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ศาสตราจารย์เกีียรติคุุณ คุุณหญิิงไขศรี  ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิิทยาลััยพะเยา

มหาวิิที่ยาลััยสร้างนวัิตกีรรม
เพ่�อคุวิามเข้มแข็งของชุีมชีน



	 รากฐานของครอบครัว	คือ	การมีีบ้านที่ี�แข็งแรงและเพีียงพีอที่ี�สมีาชิิกในครอบครัว	จะอาศััย

อย่�อย�างมีีความีสุข	 มีหาวิที่ยาลัยพีะเยาก็เปรียบเสมืีอนครอบครัวใหญ่�ทีี่�มีีสมีาชิิกครอบครัวกว�า	 20,000	 ชีิวิต	

ด้้วยความีเอาใจใส�ของคณะผู้่้บริหารที่ี�มีีประสบการณ์	 สามีารถนำาพีามีหาวิที่ยาลัยพีะเยาส่�ความียั�งยืนได้	้

ในอนาคตอย�างสมีบ่รณ์แบบ

	 นิตยสาร	UP	LIFE	ฉบับนี�	จัด้ที่ำาข้�นมีาในวาระพิีเศัษ	พีร้อมีแนะนำาคณะผู้่้บริหารในการขับเคลื�อน

มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	อาทิี่	คณะกรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	ผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	คณะผู้่้บริหารมีหาวิที่ยาลัย

พีะเยา	 พีร้อมีวิสัยทัี่ศัน์ในการบริหารงานทีี่�ทัี่นสมัีย	 ก้าวทัี่นกับความีเปลี�ยนแปลงตามีบริบที่ของสังคมีโลก	

จ้งที่ำาให้มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	เป็นมีหาวิที่ยาลัยทีี่�เติบโตอย�างรวด้เร็ว	ด้้วยวิสัยทัี่ศัน์	“มีหาวิที่ยาลัยสร้างปัญ่ญ่า	

เพืี�อนวัตกรรมีชุิมีชิน	ส่�สากล”

ทีี่�ปรึกีษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิิ์�  อธิิ์การบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีิ์ระภูธิ์ร   รองอธิิ์การบดีฝ่่ายการคลัังแลัะส่�อสารองค์กร
ดร.สมบูรณ์์  ฟููเต็มวิงศ์    ผูู้�ช่่วิยอธิิ์การบดี
ดร.ชั่ช่วิาลั  วิงศ์ชั่ย    ผูู้�ช่่วิยอธิิ์การบดี
นางณั์ฐธิิ์ดา  ช่าวิน่าน    ผูู้�อำานวิยการกองกลัาง

บรรณาธิิกีาร
ณ์รงค์  วิงค์ไช่ย

กีองบรรณาธิิกีาร
กนกวิรรณ์  ประภากรณ์์ / ชั่ช่ช่ญา  ถููกจิตร / ฐานนันท์นาฎ  หาญเลิัศ /
สุคนธ์ิ์ทิพย์  กันทะธิ์ง / ปราการ  บุญมาวิงศ์ / รัตนพงษ์์  ธิ์ำารงทอง /
บรรเจิด  หงษ์์จักร / นริศรา  ศูนย์กลัาง / ธิิ์ดาเด่อน  อุตยานะ

ออกีแบบ
พิศุทธ์์ิ์  จิโรจน์กุลั

Editor Talk

ณรงค์ุ  วิงค์ุไชีย
บรรณ์าธิิ์การ                              

 ติดตามข่่าวิสารแลัะข่�อมูลัที�น่าสนใจได�ที� 
      PRUP.UNIVERSITY        @UNIVERSITY OF PHAYAO              WWW.UP.AC.TH  

แนะนำา
ศ. (เกียรติคุณ์) คุณ์หญิงไข่ศรี  ศรีอรุณ์
นายกสภามหาวิิทยาลััยพะเยา

แนะนำา
รศ. ดร.สุภกร  พงศบางโพธิิ์�
อธิิ์การบดีมหาวิิทยาลััยพะเยา

แนะนำาคุณะกีรรมกีาร
สภามหาวิิที่ยาลััยพะเยา

แนะนำาคุณะผู้้้บริหาร
มหาวิิที่ยาลััยพะเยา

นโยบายกีารบริหาร
ในมุมมองของ ....

ฐานทีี่�มั�นสุดีท้ี่าย
นกีย้งไที่ย
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ร่วิมสวิมใส่ผู้้าไที่ยในมหาวิิที่ยาลััย
เพ่�อส่งเสริมแลัะอนุรักีษ์ผู้้าไที่ยพ่�นถิิ่�น

ในจังหวัิดีพะเยา ด้ีวิยกีารแต่งกีายผู้้าไที่ยพ่�นถิิ่�น
ตามแบบฉบับของตนเอง

มหาวิิที่ยาลััยพะเยา ขอเชิีญิชีวิน
นักีเรียน นิสิต บุคุลัากีร
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มหาวิิทยาลััยพะเยา ยังคงมุ่งเน�น
การสร�างนวัิตกรรมเพ่�อควิามเข่�มแข็่งข่องชุ่มช่น
(Innovative University
for Community Empowerment)

ประวัิติกีารศึกีษา
•	อักษรศัาสตรบัณฑิิต	(เกียรตินิยมีอันดั้บ	2)				 	 จุฬาลงกรณ์มีหาวิที่ยาลัย

•	อักษรศัาสตรมีหาบัณฑิิต	(ภาษาฝรั�งเศัส)		 	 	 จุฬาลงกรณ์มีหาวิที่ยาลัย

•	ประกาศันียบัตรด้้านการสอนภาษาฝรั�งเศัส	(ซอร์บอนน์)		 ฝรั�งเศัส

•	ประกาศันียบัตรด้้านอารยธรรมีฝรั�งเศัส	(ซอร์บอนน์)	 	 ฝรั�งเศัส

•	ประกาศันียบัตรสัที่ศัาสตร์ฝรั�งเศัส	(ซอร์บอนน์)	 	 ฝรั�งเศัส

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	นายกสภามีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 	 	 	 	 	

•	กรรมีการและเลขานุการม่ีลนิธิสมีเด็้จพีระเที่พีรัตนราชิสุด้า	 	

•	กรรมีการบริหารโครงการสารานุกรมีไที่ยสำาหรับเยาวชินไที่ย

		โด้ยพีระราชิประสงค์ในพีระบาที่สมีเด็้จพีระเจ้าอย่�หัว

ตำาแหน่งหน้าทีี่�สำาคัุญิในอดีีต
พี.ศั.	2560	-	2563	 นายกสภามีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

พี.ศั.	2556	-	2559	 นายกสภามีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

พี.ศั.	2553	-	2556	 นายกสภามีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

พี.ศั.	2552	-	2558	 นายกสภามีหาวิที่ยาลัยศิัลปากร

พี.ศั.	2547	-	2549	 นายกสภามีหาวิที่ยาลัยศิัลปากร

พี.ศั.	2547	-	2553	 นายกสภามีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร

พี.ศั.	2531	-	2539	 นายกสภามีหาวิที่ยาลัยศิัลปากร

เคุร่�องราชีอิสริยาภรณ์ส้งสุดี
พี.ศั.	2547	 	 ตติยจุลจอมีเกล้า	(ต.จ.)

พี.ศั.	2540	 	 จตุตถจุลจอมีเกล้า	(จ.จ.)

พี.ศั.	2539	 	 มีหาปรมีาภรณ์ช้ิางเผืู้อก	(มี.ป.ชิ.)

พี.ศั.	2535	 	 Commandeur	des	Palmes	Academiques	(ฝรั�งเศัส)

พี.ศั.	2535	 	 มีหาวชิิรมีงกุฎ	(มี.ว.มี.)

ศาสตราจารย์เกีียรติคุุณ คุุณหญิิงไขศรี  ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิิทยาลััยพะเยา
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ประวัิติกีารศึกีษา
พี.ศั.	2559	-	2560	 หลักส่ตรการป้องกันราชิอาณาจักร	(วปอ.)	รุ�นทีี่�	59

พี.ศั.	2532	-	2535	 Ph.D.	(Biochemistry),	Aubum	University	ประเที่ศัสหรัฐอเมีริกา

พี.ศั.	2527	-	2529	 M.Sc.	(Biochemistry)	มีหาวิที่ยาลัยมีหิด้ล

พี.ศั.	2522	-	2526			 วที่.บ.	(เที่คนิคการแพีที่ย์)	มีหาวิที่ยาลัยเชีิยงใหมี�

ประสบกีารณ์ด้ีานกีารบริหารแลัะกีารที่ำางาน
พี.ศั.	2561	-	ปัจจุบัน	 อธิการบดี้มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

พี.ศั.	2553	-	2561	 รองอธิการบดี้ฝ่ายวิชิาการ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

พี.ศั.	2553	-	2553	 รองผู้่้อำานวยการฝ่ายวิชิาการ	มีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร	พีะเยา

พี.ศั.	2544	-	2552	 รองอธิการบดี้ฝ่ายวิชิาการ	มีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร

พี.ศั.	2547	-	2547	 รักษาการคณบดี้บัณฑิิตวิที่ยาลัย		มีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร

พี.ศั.	2544	-	2545	 รักษาการคณบดี้คณะวิที่ยาศัาสตร์การแพีที่ย์	มีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร

พี.ศั.	2539	-	2544	 หัวหน้าภาควิชิาเคมีี	คณะวิที่ยาศัาสตร์การแพีที่ย์	มีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร

พี.ศั.	2536	-	2544	 ผู้่้อำานวยการศ่ันย์วิที่ยบริการจังหวัด้เชีิยงใหมี�	มีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร

พี.ศั.	2535-	2539		 รองคณบดี้ฝ่ายวิชิาการ	บัณฑิิตวิที่ยาลัย	มีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร

พี.ศั.	2533	 	 อาจารย์	มีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร

พี.ศั.	2530	-	2532	 เลขานุการคณะวิที่ยาศัาสตร์	มีหาวิที่ยาลัยศัรีนครินที่รวิโรฒิ	พิีษณุโลก

พี.ศั.	2529	 	 อาจารย์	มีหาวิที่ยาลัยศัรีนครินที่รวิโรฒิ	พิีษณุโลก

เคุร่�องราชีอิสริยาภรณ์ส้งสุดี
พี.ศั.	2553	 	 มีหาวชิิรมีงกุฎ	(มี.ว.มี.)

พี.ศั.	2550	 	 ประถมีาภรณ์ช้ิางเผืู้อก	(ป.ชิ.)					

มุ่งมั�นสร�างคนคุณ์ภาพ
เท่าทันการเปลีั�ยนแปลังข่องโลัก

แลัะตอบโจทย์ควิามต�องการข่องสังคม
แลัะยึดมั�นในวิิสัยทัศน์

“มหาวิิที่ยาลััยสร้างปัญิญิา
เพ่�อนวัิตกีรรมชุีมชีน ส่้สากีลั”

รองศาสตราจารย์  ดีร.สุภกีร  พงศบางโพธิิ�
อธิิ์การบดีมหาวิิทยาลััยพะเยา
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นายอรรถิ่พลั  ใหญ่ิสว่ิาง
อุปนายกสภามหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	นิติศัาสตรบัณฑิิต	(เกียรตินิยมีดี้)	 มีหาวิที่ยาลัยธรรมีศัาสตร์

•	เนติบัณฑิิตไที่ย	 	 	 สำานักอบรมีศ้ักษากฎหมีายแห�งเนติบัณฑิิตยสภา

•	นิติศัาสตรมีหาบัณฑิิต		 	 มีหาวิที่ยาลัยธรรมีศัาสตร์

•	นิติศัาสตรดุ้ษฎีบัณฑิิตกิตติมีศัักดิ้�	 มีหาวิที่ยาลัยรามีคำาแหง

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	อุปนายกสภามีหาวิที่ยาลัยพีะเยา		

•	คณะกรรมีการเนติบัณฑิิตยสภา	ประเภที่บุคคลอื�น

•	ประธานคณะกรรมีการอัยการ

•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยนอร์ที่-เชีิยงใหมี�

•	กรรมีการผู้่้ที่รงคุณวุฒิิประจำาคณะนิติศัาสตร์	มีหาวิที่ยาลัยธรรมีศัาสตร์

ศาสตราจารย์เกีียรติคุุณ ดีร.เกีตุ  กีรุดีพันธ์ิ
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	วิที่ยาศัาสตรบัณฑิิต	 	 				 มีหาวิที่ยาลัยเชีิยงใหมี�

•	Doctor	of	Philosophy	in	Chemistry	 Liverpool	John	Moores,	University,	อังกฤษ	

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 	

•	กรรมีการสภาวิชิาการ	มีหาวิที่ยาลัยแมี�โจ้	 	

•	กรรมีการผู้่้ที่รงคุณวุฒิิด้้านการแพีที่ย์และสาธารณสุข	สำานักงานคณะกรรมีการวิจัยแห�งชิาติ

•	กรรมีการสภาวิชิาการ	มีหาวิที่ยาลัยเชีิยงใหมี�

รองศาสตราจารย์ ดีร.วิรากีรณ์  สามโกีเศศ
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา                                              

ประวัิติกีารศึกีษา
•	Bachelor	of	Economics	 	 	 University	of	Westem,	ออสเตรเลีย

•	Master	of	Arts	in	Economics	 	 University	of	Kansas,	สหรัฐอเมีริกา

•	Doctor	of	Philosophy	in	Economics	 University	of	Kansas,	สหรัฐอเมีริกา

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 	

•	กรรมีการสภาพัีฒินาเศัรษฐกิจและสังคมีแห�งชิาติ	 	

•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	(มีหาวิที่ยาลัยนเรศัวร,	มีหาวิที่ยาลัยเชีิยงใหมี�,

			สถาบันการจัด้การปัญ่ญ่าภิวัฒิน์)

•	รองประธานอนุกรรมีการยุที่ธศัาสตร์ชิาติ	คณะทีี่�	3		(พัีฒินาที่รัพียากรกรมีนุษย์)			
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รองศาสตราจารย์ ดีร.ชีวินี  ที่องโรจน์
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	เภสัชิศัาสตรบัณฑิิต	(เกียรตินิยมี)	 	 	 จุฬาลงกรณ์มีหาวิที่ยาลัย

•	ปรัชิญ่าดุ้ษฏีีบัณฑิิต	(เภสัชิวิที่ยา)	 	 	 มีหาวิที่ยาลัยมีหิด้ล

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 	 	 	 																																																																																	

ดีร.ที่องเปลัวิ  กีองจันที่ร์
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	วิศัวกรรมีศัาสตรบัณฑิิต	(วิศัวกรรมีโยธา)	 	 (เกียรตินิยมีอันดั้บ	2)	วิที่ยาลัยเที่คโนโลยีและอาชีิวศ้ักษา

	 	 	 	 	 	 (วิที่ยาเขตเที่เวศัร์)	

•	วิศัวกรรมีศัาสตรมีหาบัณฑิิต	(วิศัวกรรมีชิลประที่าน)	 มีหาวิที่ยาลัยเกษตรศัาสตร์	(วิที่ยาเขตกำาแพีงแสน)

•	วิศัวกรรมีศัาสตรดุ้ษฎีบัณฑิิต	(วิศัวกรรมีชิลประที่าน)	 มีหาวิที่ยาลัยเกษตรศัาสตร์	(วิที่ยาเขตกำาแพีงแสน)	 	

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 	 	 	

•	ปลัด้กระที่รวงเกษตรและสหกรณ์

ดีร.วีิระชัีย  ณ นคุร
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	วิที่ยาศัาสตรบัณฑิิต	(ชีิววิที่ยา)																										 มีหาวิที่ยาลัยเชีิยงใหมี�

•	วิที่ยาศัาสตรมีหาบัณฑิิต	(พีฤกษศัาสตร์)	 	 มีหาวิที่ยาลัยเกษตรศัาสตร์

•	Master	of	Philosophy	 	 	 	 University	of	New	York,	สหรัฐอเมีริกา

•	Doctor	of	Philosophy	in	Systematic	Botany		 University	of	New	York,	สหรัฐอเมีริกา

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 	 	 	 	

•	กรรมีการม่ีลนิธิสวนสมีเด็้จพีระนางเจ้าสิริกิติ�	

•	กรรมีการม่ีลนิธิสวนหลวง	ร.9	กรุงเที่พีมีหานคร

•	กรรมีการจัด้สร้างสวนพีฤกษศัาสตร์ผู้าแด้ง	ตามีพีระราชิด้ำาริ
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ดีร.สมเกีียรติ  ชีอบผู้ลั
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	การศ้ักษาบัณฑิิต	 	 	 	 						มีหาวิที่ยาลัยศัรีนครินที่รวิโรฒิ

•	ศิัลปศัาสตรมีหาบัณฑิิต	(ศ้ักษาศัาสตร์	-	การสอน)				 						มีหาวิที่ยาลัยเกษตรศัาสตร์

•	การศ้ักษาดุ้ษฎีบัณฑิิต	(พัีฒินศ้ักษาศัาสตร์)	 	 						มีหาวิที่ยาลัยศัรีนครินที่รวิโรฒิ

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 	 	 	

•	ประจำาสำานักพีระราชิวังพิีเศัษ	ระดั้บ	10

นายแพที่ย์ณรงค์ุ  สายวิงศ์
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	แพีที่ยศัาสตรบัณฑิิต	 	 	 	 					มีหาวิที่ยาลัยมีหิด้ล

•	Master	of	Public	Health	(international	Course	 					Prince	Leopold	institute

			in	health	Development)	 	 	 	 					of	Tropical	Medicine,	เบลเยี�ยมี

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 	 	 	

•	รองปลัด้กระที่รวงสาธารณสุข

•	โฆษกกระที่รวงสาธารณสุข

นายแพที่ย์ธิวัิชี  สุนที่ราจารย์
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	วิที่ยาศัาสตรบัณฑิิต	(วิที่ยาศัาสตร์การแพีที่ย์)	 มีหาวิที่ยาลัยเชีิยงใหมี�

•	แพีที่ยศัาสตรบัณฑิิต	 	 	 	 มีหาวิที่ยาลัยเชีิยงใหมี�

•	สาธารณสุขศัาสตรมีหาบัณฑิิต	 	 	 มีหาวิที่ยาลัยมีหิด้ล

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 	 	 	

•	ทีี่�ปร้กษาปลัด้กระที่รวงสาธารณสุข

•	ทีี่�ปร้กษาสำานักงานบริหารกองทุี่นโลก	ประเที่ศัไที่ย
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นายที่รงยศ  โรจนวีิระ
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	ศิัลปศัาสตรบัณฑิิต	(รัฐศัาสตร์)																										 	 มีหาวิที่ยาลัยรามีคำาแหง

•	พัีฒินบริหารศัาสตรมีหาบัณฑิิต	(รัฐประศัาสนศัาสตร์)	 	 สถาบันบัณฑิิตพัีฒินบริหารศัาสตร์

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

นายวิิที่วัิส  สวัิสดิี�-ช้ีโต
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	วิศัวกรรมีศัาสตรบัณฑิิต	 	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มีหาวิที่ยาลัย

•	Master	of	Science	in	industrial	Engineering	 	 The	University	of	Rhode	Island,	สหรัฐอเมีริกา																																																																

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

•	ประธานเจ้าหน้าทีี่�เที่คโนโลยีและวิศัวกรรมี	บริษัที่	ปตที่.	จำากัด้	(มีหาชิน)

นายวีิระ  โรจน์พจนรัตน์
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	สถาปัตยกรรมีศัาสตรบัณฑิิต	(สถาปัตยกรรมีหลัก)	 	 จุฬาลงกรณ์มีหาวิที่ยาลัย

•	รัฐศัาสตรมีหาบัณฑิิต	(บริหารรัฐกิจ)		 	 	 มีหาวิที่ยาลัยธรรมีศัาสตร์

•	ปรัชิญ่าดุ้ษฎีบัณฑิิตกิตติมีศัักดิ้�	(วัฒินธรรมีศัาสตร์)	 	 มีหาวิที่ยาลัยมีหาสารคามี

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

•	กรรมีการสภาสถาบันผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	สถาบันด้นตรีกัลยาณิวัฒินา

•	กรรมีการปฏิีร่ปประเที่ศั	ด้้านวัฒินธรรมี	กีฬา	แรงงาน	และการพัีฒินาที่รัพียากรมีนุษย์

•	ประธานกรรมีการและกรรมีการผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	ในคณะกรรมีการศ่ันย์คุณภาพี
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นายวีิระชัีย  อมรรัตน์
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	ศิัลปศัาสตรบัณฑิิต	(รัฐศัาสตร์)	 	 มีหาวิที่ยาลัยเกษตรศัาสตร์

•	บริหารธุรกิจบัณฑิิต	(บัญ่ชีิ)	 	 มีหาวิที่ยาลัยสุโขทัี่ยธรรมีาธิราชิ

•	Master	of	Business	Adiministration										 George	Washington	University,	สหรัฐอเมีริกา

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา		

•	กรรมีการผู้่้ที่รงคุณวุฒิิภายนอก	มีหาวิที่ยาลัยเกษตรศัาสตร์

•	ผู้่้ชิ�วยกรรมีการผู้่้จัด้การใหญ่�	บมีจ.	ธนาคารที่หารไที่ย

นายโสภณ  ที่องดีี
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทรงคุณ์วุิฒิิ มหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	ศิัลปศัาสตรบัณฑิิต	 	 	 สถาบันราชิภัฏีเพีชิรบุรี

•	รัฐประศัาสนศัาสตรมีหาบัณฑิิต	 	 มีหาวิที่ยาลัยนานาชิาติแสตมีฟอร์ด้

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	กรรมีการสภามีหาวิที่ยาลัยผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา		

•	อธิบดี้กรมีที่รัพียากรที่างที่ะเลและชิายฝั�ง

•	โฆษกประจำากระที่รวงที่รัพียากรธรรมีชิาติและสิ�งแวด้ล้อมี

ดีร.ณรงค์ุ  ตนานุวัิฒน์
ประธิ์านกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิิทยาลััยพะเยา

ประวัิติกีารศึกีษา
•	บัญ่ชีิบัณฑิิต	 	 	 	 	 	 มีหาวิที่ยาลัยเชีิยงใหมี�

•	ปรัชิญ่าดุ้ษฎีบัณฑิิตกิตติมีศัักดิ้�	สาขาวิชิาบริหารธุรกิจ	 	 มีหาวิที่ยาลัยแมี�โจ้

•	ศิัลปศัาสตร์ดุ้ษฎีบัณฑิิตกิตติมีศัักดิ้�	สาขาการประกอบการ	 มีหาวิที่ยาลัยฟาร์อีสเที่อร์น

•	ปริญ่ญ่าบัตร	หลักส่ตรการป้องกันราชิอาณาจักรภาครัฐร�วมีเอกชิน	(ปรอ.)	รุ�นทีี่�	20

ตำาแหน่งหน้าทีี่�ในปัจจุบัน
•	ประธานกรรมีการส�งเสริมีกิจการมีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

•	ผู้่้ที่รงคุณวุฒิิ	คณะอนุกรรมีการบ่รณาการนโยบายพัีฒินาภาคเหนือ

•	ทีี่�ปร้กษาคณะกรรมีการพัีฒินาเศัรษฐกิจพืี�นทีี่�ภาคเหนือหอการค้าไที่ย

•	กงสุลกิตติมีศัักดิ้�แห�งราชิอาณาจักรเบลเยี�ยมี	ประจำานครเชีิยงใหมี�
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รศ. ดีร.สุภกีร พงศบางโพธิิ�
อธิ์ิการบดีมหาวิิทยาลััยพะเยา

ผู้ศ. ดีร.ดีาวิ  เวิียงคุำา
ประธิ์านสภาพนักงาน

รศ.กีันย์กีัญิญิา  ใจกีารวิงคุ์สกีุลั
กรรมการสภามหาวิิทยาลััย
ประเภทคณ์าจารย์ประจำา

ผู้ศ. ดีร.รังสรรคุ์  เกีตุอ๊อต
กรรมการสภามหาวิิทยาลััย
ประเภทคณ์าจารย์ประจำา

รศ. ดีร.ฐิติรัตน์  เชีี�ยวิสุวิรรณ
เลัข่านุการสภามหาวิิทยาลััย

รศ. ดีร.เสมอ  ถิ่าน้อย
ผูู้�ช่่วิยเลัข่านุการสภามหาวิิทยาลััย

รศ. ดีร.ดีิเรกี  ธิีระภ้ธิร
ผูู้�ช่่วิยเลัข่านุการสภามหาวิิทยาลััย

ผู้ศ. ดีร.ชีลัธิิดีา  เที่พหินลััพ
ผูู้�ช่่วิยเลัข่านุการสภามหาวิิทยาลััย

นายประฐมพงษ์  ที่องรอดี
ผูู้�ช่่วิยเลัข่านุการสภามหาวิิทยาลััย
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รศ. ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์
อธิการบดี

รศ. ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ
รองอธิิการบดีีฝ่่ายนโยบายและแผน

รศ. ดร.เสมอ  ถาน้อย
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจััยและนวัิตกรรม

ผศ. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิชาการและประกันคุุณภาพ

รศ. ดร.ดิเรก  ธีระภูธร
รองอธิิการบดีีฝ่่ายการคุลังและส่ื่�อสื่ารองค์ุกร

ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำา
รองอธิิการบดีีคุุณภาพนิสิื่ต

ผศ. ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์
รองอธิิการบดีีฝ่่ายสิื่�งแวิดีล้อมและภูมิทััศน์

นายประฐมพงษ์  ทองรอด
รองอธิิการบดีีฝ่่ายกฎหมายและทัรัพย์สิื่น

ผศ. ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม
คุณบดีีคุณะเกษตรศาสื่ตร์
และทัรัพยากรธิรรมชาติ

ศ. คลินิก ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์  เต็งรังสรรค์

รักษาการแทันคุณบดีีคุณะทัันตแพทัยศาสื่ตร์

ผศ. ดร.พรเทพ  โรจนวสุ
คุณบดีีคุณะเทัคุโนโลยีสื่ารสื่นเทัศ

และการส่ื่�อสื่าร

รศ. ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์
คุณบดีีคุณะนิติศาสื่ตร์
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ผศ. ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์
คุณบดีีคุณะพยาบาลศาสื่ตร์

รศ. ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ
คุณบดีีคุณะพลังงานและสิื่�งแวิดีล้อม

ผศ. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ
รักษาการแทันคุณบดีีคุณะแพทัยศาสื่ตร์

รศ. ดร. ภก.สุรศักดิ์  เสาแก้ว
คุณบดีีคุณะเภสัื่ชศาสื่ตร์

รศ.พรรณยุพา  นพรัก
คุณบดีีคุณะรัฐศาสื่ตร์และสัื่งคุมศาสื่ตร์

ผศ. ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ
คุณบดีีคุณะบริหารธุิรกิจัและนิเทัศศาสื่ตร์

รศ. ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์
คุณบดีีคุณะวิิทัยาศาสื่ตร์

ผศ. ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์
คุณบดีีคุณะวิิทัยาศาสื่ตร์การแพทัย์

รศ. ดร.ณัฐพงศ์  ดำารงวิริยะนุภาพ
คุณบดีีคุณะวิิศวิกรรมศาสื่ตร์

ผศ. ดร.จิตติมา  กาวีระ
คุณบดีีคุณะศิลปศาสื่ตร์

รศ.จันทนี  เพชรานนท์
คุณบดีีคุณะสื่ถาปัตยกรรมศาสื่ตร์

และศิลปกรรมศาสื่ตร์

ผศ. ดร. ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี
คุณบดีีคุณะสื่หเวิชศาสื่ตร์

ผศ. ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์
รักษาการแทันคุณบดีีวิิทัยาลัยการจััดีการ

รศ. ดร.สมบัติ  นพรัก
คุณบดีีวิิทัยาลัยการศึกษา

รศ. ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา
ผู้อำานวิยการวิิทัยาเขตเชียงราย 

มหาวิิทัยาลัยพะเยา

รศ. ดร.เสมอ  ถาน้อย
รักษาการแทันผู้อำานวิยการศูนย์การแพทัย์

และโรงพยาบาลมหาวิิทัยาลัยพะเยา

ผศ. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล
รักษาการแทันผู้อำานวิยการสื่ถาบันนวัิตกรรม

และถ่ายทัอดีเทัคุโนโลยี

รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน์
ผู้อำานวิยการโรงเรียนสื่าธิิต

มหาวิิทัยาลัยพะเยา

นางจารุวรรณ  โปษยานนท์
ผู้ช่วิยอธิิการบดีี

ผศ. ดร.นำ�าเงิน  จันทรมณี
ผู้ช่วิยอธิิการบดีี

ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์
ผู้ช่วิยอธิิการบดีี

ผศ.อังคณา  ปานเทือก
ผู้ช่วิยอธิิการบดีี

นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี
ผู้ช่วิยอธิิการบดีี

ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย
ผู้ช่วิยอธิิการบดีี
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นโยบายกีารบริหารมหาวิิที่ยาลััย

ในมุมมองของ .....
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	 การขับเคลื �อนมีหาวิที่ยาลัยพีะเยาให้เติบโตอย�างมีีประสิที่ธิภาพี	

มุี�งส่�การบรรลุวิสัยทัี่ศัน์	“มีหาวิที่ยาลัยสร้างปัญ่ญ่า	เพืี�อนวัตกรรมีชุิมีชิน	ส่�สากล”	ได้้

จะต้องมีีแผู้นยุที่ธศัาสตร์การพัีฒินามีหาวิที่ยาลัย	ทีี่�มีีการกำาหนด้ทิี่ศัที่างหรือแนวที่าง

ปฏีิบัติตามีพีันธกิจ	 (Mission)	 เพีื �อมีุ �งส่ �การสัมีฤที่ธิ �ผู้ลตามีวิสัยที่ัศัน์	 (Vision)	

และเป้าประสงค์ของมีหาวิที่ยาลัย	(Goal)	แผู้นยุที่ธศัาสตร์การพัีฒินามีหาวิที่ยาลัย

พีะเยา	ได้้กำาหนด้ข้�นมีาจากวิสัยที่ัศัน์ของผู้่้บริหารส่งสุด้คืออธิการบด้ี	โด้ยการ

มีีส�วนร�วมีของคณะผู้่้บริหารและบุคลากร	 สามีารถสะที่้อนถ้งความีต้องการ

ของผู้่้มีีส�วนได้้ส�วนเสียทุี่กกลุ�มี		และมีีการแปลงวิสัยทัี่ศัน์ออกมีาเป็นวัตถุประสงค์	

(Objective)	ทีี่�สามีารถวัด้ได้้อย�างเป็นร่ปธรรมี	มีีการแปลงยุที่ธศัาสตร์ไปส่�การปฏิีบัติ

โด้ยทีุ่กคณะและหน�วยงานได้้ใชิ้เป้าหมีายตามีแผู้นยุที่ธศัาสตร์	เป็นกรอบในการ

จัด้ที่ำาแผู้นปฏิีบัติการประจำาปี	(Action	Plan)	ผู้ลการด้ำาเนินงานในปีทีี่�ผู้�านมีาสะท้ี่อน

ให้เห็นถ้งความีสำาเร็จตามีเป้าหมีายที่ี�วางไว้	 และสะที่้อนให้เห็นว�ามีหาวิที่ยาลัย

สามีารถใชิ้แผู้นยุที่ธศัาสตร์และแผู้นปฏีิบัติการ	ขับเคลื�อนพีัฒินามีหาวิที่ยาลัย

ให้เติบโตได้้อย�างมีีประสิที่ธิภาพีตามีเป้าหมีายทีี่�กำาหนด้ไว้

ขับเคุล่ั�อนพัฒนา
มหาวิิที่ยาลััยให้เติบโต
ได้ีอย่างมีประสิที่ธิิภาพ
ตามเป้าหมายทีี่�กีำาหนดีไว้ิ

รองศาสตราจารย์ ดีร.ฐิติรัตน์ เชีี�ยวิสุวิรรณ
รองอธิิ์การบดีฝ่่ายนโยบายแลัะแผู้น
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	 ด้้วยปณิธานของมีหาวิที่ยาลัยพีะเยา “ปัญ่ญ่าเพืี�อความีเข้มีแข็งของชุิมีชิน”	

และวิสัยที่ัศัน์ของมีหาวิที่ยาลัย	“มีหาวิที่ยาลัยสร้างปัญ่ญ่า	เพีื�อนวัตกรรมีชิุมีชิน

ส่�สากล”	จ้งที่ำาให้แนวที่างการบริหารเป็นไปในที่ิศัที่างของการใชิ้องค์ความีร่ ้

และนวัตกรรมีทีี่�มีีอย่�ในมีหาวิที่ยาลัยออกไปส่�การใช้ิประโยชิน์เพืี�อการพัีฒินาชุิมีชิน

และสังคมี	ให้เห็นผู้ลลัพีธ์อย�างเป็นร่ปธรรมี	ด้ังตัวอย�างการที่ำางานที่ี�ต�อเนื�อง

ตลอด้ 10 ปีทีี่�ผู้�านมีา	จากโครงการ	1	คณะ	1	โมีเด้ล	(Model)	ส่�	1	คณะ	1	สัญ่ลักษณ์

ความีสำาเร็จ	 (Signature)	 มีาจนถ้งปัจจุบัน ผู้ลักดั้นส่�การเป็น	 1	 คณะ	 1	 ชุิมีชิน

นวัตกรรมี	(Smart	Community)	

	 ด้้านความีเป็นสากล	มีหาวิที่ยาลัยได้้พัีฒินาศัักยภาพีของอาจารย์	นักวิจัย	

และบุคลากร	ในการสร้างองค์ความีร่้และนวัตกรรมี	ที่ี�ก�อให้เกิด้การเปลี�ยนแปลง

ของชิุมีชินและสังคมี	ควบค่�ไปกับการได้้รับการยอมีรับที่างวิชิาการและการวิจัย

ในระดั้บสากล	ผู้�านการเข้าส่�มีาตรฐานการจัด้อันดั้บความีสามีารถของมีหาวิที่ยาลัย

ในระดั้บโลก ทีี่�สอด้คล้องกับบริบที่ของมีหาวิที่ยาลัย	เชิ�น	การเข้าส่�การจัด้อันดั้บโด้ย	

THE	Impact	Ranking ทีี่�ใช้ิการจัด้อันดั้บมีหาวิที่ยาลัย	จากผู้ลงานทีี่�ตอบสนองต�อการ

ด้ำาเนินงานบนฐานของการพัีฒินาทีี่�ยั�งยืน	(Sustainable	Development	Goals	;	SDG)	

ขององค์การสหประชิาชิาติ	ซ้�งในปี 2020 นี�	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยาได้้เข้าส่�การจัด้อันดั้บ

เป็นครั�งแรก และได้้รับการจัด้อันดั้บอย่�ในกลุ�มี อันดั้บทีี่� 401 - 600 ของโลก	และเป็น

อันดั้บทีี่� 11 ของประเที่ศัไที่ย	โด้ย SDG ทีี่�มีหาวิที่ยาลัยพีะเยามีีผู้ลงานโด้ด้เด้�นทีี่�สุด้

คือ SDG	15	: การใช้ิประโยชิน์ระบบนิเวศัที่างบก	(Life	on	land) ซ้�งมีีผู้ลการจัด้อันดั้บ	

อย่�ที่ี�อันด้ับที่ี�	79 ของโลก	และอันด้ับที่ี�	2	ของประเที่ศั	ซ้�งเป็น SDG ที่ี�สะที่้อน

ผู้ลการด้ำาเนินงานที่ี�สอด้รับกับบริบที่ของมีหาวิที่ยาลัยพีะเยาได้้อย�างชิัด้เจน

เป็นร่ปธรรมี

	 ด้ังนั�น	การบริหารของมีหาวิที่ยาลัยพีะเยาในอนาคต	ก็ยังคงย้ด้ปณิธาน

และวิสัยที่ัศัน์การบริหารงานเป็นหลักในการที่ำางานเพีื�อสร้างการพีัฒินาที่ี�ต�อเนื�อง

ต�อไป

พัฒนาชุีมชีนแลัะสังคุม
ให้เห็นผู้ลัลััพธ์ิ

อย่างเป็นร้ปธิรรม

รองศาสตราจารย์ ดีร.เสมอ  ถิ่าน้อย
รองอธิิ์การบดีฝ่่ายวิิจัยแลัะนวัิตกรรม
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	 มีหาวิที่ยาลัยพีะเยาให้ความีสำาคัญ่กับการพีัฒินากำาลังคน	ผู้�านปัจจัย

ทีี่�เกี�ยวข้องอย�างเป็นระบบ	พัีฒินาหลักส่ตรให้ทัี่นสมัีย	ตอบสนองต�อความีต้องการ

ของผู้่้เรียนและผู้่้ใช้ิบัณฑิิต	จัด้การเรียนการสอนลักษณะบ่รณาการระดั้บปริญ่ญ่าตรีค่�	

2	 ปริญ่ญ่า	 ตลอด้จนการจัด้การเรียนการสอนเพีื�อพีัฒินาที่ักษะคนวัยที่ำางาน	

(Reskil l	 -	Upskil l )	การเร ียนสร้างอาชิีพีด้้วยคอร์สสั �น	ๆ	และเร ียนสะสมี

เพืี�อเปลี�ยนเป็นใบปริญ่ญ่าได้้ในอนาคต	 มีีการบ่รณาการศัาสตร์	 เพีื�อเสริมีสร้าง

ความีเป็นคนทีี่�สมีบ่รณ์	สามีารถปรับตัวและแข�งขันในสังคมีทีี่�มีีการเปลี�ยนแปลงได้้	

โด้ยนำากระบวนการ	“Design	Thinking”	มีาใชิ้ในการพีัฒินา	Soft	Skills	ของนิสิต

ทีุ่กคน	 จัด้การเรียนการสอนควบค่�กับการพีัฒินาชิุมีชินและสังคมี	 เน้นการสร้าง

ประสบการณ์จริงผู้�านการฝึกที่ักษะในสถานประกอบการ	ที่ั�งในร่ปการฝึกงาน	

สหกิจศ้ักษา	นอกจากนี�มีีการจัด้หลักส่ตรทีี่�มีีลักษณะร�วมีผู้ลิตระหว�างมีหาวิที่ยาลัย

และสถานประกอบการผู้�านกระบวนการเรียนร่้แบบ	 Cooperative	 and	 Work	

Integrated	Education	 (CWIE)	 เพีื�อผู้ลิตบัณฑิิตพีร้อมีใชิ้	 ที่ี�มีีสมีรรถนะตรงตามี

ความีต้องการของนายจ้าง	พีัฒินาคณาจารย์ของมีหาวิที่ยาลัยให้ได้้มีาตรฐาน

อาจารย์มีืออาชิีพี	ผู้�านระบบ	UP-Professional	Standard	Framework	(UP-PSF)	

เพีื�อให้มีั �นใจได้้ว�า	 บัณฑิิตทีุ่กคนมีีคุณภาพีจากการจัด้การเรียนการสอนของ

มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา

พัฒนาหลัักีส้ตรให้ทัี่นสมัย
ตอบสนองต่อคุวิามต้องกีาร
ของผู้้้เรียนแลัะผู้้้ใช้ีบัณฑิิต

ผู้้้ช่ีวิยศาสตราจารย์ ดีร.ชีลัธิิดีา  เที่พหินลััพ
รองอธิิ์การบดีฝ่่ายวิิช่าการแลัะประกันคุณ์ภาพ

17



	 การเปลี �ยนแปลงบริบที่สังคมีไที่ยและสังคมีโลก	ที่ำาให้มีหาวิที่ยาลัย

ต้องปรับตัวการที่ำางานในหลากหลายมีิต ิ		โด้ยเฉพีาะอย�างยิ �งการที่ำางาน

ฝ่ายการคลังและสื�อสารองค์กร	ซ้�งครอบคลุมี	3	งานหลัก	ได้้แก�	1)	งานการคลัง

	2)	งานสารบรรณ	งานประชุิมีและพิีธีการ	และงานประชิาสัมีพัีนธ์		3)	งานเที่คโนโลยี

สารสนเที่ศั	ที่ั �ง	 3	 งานหลัก	มีีจุด้เน้นที่ี �การบริการถ่กต้อง	รวด้เร็ว	 โปร�งใส	

และตรวจสอบได้้	รวมีทัี่�งการปฏิีบัติงานทีี่�เป็นมิีตรกับสิ�งแวด้ล้อมี

	 นอกจากนั�น	 การสื�อสารองค์กร	 ยังมีุ�งเน้นไปที่ี�การเชิื�อมีความีสัมีพีันธ์

ระหว�างบุคลากร	ระหว�างหน�วยงานทัี่�งภายในและภายนอก	โด้ยใช้ิระบบการสื�อสาร

หลายชิ�องที่าง	อาที่ิ	ระบบจด้หมีายอิเล ็กที่รอนิกส์	 (UP	DMS	:	UP	Data	

Management	System)	ผู้�านโครงสร้างพืี�นฐานที่างเที่คโนโลยีทีี่�รวด้เร็วและครอบคลุมี

ที่ั�วมีหาวิที่ยาลัย		ที่ำาให้การปฏีิบัติงานและภาพีลักษณ์ขององค์กรส่ �สาธารณะ

เป็นไปในที่ิศัที่างถ่กต้องตรงกัน	 อีกที่ั �งยังมีีกิจกรรมีในการสร้างเครือข�าย	

กิจกรรมีสัมีพีันธ์	 จัด้เวที่ีสาธารณะอย�างสมีำ�าเสมีอ	 เพีื�อสร้างความีสัมีพีันธ์

ระหว�างผู้่้บริหารและบุคลากร	เป็นการสร้างขวัญ่และกำาลังใจให้เกิด้กับผู้่้ปฏิีบัติงาน

อย�างลงตัว

ถ้ิ่กีต้อง รวิดีเร็วิ โปร่งใส 
แลัะตรวิจสอบได้ี 

รองศาสตราจารย์ ดีร.ดิีเรกี ธีิระภ้ธิร
รองอธิิ์การบดีฝ่่ายการคลัังแลัะส่�อสารองค์กร
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ดีร.วุิฒิชัีย ไชียรินคุำา
รองอธิิ์การบดีฝ่่ายคุณ์ภาพนิสิต

From Quality
to Much More Quality

“Q2MQ”

	 31	ปี	ที่ี�อย่�ในวงการนักกิจกรรมี	ที่ำากิจกรรมีเพีื�อพีัฒินาตนเอง	พีัฒินา

ทีี่มีงาน	พัีฒินานิสิตนักศ้ักษา	จนมีาถ้งผู้่้บริหารด้้านกิจการนิสิต	เริ�มีตั�งแต�ปี	2532	

ที่ี �เร ิ �มีเป็นนักศั้กษาในระด้ับปริญ่ญ่าตรี	 	 ได้้เห็นการเปลี �ยนแปลงที่ั �งด้้าน

ของอัตลักษณ์	ด้้านสังคมีวัฒินธรรมี	และร่ปแบบการพีัฒินานิสิตนักศั้กษา	

ทีี่�มีีการพัีฒินาให้เข้ากับบริบที่ของสังคมีทีี่�เปลี�ยนไปมีากข้�น	จากทีี่�เคยมุี�งเน้นพัีฒินา

ที่ักษะที่างวิชิาการวิชิาชิีพี	(Hard	Skills)	เป็นหลัก	ค�อย	ๆ	ปรับมีาพีัฒินาที่ักษะ

ในการใช้ิชีิวิต	ทัี่กษะในการอย่�ร�วมีกันในสังคมี	(Soft	Skills)	มีากยิ�งข้�น	พัีนธกิจหลัก

ของมีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	ยังคงให้ความีสำาคัญ่กับการพีัฒินาที่รัพียากรมีนุษย์

เป็นสำาคัญ่	 ให้สามีารถเป็นกำาลังหลักในการพีัฒินาประเที่ศัต�อไปในอนาคตได้้	

หัวใจของการพีัฒินามีหาวิที่ยาลัยน�าจะอย่�ทีี่�การพัีฒินาศัักยภาพีของคนโด้ยตรง	

กับการพัีฒินาระบบในการอย่�ร�วมีกัน		

	 สำาหรับการพีัฒินาศัักยภาพีของคน	 โจที่ย์สำาคัญ่ในการพีัฒินานิสิต

มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	 ในชิ�วงปี	 2563	 นี�	 คือ	 การพีัฒินา	 “คุณภาพี”	 ของนิสิต

มีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	ที่ี �จะพีัฒินาให้น ิส ิตของเราอย่ �ในร ั �วมีหาวิที่ยาลัย

อย�างมีีความีสุข	เรียนอย�างมีีความีสุข	และสำาเร็จการศ้ักษาออกไปอย�างมีีคุณภาพี

นโยบายการบริหารมีหาวิที่ยาลัยพีะเยา	ปี	2564-2570	โด้ยเฉพีาะด้้านการพัีฒินา

นิสิต	จ้งยังคงมุี�งเน้นในเรื�องคุณภาพี	ให้นิสิตสามีารถแสด้งออกศัักยภาพีของตนเอง

ได้้ส่งสุด้ในบริบที่ของการเรียนร่้ที่ี�เปลี�ยนไป	(New	Learning	Platform)	ให้ความี

มีีคุณภาพีนั�น	มีีการพีัฒินาไปในที่ิศัที่างที่ี�มีีคุณภาพีมีากยิ�ง	ๆ	ข้�น	ที่ั�งคุณภาพี

ของคน	และคุณภาพีของบริการ	สวัสดิ้การทีี่�จะมีีให้แก�นิสิตของเรา	การทีี่�จะพัีฒินา

นิสิตให้มีีคุณภาพีได้้	บุคลารกรที่ั�งสายวิชิาการและสายสนับสนุน	จำาเป็นอย�างยิ�ง

ที่ี �จะต้องมีีค ุณภาพีเป็นอันด้ับแรก		การพีัฒินาบุคลากรจ้งมีีความีสำาคัญ่

ไมี�น ้อยไปกว�าการพีัฒินานิส ิต	 เชิ �น	 การพีัฒินาศัักยภาพีในการที่ำางาน	

การมีีจิตบริการ	การเป็นตัวอย�างที่ี �ด้ีให้แก�น้อง	ๆ	นิสิต	การทีุ่ �มีเที่เสียสละ	

การด้่แลนิสิตที่ี �นี �ให้เปรียบเสมีือนบุตรหลาน	การที่ำางานอย�างชิาญ่ฉลาด้

บนฐานข้อม่ีลเชิิงประจักษ์	เป็นต้น	การพัีฒินาบุคลากรให้มีีคุณภาพี	(Performance	

Excellence)	ย�อมีจะนำาไปส่�การพัีฒินานิสิตให้เป็นบัณฑิิตทีี่�มีีคุณภาพีได้้

	 ส�วนสนับสนุนทีี่�จะที่ำาให้คนมีีการพัีฒินาไปส่�ศัักยภาพีอย�างส่งสุด้ได้้นั�น	

ต้องมีีการสร้างวัฒินธรรมีองค์กรแห�งการเรียนร้่		ซ้�งมีาจากระบบการบริหารจัด้การ

ทีี่�ดี้	 การวางแผู้น	 การด้ำาเนินการตามีแผู้น	 รวมีถ้งการสามีารถปรับแผู้นไปตามี

สถานการณ์ที่ี�เปลี�ยนไป	 (New	normal)	 ได้้	และต้องมีีการประเมีินผู้ลของการ

ที่ำางานอย่�เสมีอ	นอกจากนั�นการบริหารจัด้การทีี่�มีีความีโปร�งใส	ความีมีีคุณธรรมี

จริยธรรมี	 จะที่ำาให้การพัีฒินามีหาวิที่ยาลัยเป็นไปด้้วยความีสง�างามี	 เป็นทีี่�น�าเชืิ�อถือ	

เคารพี	 ยกย�อง	 ของบุคคลในสังคมีภายนอก	 ให้สมีกับทีี่�เป็นสถาบันแห�งการสร้างคน	

สร้างบัณฑิิต	เพืี�อไปสร้างอนาคตทีี่�ดี้ของชิาติต�อไป
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ผู้้้ช่ีวิยศาสตราจารย์ ดีร.บุหรัน  พันธ์ุิสวิรรค์ุ
รองอธิิ์การบดีฝ่่ายสิ�งแวิดลั�อมแลัะภูมิทัศน์

	 มีหาวิที่ยาลัยพีะเยามีีภ่มิีทัี่ศัน์ที่างธรรมีชิาติทีี่�งด้งามี		และสภาพีแวด้ล้อมีทีี่�ดี้

ชิ�วยสนับสนุนและสร้างบรรยากาศัในการจัด้การเรียนการสอนและการที่ำากิจกรรมี

เชิิงสร้างสรรค์ด้้านวิชิาการ	และด้้านคุณภาพีชิีวิต	มีหาวิที่ยาลัยพีะเยามีุ�งเป้าหมีาย

ส่�การเป็นมีหาวิที่ยาลัยที่ี�พีัฒินาสิ�งแวด้ล้อมีเพีื�อสุขภาวะที่ี�ด้ี	 (Green	and	Clean	

University)	โด้ยมุี�งหวังให้นิสิต	บุคลากร	และชุิมีชิน	มีีคุณภาพีชีิวิตและความีเป็นอย่�ทีี่�ดี้

และยั�งยืน	(Sustainable	Life)	การปรับเปลี�ยนแนวความีคิด้และพีฤติกรรมีเริ�มีจาก

การสัญ่จรอย�างเป็นระบบ	ปลอด้ภัย	และเป็นมีิตรกับสิ �งแวด้ล้อมีการอนุรักษ์

และใช้ิพีลังงานที่ด้แที่น	การแยกและลด้ปริมีาณขยะและของเสีย	รณรงค์และสร้าง

จิตสำาน้กเรื �องการนำากลับมีาใชิ้ใหมี�และการใชิ้ซำ �า	การใชิ้ที่รัพียากรธรรมีชิาติ

และสิ�งแวด้ล้อมีให้เกิด้ประโยชิน์ส่งสุด้	การใช้ินำ�าอย�างประหยัด้และร้่คุณค�าการป้องกัน

และแก้ไขปัญ่หาหมีอกควันและไฟป่า	อีกทัี่�งเป็นต้นแบบและนวัตกรรมีให้กับชุิมีชิน

ในการพัีฒินาคุณภาพีชีิวิตทีี่�เป็นมิีตรกับสิ�งแวด้ล้อมีบนพืี�นฐานการใส�ใจสิ�งแวด้ล้อมี

และการมีีสุขภาวะทีี่�ดี้	

	 การนำาพีามีหาวิที่ยาลัยเข้าส่�การพัีฒินาสิ�งแวด้ล้อมีเพืี�อสุขภาวะทีี่�ดี้นั�น

สอด้คล้องกับยุที่ธศัาสตร์ที่ี�	4		ของชิาติ	ด้้านการเติบโตที่ี�เป็นมีิตรกับสิ�งแวด้ล้อมี

เพีื�อการพัีฒินาอย�างยั�งยืน	ซ้�งมุี�งเน้นการรักษาฟ้�นฟ่ที่รัพียากรธรรมีชิาติ	สร้างสมีดุ้ล

ของการอนุรักษ์และใชิ้ประโยชิน์อย�างยั�งยืนและเป็นธรรมี	การเพีิ�มีประสิที่ธิภาพี

การบริหารจัด้การที่รัพียากรนำ�าเพืี�อให้เกิด้ความีมัี�นคง	สมีดุ้ล	และยั�งยืน	การแก้ไข

ปัญ่หาวิกฤตสิ�งแวด้ล้อมี	ส�งเสริมีการผู้ลิตและการบริโภคทีี่�เป็นมิีตรกับสิ�งแวด้ล้อมี	

สนับสนุนการลด้การปล�อยก๊าซเรือนกระจก	และเพิี�มีขีด้ความีสามีารถในการปรับตัว

ต�อการเปลี�ยนแปลงสภาพีภ่มิีอากาศั	บริหารจัด้การเพืี�อลด้ความีเสี�ยงด้้านภัยพิีบัติ	

การพัีฒินาระบบการบริหารจัด้การและกลไกแก้ไขปัญ่หาความีขัด้แย้งด้้านที่รัพียากร	

ธรรมีชิาติและสิ�งแวด้ล้อมี	 และการพีัฒินาความีร�วมีมีือด้้านสิ�งแวด้ล้อมีระหว�าง

ประเที่ศั	ซ้�งทีุ่กกิจกรรมีด้ังกล�าวมีหาวิที่ยาลัยพีะเยาได้้ด้ำาเนินการเผู้ยแพีร�ความีร่้

และการสร้างความีตระหนักผู้�านกิจกรรมีทีี่�นิสิตและบุคลากรได้้ลงมืีอปฏิีบัติจริงร�วมีกัน		

ผู้ลพีลอยได้้นอกจากจะที่ำาให้นิสิตและบุคลากรอย่�ในสิ �งแวด้ล้อมีและสุขภาวะ

ที่ี�ด้ีแล้ว	มีหาวิที่ยาลัยยังสามีารถเข้าส่�การจัด้อันดั้บมีหาวิที่ยาลัยสีเขียวและเป็นมิีตร

กับสิ�งแวด้ล้อมี	(UI	Green	Metric)	และจากทีี่�มีหาวิที่ยาลัยพีะเยามีีพืี�นทีี่�ป่าร้อยละ	71	

ของพืี�นทีี่�ทัี่�งหมีด้	เราจ้งเข้าส่�เวทีี่การจัด้อันดั้บมีหาวิที่ยาลัยทีี่�มีีเป้าหมีายการพัีฒินา

ทีี่�ยั�งยืน	(Sustainable	Development	Goals;	SDGs)	โด้ย	SDG	15	การปกป้อง	ฟ้�นฟ่	

และสนับสนุนการใชิ้ระบบนิเวศับนบกอย�างยั �งยืน	 ได้้คะแนนเป็นอับด้ับที่ี �	 2	

ของประเที่ศัไที่ย	ซ้�งมีหาวิที่ยาลัยพีะเยาจะไมี�หยุด้ยั�งทีี่�จะพัีฒินาร�วมีกันกับทุี่กฝ่าย

เพีื�อสร้างความีเจริญ่เติบโต	พีร้อมีการพีัฒินาคุณภาพีชิีวิต	และยกระด้ับชิุมีชิน

ภายใต้นโยบายทีี่�ว�า	มีหาวิที่ยาลัยทีี่�เป็นแหล�งการผู้ลิตบุคลากรหรือที่รัพียากรมีนุษย์

จะต้องรับผู้ิด้ชิอบด้้านสิ�งแวด้ล้อมีในด้้านต�าง	ๆ	และมีีส�วนชิ�วยให้สังคมีตระหนัก

ถ้งการพัีฒินาในด้้านต�าง	ๆ 		ให้ควบค่�กับการรักษาสิ�งแวด้ล้อมีอย�างยั�งยืน	และจะชิ�วย

เปลี�ยนการด้ำาเนินชีิวิตของผู้่้คนให้มีีส�วนร�วมีในการใช้ิพีลังงานและที่รัพียากร	

ธรรมีชิาติได้้อย�างร้่คุณค�า	เพืี�อคนรุ�นหลังสืบต�อไป

มุ่งเป้าหมายส่้กีารเป็นมหาวิิที่ยาลััย
ทีี่�พัฒนาสิ�งแวิดีล้ัอมเพ่�อสุขภาวิะทีี่�ดีี
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ยึดีหลัักีคุวิามโปร่งใส
แลัะกีารตรวิจสอบได้ี

เป็นสำาคัุญิ 	 มีหาวิที่ยาลัยในยุคต�อไป	 ได้้ก้าวเข้าส่�ชิ�วงเวลาทีี่�มีหาวิที่ยาลัยต�างพ้ี�งพีา

ตนเองมีากข้ �น	สืบเนื �องจากจำานวนนิสิตที่ี �ลด้น้อยถอยลง	อันส�งผู้ลต�อรายได้้

ของมีหาวิที่ยาลัยทีี่�ลด้น้อยลงเชิ�นกัน

	 ด้ังนั�น	การพี้�งพีาตนเองจ้งต้องมีีมีากข้�นตามีลำาด้ับ	การบริหารที่รัพีย์สิน

ของมีหาวิที่ยาลัย	ให้เกิด้มี่ลค�าเพีิ�มีมีากข้�น	จ้งเป็นอีกแนวที่างหน้�งที่ี�จะชิ�วยเพีิ�มี

รายได้้ของมีหาวิที่ยาลัย	ทัี่�งนี�	ภายใต้การย้ด้หลักความีโปร�งใสและการตรวจสอบได้้

เป็นสำาคัญ่

	 การเข้าส่�ปีที่ี�	10	ของการก�อตั�งมีหาวิที่ยาลัย	ได้้ก้าวเข้าส่�ความีที่้าที่าย

ใหมี�	ๆ	ในการบริหารมีหาวิที่ยาลัยเพีื�อการก้าวเด้ินต�อไปอย�างมีั�นคง	ที่ั�งในด้้าน

วิชิาการและด้้านการบริหารจัด้การที่รัพีย์สินของมีหาวิที่ยาลัย	 เพีื�อก�อให้เกิด้

ประโยชิน์ส่งสุด้ต�อมีหาวิที่ยาลัย	และในขณะเดี้ยวกันการที่ำาให้ชุิมีชินของประชิาชิน

ในพีื�นที่ี�จังหวัด้พีะเยาได้้เข้ามีามีีส�วนร�วมี	ได้้เข้ามีาเป็นผู้่้ประกอบการและใชิ้พีื�นที่ี�

ของมีหาวิที่ยาลัยเพิี�มีมีากข้�นนั�น	นับได้้ว�าเป็นการด้ำาเนินการแบบบ่รณาการร�วมีกัน

ระหว�างมีหาวิที่ยาลัย	กับชุิมีชินอย�างแท้ี่จริง	และถือได้้ว�าเป็นการยกระดั้บการจัด้การ

การบริหารพืี�นทีี่�ของมีหาวิที่ยาลัย	รวมีถ้งเป็นการยกระดั้บการประกอบการส่�การเป็น

ผู้่้ประกอบการอย�างมืีออาชีิพี	โด้ยย้ด้ถือตามีแนวปณิธานของการก�อตั�งมีหาวิที่ยาลัย

ทีี่�ว�า	“ปัญ่ญ่าเพืี�อความีเข้มีแข็งของชุิมีชิน	Wisdom	for	Community	Empowerment”	

และด้้วยวิสัยทัี่ศัน์ของมีหาวิที่ยาลัย	“มีหาวิที่ยาลัยสร้างปัญ่ญ่า	เพืี�อนวัตกรรมีชุิมีชิน

ส่�สากล”		

นายประฐมพงษ์  ที่องรอดี
รองอธิิ์การบดีฝ่่ายกฎหมายแลัะทรัพย์สิน
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านทีี่�มั�นสุดีท้ี่ายนกีย้งไที่ย
The Last Stronghold
of Green Peafowl
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ฐานทีี่�มั�นสุดีท้ี่ายนกีย้งไที่ย
The Last Stronghold of Green Peafowl
	 นกย่งเขียว	 ซ้�งเป็นนกในตระก่ลไก�ฟ้าที่ี�มีีความีสวยงามี

และหายากชินิด้หน้�งของโลก	มีหาวิที่ยาลัยได้้บ่รณาการการวิจัย

ที่างวิที่ยาศัาสตร์	 เชิื �อมีโยงด้้านเศัรษฐกิจ	สังคมี	และศัิลปะ

และวัฒินธรรมี	 จัด้ตั�งศ่ันย์การเรียนร้่นกย่งไที่ย	 (Green	 Peafowl	

Learning	Center)	และพิีพิีธภัณฑ์ิธรรมีชิาติวิที่ยา	Natural	History	

Museum	(นิที่รรศัการ	“นกย่งไที่ยแห�งล้านนาตะวันออก”)	เพืี�อเป็น

พีื�นที่ี�ศั้กษา	อนุรักษ์นกย่งไที่ยและป่า	ส่�การพีัฒินาการที่�องเที่ี�ยว

ทีี่�ยั�งยืน	และผู้ลักดั้นให้เป็นต้นแบบการอนุรักษ์นกย่งไที่ยส่�สากล
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“เรารักมหาวิิทยาลััยพะเยา”
เน่ื่�องในื่โอกาสครบรอบ 10 ปีี

แห่งการสถาปีนื่า มหาวิิทยาลััยพะเยา


