ สตาร ์ภูแล วัลเลย ์รสีอร์ท จังหวัดเชยีงราย 

1-2 ตุลาคม 2562 

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน ครัง้ท่ี 2/2563

ณ โรงแรมนา่นตรึงใจ อ าเภอเมอืง จังหวัดนา่น 

27 มกราคม 2563 

3 โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีน 4 สายพันธ์ุ 27 พฤษภาคม 2563 

4 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  21 กรกฏาคม 2563 

การเขา้ร่วมกิจกรรม  

1 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี พร้อมดว้ยบุคลากรส านักงานอธิการบดี  เข้า

ร่วมพธีิน้อมส านกึในพระมหากรุณาธคิุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระ

พรชัยมงคล เน่ืองในวันฉัตรมงคล 2563 

4 พฤษภาคม 2563 

2 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ร่วมพธีิลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

3 มิถุนายน 2563 

3 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เข้ารับเกียรตบัิตรหนว่ยงานท่ีมี 

ผลการประเมิน ITA ในระดับ B 

10 มิถุนายน 2563 

4 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และบุคลากรส านักงานอธิการบดี  ร่วมพิธี

บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จ   

พระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เนื่องในวันคล้าย          

วันสถาปนามหาวทิยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี 

17 กรกฎาคม 2563   

5 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์งานและ           

การประเมินผลการปฏบัิตงิาน”   

24 สิงหาคม 2563 

6 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ร่วมเปิดสาขาใหม่ U.Store By SPVi สาขา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

22 กันยายน 2563 

7 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการออกแบบ  

ชุดเวยีงพืน้เมอืง มหาวทิยาลัยพะเยา 

18 กันยายน 2563 

8 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดม               

ความคิดเห็น ทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

19 กันยายน 2563 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบรหิารงานระหว่างส่วนงาน ครั้งที่ 1/2563 

 

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี พร้อมบุคลากร 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน ระหว่างวันที่  1-2 ตุลาคม 2562                         

ณ เอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา               

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 40 คน ประกอบด้วย 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี(16 คณะ 2 วิทยาลัย) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เข้าร่วม

โครงการดังกล่าว ในส่วนของการบรรยายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

บรรยายโดย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะน าไปใช้               

เป็นแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์               

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  
 

 
 

 



P a g e  | 16 

 

 

   
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 



P a g e  | 17 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบรหิารงานระหว่างส่วนงาน ครั้งที่ 2/2563 
 

วันที่ 27 มกราคม 2563  ส านักงานอธิการบดี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงาน

ระหว่างส่วนงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อน าเสนอข้อมูลแนวทางการบริหารและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ทั้งสิ้น 16 คณะ 2 วิทยาลัย และผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมน าเสนอแผนการปฎิบัติงาน การบริหารของแต่ละหน่วยงานเพื่อตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อความก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งทางด้านกายภาพและทางด้าน

ประสิทธิภาพ โดยในช่วงบ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธาน ในพิธีลงนามค ารับรองการ

ปฎิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน (Performance Agreement : PA) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน เพื่อ

เป็นการรับรองนโยบายการบริหารและเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน และได้จัดเวที

การน าเสนอทิศทางการบริหารและแผนจัดการของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาทุกฝ่าย พร้อม

แลกเปลี่ยนความคิด หารือเเนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในปีงบประมาณ 2563 โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น 

ณ หอ้งประชุมโรงแรมน่านตรงึใจ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  
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โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์ และได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงรณรงค์ให้มีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต

อยู่ได้อย่างมคีวามสุข สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา   

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ส านักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงาน

อธิการบดี โดยครั้งนีไ้ด้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน/กอง/ศูนย์ และ

หัวหนา้หนว่ย รวมจ านวนทั้งสิน้ 25 คน   
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เข้าร่วมพธิีน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม 

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวันฉัตรมงคล 2563 
 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วม              

พิธีน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563 

โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ าปีพุทธศักราช 2563 โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากร 

ร่วมพธิี ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะยา 
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เข้าร่วมพธิีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดพิธี          

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัย

มงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563           

มีคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากร ร่วมพิธี ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานท่ีมีผลการประเมิน ITA ในระดับ B 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ในการประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานก ากับและติดตาม               

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าโดย                

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ                       

คณะด าเนินงานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการด าเนินงานฯ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีในการประกาศผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงาน         

ที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ B ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ A และระดับ B จ านวน

ทั้งสิน้ 11 หนว่ยงาน โดยผู้บริหารของหนว่ยงานเป็นผูร้ับมอบ พร้อมรว่มแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

ณ หอ้งประชุมบวรรัตนประสทิธิ์ ช้ัน 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วันสถาปนามหาวทิยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ป ี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นายอานนท์ณัฏฐ์ จนีเอียด ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี ร่วมพิธีบวงสรวง

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มเงิน              

พานพุ่มทอง ร่วมกับคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอก เนื่องในวันคล้าย

วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศลิปศาสตร์ 

ในหัวข้อ “การวเิคราะห์งานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน” 

 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน  ในหัวข้อ “การวิเคราะห์งาน

และการประเมนิผลการปฏิบัติงาน”  ณ หอ้งประชุมคณะศิลปศาสตร ์(CE14203) อาคารเรยีนรวมหลังใหม่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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เข้าร่วมเปิดสาขาใหม่ U.Store By SPVi สาขามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมใน               

งานเปิดร้านใหม่ของ U.Store สาขามหาวิทยาลัยพะเยา และร่วมแสดงความยินดี กับบริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 

(มหาชน) โดยร้าน U.Store ตั้งอยู่บริเวณใต้อาคารเรียนรวม CE โซนศูนย์อาหารและธนาคารกรุงไทย               

สาขามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 27 

 

เข้าร่วมพธิีมอบรางวัลการประกวดการออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวด   

การออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการประกวดการออกแบบ             

ชุดเวียงพื้นเมือง รวมถึงรางวัลชมเชย ทั้งหมด 6 รางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา             

เป็นการประกวดออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง มีโจทย์ออกแบบให้แสดงถึงความเป็นชุดเวียงพื้นเมืองล้านนา โดย

ส่งภาพเข้าประกวดบอกรายละเอียดต่างๆ (Sketch Design) พร้อมอธิบายแนวความคิดของการออกแบบ 

(Concept) ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลมีช่ือว่า “Lanna University” ผูท้ี่ได้รับรางวัลคือ นายอดิเทพ สุกรพิชัย ซึ่งแบบ

ที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นสิทธิบัตรในการออกแบบของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อน าไปเป็นต้นแบบในการผลิตชุด

เวียงพืน้เมอืงต่อไป 
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เข้าร่วมการประชมุเชงิปฏิบัติการระดมความคดิเห็น ทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

วันเสารท์ี่ 19 กันยายน 2563 ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดม               

ความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม                

เมอืงพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน้กว่า 300 คน 

 

 

 



 


