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 รายงานประจ�าปี 2562 จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยพะเยำ 
ในรอบปีงบประมำณ 2562 ภำยใต้ปณิธำน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ในปี 2562 มหำวิทยำลัยพะเยำ 
ได้ย่ำงเข้ำสู่ปีที่เก้ำ ด้วยควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วและต่อเน่ือง ในกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจทุก ๆ ด้ำน ได้แก่ 
1) ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 3) บริกำรวิชำกำร สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้ชุมชนและสังคม 4) ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อควำมเป็นไทย 5) บริหำรงำนทันสมัยด้วยธรรมำภิบำล
(Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน ผลกำรด�ำเนินงำนเกิดจำกกำรสนับสนุนด้ำนนโยบำยจำก
สภำมหำวทิยำลยั ควำมร่วมมอืร่วมใจของผูบ้รหิำร อำจำรย์ บคุลำกร และนสิติของมหำวทิยำลยั ทีไ่ด้ทุม่เทและอทุศิเวลำ
ในกำรปฏิบัติภำรกิจ ตลอดจนได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ที่ส่งเสริม สนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ให้มีควำมก้ำวหน้ำและประสบผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย จนเกิดผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 

 ขอขอบคุณสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร และนิสิตของมหำวิทยำลัย ตลอดจน
หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน ที่ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงดียิ่ง 
หวังเป็นอยำ่งยิ่งวำ่ มหำวิทยำลัยจะได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เจริญกำ้วหน้ำอย่ำง
ต่อเนื่องเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” ต่อไป

             

                           (รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์)
                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

สารจากอธิการบดี
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ประวัติอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ประวัติการศึกษา
๒๕๒๒ - ๒๕๒๖ วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
๒๕๒๗ - ๒๕๒๙ วท.ม. (ชีวเคมี) มหำวิทยำลัยมหิดล 
๒๕๓๒ - ๒๕๓๕ Ph.D. (Biochemistry), Auburn University 
    ประเทศสหรัฐอเมริกำ
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) 
    รุ่นที่ ๕๙

ประสบการณ์ด้านการบริหารและการท�างาน
๒๕๖๑ - ปัจจุบัน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 
๒๕๕๓ - ๒๕๖๑ รองอธิกำรบดีฝำ่ยวิชำกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 
๒๕๕๓ - ๒๕๕๓ รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ
๒๕๔๔ - ๒๕๕๒ รองอธิกำรบดีฝำ่ยวิชำกำร มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๒๕๔๗ - ๒๕๔๗ รักษำกำรคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ รักษำกำรคณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๒๕๓๙ - ๒๕๔๔ หัวหน้ำภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๒๕๓๖ - ๒๕๔๔ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิทยบริกำรจังหวัดเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ รองคณบดีฝำ่ยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร พิษณุโลก
๒๕๓๓    อำจำรย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร พิษณุโลก 
๒๕๒๙ - ๒๕๓๒ อำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด
๒๕๕๓    มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
๒๕๕๐    ประถมำภรณ์ชำ้งเผือก (ป.ช.)
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ประวัติความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
 มหำวทิยำลยัพะเยำ เป็นมหำวทิยำลยัทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่เป็นกำรกระจำยโอกำสและสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ
แต่เดิมอยู ่ภำยใต้กำรดูแลของมหำวิทยำลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ 
ตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2538 ต่อมำในปีพุทธศักรำช 2550 สภำมหำวิทยำลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหำวิทยำลัย
นเรศวรพะเยำ และเมือ่วนัที ่12 พฤษภำคม พทุธศกัรำช 2553 พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิลอดลุยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพติร ได้มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ตรำพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัพะเยำ พทุธศกัรำช 
2553 ขึ้นและได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พุทธศักรำช 2553 จึงได้ถือว่ำมหำวิทยำลัยพะเยำ
ได้แยกออกจำกมหำวิทยำลัยนเรศวร พร้อมมุ่งสู่กำรพัฒนำให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มีศักยภำพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
ได้มำตรฐำนสำกล รวมทั้งกำรพัฒนำองค์ควำมรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง ดังปฏิธำน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”



ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา
 ตรำสัญลักษณ์ประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขำว บนพื้นหลังรูปศิลำจำรึกยอดกลีบบัว 
สีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขำมลำ้นนำ ด้ำนล่ำงของอักษรย่อ มีชื่อมหำวิทยำลัยพะเยำ
สีม่วง และชื่อภำษำอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขำวบนพื้นแถบโค้งสีทอง

1. กรอบพ้ืนหลังสีม่วง 
 รูปร่ำงอ้ำงอิงมำจำกหลักศิลำจำรึกในสมัยโบรำณ
ที่ค้นพบในเมืองพะเยำ ซึ่งเมืองพะเยำเป็นแหล่งที่ค้นพบ
หลักศิลำจำรึกมำกที่สุดในประเทศไทย

 เปรียบได้ว่าเมืองพะเยาเป็นแหล่ง
วิทยาการมาตั้งแต่โบราณ

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ
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2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7) 
 สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทำงพุทธศำสนำของ
ล้ำนนำ ยอดทั้ง 7 ของสัตภัณฑ์ เป็นเชิงเทียนส�ำหรับจุดบูชำ
พระพุทธเจ้ำ ก่อนเร่ิมประกอบพธีิกรรมทำงศำสนำ เช่นเดยีวกับ
โต๊ะหมู่บูชำในปัจจุบัน ยอดทั้ง 7 หมำยถึงเขำสัตบริภัณฑ์
ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบเขำพระสุเมรุ ศูนย์กลำงของจักรวำล 
ซึง่ยอดเขำพระสเุมรุ เป็นทีต่ัง้ของสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ ทีป่ระทบั
ของพระอนิทรำธิรำชเจ้ำ และเป็นทีป่ระดษิฐำนพระเกศแก้ว
จุฬำมณ ี(พระเกศำ) และพระเขีย้วแก้วของสมเดจ็พระสมัมำ
สมัพทุธเจ้ำทกุ ๆ  พระองค์ เปรยีบดงัพระพทุธเจ้ำเป็นศนูย์กลำง
จักรวำล สงูสดุของสรรพสิง่ อกีนัยหน่ึง สตัภัณฑ์ทำงพทุธศำสนำ 
ยงัเป็นสญัลกัษณ์ขององค์แห่งธรรมอนัเป็นเคร่ืองตรสัรู ้หรือ
บรรลุอรหัตผล 7 ประกำรหรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์
แห่งพระธรรม หรือปัญญำรู้แจ้ง

เปรียบได้กับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่เป็นดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้น ๆ 

เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวมแห่ง
ปัญญาความรู้

ตัวอักษรฝักขามล้านนา

3. อักษรย่อ มพ.
 ย่อมำจำก “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยรูปแบบอ้ำงอิงมำจำก
ตัวอักษรโบรำณที่จำรึกลงบนแผ่นศิลำจำรึกที่ค้นพบในเมืองพะเยำ 
อักษรมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว แตกต่ำงจำกอักษรธรรมล้ำนนำและ
อักษรสุโขทัย ซึ่งเรียกกันวำ่

สีของมหาวิทยาลัย / สีม่วง-ทอง

 สีม่วง มำจำก สีแดงที่หมำยถึงชำติ และสีน�้ำเงินที่หมำยถึงพระมหำกษัตริย์

 สีทอง หมำยถึง ปัญญำ ศำสนำและควำมรุ่งเรือง
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ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
 ฟ้ำมุ่ย (Vanda coerulea Griff. Ex Lindl) เป็นกล้วยไม้
ประเภทแวนดำ้ ลักษณะงดงำมโดดเด่นของฟ้ำมุ่ย ท�ำให้ถูกยกย่องวำ่เป็น
กล้วยไม้ป่ำที่สวยงำมที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

1. กรอบพ้ืนหลัง
สีม่วง

2. สัตภัณฑ์
(เชิงเทียนทั้ง 7)

3. อักษรย่อ มพ.

เปรียบประดุจชื่อเสียงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่จะเป็นคนดีมีคุณภาพมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก

ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา



ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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ปรัชญา 

ด�ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด  ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม
“A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”

ปณิธาน 

ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
“Wisdom for Community Empowerment”

วิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพ่ือนวัตกรรมชุมชน สู่สากล

 หมำยถึง มหำวิทยำลัยพะเยำ เป็นมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงระดับสำกล ผลิตก�ำลังคนที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน 
วิจัยและนวัตกรรม รักษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสำนควำมร่วมมือและสรำ้งเครือข่ำยกับองค์กรภำครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ เพื่อชี้น�ำ และสร้ำงสรรค์ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนของชุมชน 
และสังคม บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล มีระบบประกันคุณภำพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมี
เป้ำหมำยในกำรบรรลุวิสัยทัศน์ภำยในปี พ.ศ. 2567

พันธกิจ
 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 หมวด 1 มำตรำ 6 ได้ระบุให้มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท�าการสอน ท�าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

และด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหำวิทยำลัยพะเยำ
ต้องด�ำเนินพนัธกิจในกำรผลติก�ำลงัคนทีม่คีณุภำพและมำตรฐำน จดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นกำรพฒันำผู้เรยีนทกุช่วงวยัแบบบรูณำกำร
มีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ
ประเทศชำติ จึงด�ำเนินพันธกิจ 5 ด้ำน สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 ดังนี้
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1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสูง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพรู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีควำมรู้
ภำษำองักฤษทีส่ือ่สำรได้ มทีกัษะทีส่นองตอบต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ รูร้อบ รู้กว้ำง เข้ำใจ 
และเหน็คณุค่ำของตนเอง ผู้อืน่ สงัคม ศลิปะและวฒันธรรม และธรรมชำต ิใส่ใจต่อควำมเปลีย่นแปลงของสรรพสิง่ เรยีนรู้
และพัฒนำตนเองอยำ่งต่อเนื่อง ด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณธรรม พร้อมให้ควำมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มีเป้ำหมำยชีวิตมีทักษะกำรเป็นผู้น�ำและ
กำรท�ำงำนเป็นทมี รวมถงึทกัษะ กำรจดักำรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำรด้วยหลกัสตูรทีท่นัสมยั ยดืหยุน่ ตรงตำมควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน และอุตสำหกรรมใหม่ อำจำรย์มีคุณภำพกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ (Professional 
Standard Framework, PSF) มีแนวควำมคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรจัดกำรศึกษำใหม่ 
ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และวธีิเรียนรูท้ีเ่น้นทกัษะและกำรปฏบิตัร่ิวมกับผู้ใช้บณัฑติ มกีำรบรหิำรจดักำรทีส่ร้ำงควำมเชือ่มัน่
กับผู้เรียนและควำมเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบกำรศึกษำรองรับและตอบโจทย์พื้นที่ในกำรยกระดับกำรศึกษำ 
ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้ำวสู่ควำมเป็นสำกลและนำนำชำติ
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2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
 นอกเหนอืจำกบทบำทกำรสร้ำงคนให้มทีกัษะชวีติ
และวชิำชพี ตอบสนองควำมต้องกำรตลำดแรงงำนแล้ว 
กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลำกร
ทีม่ศีกัยภำพ (Talent and Skilled Human Resources) 
มหำวิทยำลัยต้องตระหนักว่ำ งำนวิจัยเป็นรำกฐำน
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ กำรวิจัยเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรูใ้หม่น�ำไปสูก่ำรถ่ำยทอดและพฒันำสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงนวตักรรมให้ก้ำวหน้ำและสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และภำคอุตสำหกรรมในเชิงพำณิชย์ 
สูก่ำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของสงัคม ลดปัญหำควำมยำกจน 
ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนัของประเทศในเวทโีลก มหำวทิยำลยัพะเยำต้องส่งเสริมบุคลำกรให้มีศักยภำพในด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
สนบัสนนุกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรจดักำรงำนวจัิยและนวตักรรม มกีำรตดิตำมและกำรประเมนิผลเป็นระบบ
สร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับองค์กรทั้งภำยในและภำยนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้ำน
วทิยำศำสตร์สขุภำพ ด้ำนวทิยำศำสตร์เทคโนโลย ีและด้ำนสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์ เน้นกำรวจิยัมุง่เป้ำทีต่อบโจทย์
ชุมชน สังคม และควำมต้องกำรของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมกำรเผยแพร่และกำรถำ่ยทอดผลงำนวิจัยและ
นวตักรรม กำรน�ำไปใช้ประโยชน์กบัสงัคม ด้วยกำรร่วมมอืกับผู้ใช้ประโยชน์ในภำคอตุสำหกรรม ภำคบรกิำรและภำคกำรเกษตร
เพือ่ประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกจิ สำมำรถพฒันำยกระดบัรำยได้และเทคโนโลยขีองประเทศให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรเข้ำสู่
Thailand 4.0 
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3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
 มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำและแหล่งรวมองค์ควำมรู้ในทุกสำขำทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์
สุขภำพ ดำ้นวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และดำ้นสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และด้วยปณิธำนมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” มหำวิทยำลัยต้องค�ำนึงถึงพันธกิจ
ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักส�ำคัญอีกพันธกิจหน่ึงด้วย มหำวิทยำลัยต้องสำมำรถอยู่ร่วม
กับชุมชนและสังคมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับกำรศึกษำ สร้ำงรำยได้ ส่งเสริม
สขุภำวะทีด่ ีและบรรเทำปัญหำควำมเดอืดร้อนของชมุชนและสงัคมทีเ่กิดขึน้ เพือ่คณุภำพชวีติทีด่ขีึน้ สงัคมมคีวำมเข้มแขง็ 
มั่นคง หลุดพ้นจำกควำมแตกต่ำงและเหลื่อมล�้ำ เกิดสังคมควำมสุข

4. ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย
 กำรด�ำรงไว้ซึง่ศลิปะและวฒันธรรมของชำต ิเป็นสิง่ทีค่นไทยทกุคนต้องตระหนักและให้ควำมส�ำคญัเพือ่เสริมสร้ำง
ควำมเป็นชำตแิละกำรเป็นเอกลกัษณ์ของชำต ิกำรท�ำนุบ�ำรงุ อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูสบืสำน สร้ำงสรรค์และพฒันำศลิปะและวฒันธรรม 
เป็นภำรกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญำและสมบัติของประเทศชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
ที่สวยงำมและมีควำมเป็นเอกลักษณ์ มหำวิทยำลัยต้องสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน (University Engagement) 
เพื่อกำรท�ำนุบ�ำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน สร้ำงสรรค์ สร้ำงจิตส�ำนึกปลูกฝังค่ำนิยม และภำคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงำม
ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลำกร รวมถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย กำรเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชำติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กำรพฒันำประยกุต์ กำรใช้ประโยชน์เชงิสร้ำงสรรค์ ด้วยกำรบรหิำรจดักำร และกำรใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเป็นระบบ
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5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
 มรีะเบยีบ ข้อบงัคบั และประกำศก�ำหนดในกำรบรหิำรคน บรหิำรงำน ด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
เพื่อเป้ำหมำยองค์กรที่ดีมีคุณภำพและประโยชน์สุขของบุคลำกรมีระบบและกลไกควบคุมกำรบริหำรงำนด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภำพของบุคลำกร ทั้งผู้บริหำร บุคลำกรสำยวิชำกำร และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลำกรมี Mindset ของกำรท�ำงำนและ
กำรบรหิำรร่วมกัน และมภีำวะควำมเป็นผูน้�ำ (Leadership) และผูต้ำมในโลกใหม่ เปิดโอกำสให้ผู้มส่ีวนเก่ียวข้องมส่ีวนร่วม
รับรู้และแสดงควำมคิดเหน็ในกำรด�ำเนินงำน เพือ่กระบวนกำรมส่ีวนร่วม สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในนโยบำย และเป้ำหมำย
กำรด�ำเนินงำนในพนัธกจิต่ำง ๆ  กระตอืรอืร้นในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ผู้บรหิำรทกุระดบัต้องมวีสิยัทศัน์ (Vision) มคีวำมมุง่มัน่ 
และต้องเห็นภำพและทิศทำงในระยะยำว (Visionary) ด้วยหลักกำรท�ำงำนร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลัง
ของบคุลำกร ศษิย์ปัจจุบนั และศษิย์เก่ำ ในกำรสร้ำงสรรค์สิง่ทีด่ ีร่วมพฒันำองค์กรอย่ำงมปีระสทิธิภำพสร้ำงระบบกำรบรหิำร
บนพื้นฐำนข้อมูลที่นำ่เชื่อถือและมีกำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
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ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
 เพื่อกำรด�ำเนินกำรตำมพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำต ิพ.ศ. 2561 มำตรฐำนกำรอดุมศกึษำ พ.ศ. 2561  แผนอดุมศกึษำระยะยำว
20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบำยคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มหำวิทยำลัยพะเยำ
จึงมุง่เน้นสร้ำงควำมเข้มแขง็ของสงัคมด้วยกำรเตรยีมคนไทยทีม่คีณุภำพในศตวรรษที ่21 ทีม่ทีกัษะชวีติและทกัษะวชิำชพี
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสำมำรถท�ำงำนเพื่อด�ำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคม
ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลำ และกำรส่งเสรมิกำรปฏริปูระบบเศรษฐกิจสงัคมไปสูฐ่ำนนวตักรรม เพือ่กำรแข่งขนัของประเทศ 
ในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลัง
ควำมสำมัคคี ร่วมสร้ำงแต่สิ่งที่ดี อันจะน�ำมำซึ่งชื่อเสียง กำรยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชำติ และนำนำชำติ 
ด้วยยุทธศำสตร์หลัก 6 ด้ำน ได้แก่ 

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
 2)  ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น�าทางด้านวิชาการ
 3)  ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
 4)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
 5)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

(1.1) เป้าประสงค์

 1. บณัฑติมคีณุภำพ มสีมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศกึษำและมำตรฐำนวชิำชพีทกัษะในศตวรรษที ่21 และอตุสำหกรรม
  อนำคต (New S - curve)
 2. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้ได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ

กลยุทธ์

 1. ให้โอกำส สนับสนุนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 2. พัฒนำหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
 3. จัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Outcome - Based Education) และทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (Life - Long Learning)
 4. พัฒนำอำจำรย์ตำมกรอบมำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพ มหำวิทยำลัยพะเยำ UP - Professional Standard 
  Frameworks (UP - PSF)
 5. ใช้ระบบประกันคุณภำพหลักสูตร เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรด�ำเนินกำรหลักสูตร
 6. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรกำรศึกษำ ด้วยเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ EdPEx
 7. นิสิตมีคุณภำพชีวิตตำมศักยภำพ (Wellness and Happiness)
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งงานวจัิยและนวตักรรมและการเป็นผู้น�าทางด้านวชิาการ

(2.1) เป้าประสงค์

 1) ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพ
 2) ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

 1. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพสูงดำ้นกำรวิจัยและนวัตกรรม
 2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรม
 3. กำรสรำ้งผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 การบรกิารวชิาการเพ่ือพัฒนาชมุชน สังคม และประเทศ

(3.1) เป้าประสงค์

 1) ชุมชนและสังคมมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน (Sustainable Life)

กลยุทธ์
 1. จัดให้มีศูนย์กำรเรียนรู้ (Learning Center) และส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
  พอเพียง และรองรับสังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society)
 2. น�ำควำมรู้ทำงวิชำกำร วิชำชีพ งำนวิจัยและนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำชุมชน (Professional - Community 
  Engagement)
 3. บริกำรทำงดำ้นสุขภำพและสำธำรณสุข (Community Health Care)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน

(4.1) เป้าประสงค์

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และพัฒนำสู่สำกล
 2. ส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์เชิงพำณิชย์ (Cultural Enterprise)

กลยุทธ์

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
 2. สร้ำงควำมตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังควำมเป็นไทย (Thainess)
 3. พัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Enterprise)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

(5.1) เป้าประสงค์

 1. มหำวิทยำลัยพะเยำมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

กลยุทธ์

 1. จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสำกล เพื่อรองรับกำรกำ้วสู่นำนำชำติเพื่อให้นิสิต 
  และบุคลำกร ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรสรำ้งสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
  กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงข้อมูล
 2. ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

(6.1) เป้าประสงค์

 1. บุคลำกรมีคุณภำพ มีทัศนคติที่ดีและมีควำมภูมิใจในองค์กร
 2. มหำวิทยำลัยพะเยำ มีกำรบริหำรงำนที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภำพ และโปร่งใสตรวจสอบได้

กลยุทธ์

 1. พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
 2. พัฒนำกำรสื่อสำรองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ และกำรวิเครำะห์ต้นทุนด�ำเนินกำรที่ดี
 4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
 5. พัฒนำสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภำวะที่ดี (Green and Clean University)



ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 
Wisdom for Community Empowerment

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์                       
อธิการบดี
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รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รองอธิกำรบดีฝำ่ยวำงแผนและสำรสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน ธัชศฤงคารสกุล
รองอธิกำรบดีฝำ่ยบริหำร
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ดร.วุฒิชัย ไชยรินค�า
รองอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพนิสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา
รองอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์



26

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
 คณบดีคณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
  รักษำกำรแทนคณบดีคณะวิทยำศำสตร์

 ดร.พรเทพ โรจนวสุ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
 คณบดีคณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
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รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ด�ารงวิริยะนุภาพ  
คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศำสตร์

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์
คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์
คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์
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  รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว
 คณบดีคณะเภสัชศำสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
คณบดีคณะนิติศำสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 
 คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี
คณบดีคณะสหเวชศำสตร์
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 รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก
 คณบดีคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รักษำกำรคณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

และศิลปกรรมศำสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
คณบดีคณะศิลปศำสตร์
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ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
รักษำกำรแทนคณบดีวิทยำลัยกำรจัดกำร

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
คณบดีวิทยำลัยกำรศึกษำ
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์
 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรวิทยำเขตเชียงรำย

มหำวิทยำลัยพะเยำ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
 ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันนวัตกรรมและถำ่ยทอดเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์

และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น�้าเงิน จันทร์มณี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้ช่วยอธิกำรบดี

นายไพโรจน์ เทพวัลย์
ผู้ช่วยอธิกำรบดี

นางจารุวรรณ โปษยานนท์
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
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นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี

นายประฐมพงษ์ ทองรอด
ผู้ช่วยอธิกำรบดี

นางอังคณา ปานเทือก
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
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ผู้อ�านวยการกองสังกัดส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 1. นายพลรบ สวสัด ี ผู้อ�ำนวยกำรศนูย์บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร
 2. นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง
 3. นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยพะเยำ
 4. นายช�านาญ แสงแก้ว ผู้อ�ำนวยกำรกองบรหิำรงำนวจิยัและประกนัคณุภำพกำรศกึษำ
 5. นายสมทบ เหล็กสิงห ์ ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
 6. นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อ�ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่
 7. นางกฤษณา แปงณีวงค ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
 9. นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง
 10. นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อ�ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ
 11. นางสาวอ�านวยพร ขัติวงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรนิสิต
 12. นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนงำน

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
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 1. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นำยกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

 2. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ  อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. นำยวีระ โรจน์พจนรัตน ์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 4. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. ศ.ดร.ศิริชัย กำญจนวำสี  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 6. นำยนคร ศิลปอำชำ  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 7. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 8. นำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 9. นำยแพทย์ธวัช สุนทรำจำรย ์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 10. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พำณิชย ์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 11. นำยสมชำย เบญจรงคกุล  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 12. รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 13. นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 14. ดร.สมเกียรติ ชอบผล  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 15. นำยเลอศักดิ์ จุลเทศ  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 16. นำยอำนุภำพ จำมิกรณ์  ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยพะเยำ

 17. รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

 18. ผศ.ดร.ดำว เวียงค�ำ  ประธำนสภำพนักงำน

 19. รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสำแก้ว  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภทคณำจำรย์ประจ�ำ

 20. รศ.ดร.ภพเก้ำ  พุทธรักษ์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภทคณำจำรย์ประจ�ำ

 21. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

 22. ผศ.ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ  ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

 23. ผศ.อุเทน ธัชศฤงคำรสกุล     ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

 24. รศ.ดร.เสมอ ถำน้อย  ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา



37

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 1. รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์  ประธำนกรรมกำร
  อธิกำรบดี

 2. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  กรรมกำร
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและสำรสนเทศ

 3. รศ.ดร.เสมอ ถำน้อย    กรรมกำร
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม

 4. ผศ.ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ   กรรมกำร
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

 5. รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตำ  กรรมกำร
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กร

 6. ดร.วุฒิชัย ไชยรินค�ำ  กรรมกำร  
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพนิสิต

 7. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค ์  กรรมกำร
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

 8. ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคำ้งำม  กรรมกำร 
  คณบดีคณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

 9. รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพำณิชย์  กรรมกำร
  คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์

 10. ดร.พรเทพ โรจนวสุ   กรรมกำร
  คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

 11. รศ.ดร.พรรณรำยรัตน์ ศรีไชยรัตน ์  กรรมกำร
  คณบดีคณะนิติศำสตร์

 12. ผศ.ดร.ปะรำลี โอภำสนันท ์  กรรมกำร
  คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์

 13. ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง  กรรมกำร
  คณบดีคณะแพทยศำสตร์

 14. รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธำชำติ  กรรมกำร 
  คณบดีคณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม

 15. รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสำแก้ว  กรรมกำร
  คณบดีคณะเภสัชศำสตร์

 16. รศ.พรรณยุพำ นพรัก  กรรมกำร 
  คณบดีคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

 17. ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ  กรรมกำร
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์

 18. รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ ์  กรรมกำร
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์

 19. ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสำนพันธ ์  กรรมกำร
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์



38

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	(ต่อ)

 20. รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ด�ำรงวิริยะนุภำพ  กรรมกำร
  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์
 21. ผศ.ดร.จิตติมำ กำวีระ  กรรมกำร
  คณบดีคณะศิลปศำสตร์ 
 22. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  กรรมกำร
  รักษำกำรคณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
 23. ผศ.ดร.ยุทธนำ หมั่นด ี   กรรมกำร
  คณบดีคณะสหเวชศำสตร์
 24. ดร.ศรีสุดำ จงสิทธิผล   กรรมกำร
  คณบดีวิทยำลัยกำรจัดกำร 
 25. รศ.ดร.สมบัติ นพรัก  กรรมกำร
  คณบดีวิทยำลัยกำรศึกษำ
 26. ผศ.ดร.ดำว เวียงค�ำ  กรรมกำร 
  ประธำนสภำพนักงำน
 27. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   กรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ
 28. ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล  กรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันนวัตกรรมและถำ่ยทอดเทคโนโลยี
 29. ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี  กรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำเขตเชียงรำย มหำวิทยำลัยพะเยำ
 30. นำงกฤษณำ แปงณีวงค ์  กรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ
 31. นำยอำนนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด      กรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยพะเยำ
 32. ผศ.อุเทน ธัชศฤงคำรสกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร
 33. นำงณัฐธิดำ ชำวน่ำน  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
  ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง
 34. นำงกัลวรำ ภูมิลำ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
  ผู้อ�ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ
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คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา

 1. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธำนกรรมกำร
  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 2. รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน ์ กรรมกำร
      กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมกำร
     กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 4. นำยนคร ศิลปอำชำ กรรมกำร
     กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. นำยแพทย์ธวัช สุนทรำจำรย์ กรรมกำร
      กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 6. รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ กรรมกำร
  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

 7. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กรรมกำร
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและสำรสนเทศ

 8. ผศ.ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ กรรมกำร
      รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

 9. ผศ.ดร.จิตติมำ กำวีระ  กรรมกำร
      คณบดีคณะศิลปศำสตร์

 10. รศ.ดร.เสมอ ถำน้อย   กรรมกำรและเลขำนุกำร
       รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม

 11. นำยอำนนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้ช่วยเลขำนุกำร
       ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

 12. นำยสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร
       ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา

 1. รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ ประธำนกรรมกำร
     อธิกำรบดี

 2. พันต�ำรวจเอก คะนอง ไข่ทำ กรรมกำร
      ผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. นำยจ�ำรัส อินต๊ะ กรรมกำร
      ผู้ทรงคุณวุฒิ

 4. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กรรมกำร
     รองอธิกำรบดีฝำ่ยวำงแผนและสำรสนเทศ

 5. ผศ.ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ กรรมกำร
      รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

 6. ดร.พรเทพ โรจนวสุ  กรรมกำร
      คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 7. ผศ.ดร.ยุทธนำ หมั่นดี   กรรมกำร
      คณบดีคณะสหเวชศำสตร์

 8. รศ.พรรณยุพำ นพรัก กรรมกำร  
      คณบดีคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

 9. ผศ.ดร.ดำว เวียงค�ำ กรรมกำร
       ประธำนสภำพนักงำน

 10. รศ.ดร.เสมอ ถำน้อย   กรรมกำรและเลขำนุกำร
       รองอธิกำรบดีฝำ่ยวิจัยและนวัตกรรม

 11. นำยสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร
       ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
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คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

 1. รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ ประธำนกรรมกำร

 2. นำยนรชัย ศรีพิมล กรรมกำร

 3. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง กรรมกำร

 4. ผศ.ดร.จิตติมำ กำวีระ กรรมกำร

 5. รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธำชำติ กรรมกำร

 6. ผศ.ดร.ปะรำลี โอภำสนันท ์ กรรมกำร

 7. รศ.ดร.เสมอ ถำน้อย   กรรมกำร

 8. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กรรมกำร

 9. ผศ.อุเทน ธัชศฤงคำรสกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร

 10. นำยประฐมพงษ์ ทองรอด ผู้ช่วยเลขำนุกำร

 11. นำงอังคณำ ปำนเทือก ผู้ช่วยเลขำนุกำร

 12. นำงสำวปวีณำ จันทร์วิจิตร ผู้ช่วยเลขำนุกำร

 13. นำงสำวพิมพ์ผกำ แก้วษำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร



ผลการด�าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
 ด้านการจัดการศึกษา

 มหำวิทยำลัยพะเยำ มีภำรกิจหลักที่ต้องท�ำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้น
กำรสร้ำงบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทำงปัญญำ มีทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล มีควำมรับผิดชอบ 
มีควำมรู้ มีทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้สำมำรถท�ำงำนได้ทุกแห่ง
ทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนำศักยภำพและควำมพร้อมของอำจำรย์ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำมำตรฐำนทำงวิชำกำรด้วย 
กำรจัดกำรศกึษำในอนำคตมองว่ำจะต้องหำวธิกีำรและรูปแบบทีห่ลำกหลำยยิง่ขึน้ ดงัน้ัน จึงต้องสนับสนุนกำรจดักำรศกึษำ
ต่อเน่ืองให้ครอบคลมุทัง้กลุม่เป้ำหมำยก่อนเข้ำสูต่ลำดแรงงำนและกลุม่เป้ำหมำยในตลำดแรงงำน ซึง่จะต้องปรับปรงุรปูแบบและ
วิธีกำรสอน รวมทั้งเนื้อหำสำระให้เท่ำทันกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และวิชำชีพในสำขำวิชำต่ำง ๆ  ด้วย มุ่งกระจำยโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำชนในภูมิภำค โดยเฉพำะภำคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยำ แพร่ 
น่ำน ล�ำพูน เชียงใหม่ ล�ำปำง เชียงรำย แม่ฮ่องสอน และกำรรับตรง (Quota) 17 จังหวัดภำคเหนือ (ภำคเหนือตอนบน 
8 จังหวัด และภำคเหนือตอนล่ำง 9 จังหวัด ได้แก่ ก�ำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
อุทัยธำนี และเพชรบูรณ์)

 มหำวทิยำลยั มกีำรพฒันำหลกัสตูรโดยจดักำรศกึษำแบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบด้วย ระดบัปริญญำตร ีระดบัปรญิญำโท 
และระดับปริญญำเอก ซึ่งมีวิธีกำรคัดเลือกนิสิตเขำ้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยในแต่ละระดับ ดังนี้

 1. ระดับปริญญาตรี มหำวิทยำลัยพะเยำ เปิดรับนิสิตระบบกำรรับเขำ้ศึกษำระบบ TCAS หรือ Thai University 
Central Admission System ได้ก�ำหนดกำรรับสมัครทั้งสิ้น 5 รอบ ดังนี้

 รอบที่ 1 กำรรับด้วย Portfolio (ไม่มีกำรสอบข้อเขียน) 
 รอบที่ 2 โควตำ (มีกำรสอบข้อเขียน หรือข้อสอบปฏิบัติ)
 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 รอบที่ 4 Admission
 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 2. ระดบัปรญิญาโท มหำวทิยำลยัพะเยำ เปิดรบัผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี โดยระดบัปริญญำโท แผน ก 
เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัย โดยมีกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ ใช้เวลำเรียนเวลำรำชกำร (จันทร์ - ศุกร์) และระดับปริญญำโท 
แผน ข เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรศึกษำงำนรำยวิชำ โดยไม่ต้องท�ำวิทยำนิพนธ์แต่ต้องมีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ใช้เวลำเรียนนอกรำชกำร (เสำร์ - อำทิตย์)  

 3. ระดับปริญญาเอก มหำวิทยำลัยพะเยำ เปิดรับผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท โดยระดับปริญญำเอก แบบ 
1.1 เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัย โดยมีกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ และระดับปริญญำเอก แบบ 2.1 
และแบบ 2.2 เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรท�ำวิจัย โดยมีกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพสูง และศึกษำงำนรำยวิชำเพิ่มเติม
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ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา
มีจ�านวนนิสิตทั้งหมด 19,189 คน
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จ�านวนนิสิต ปีการศึกษา 2562 แยกตามกลุ่มสาขาและระดับการศึกษา

กลุ่มสาขา/คณะ
ปริญญา

ตรี
รวม

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

ปริญญาตรี
คู่ขนาน

ปริญญาตรี
ควบโท

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะเกษตรศำสตร์และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
• คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
• คณะวิทยำศำสตร์
• คณะวิศวกรรมศำสตร์
• คณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• คณะพยำบำลศำสตร์
• คณะแพทยศำสตร์
• คณะเภสัชศำสตร์
• คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
• คณะสหเวชศำสตร์
• คณะทันตแพทยศำสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• คณะนิติศำสตร์
• คณะวิทยำกำรจัดกำรและ
สำรสนเทศศำสตร์
• คณะศิลปศำสตร์
• คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
และศิลปกรรมศำสตร์
• วิทยำลัยกำรศึกษำ
• คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์
• วิทยำเขตเชียงรำย
• วิทยำลัยกำรจัดกำร

รวม

3,555
533

1,156

476
1,212
178

4,588
463

2,093
577
804
529
122

9,321
1,089
2,419

1,191
501

2,811
1,282

28
-

17,464

14
3

11

-
-
-

540
-

540
-
-
-
-

273
143
24

106
-

-
-
-
-

827

63
3

-

3
-

57

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

63

139
51

22

11
24
31

43
-

43
-
-
-
-

412
24
34

37
-

88
28

149
52

594

28
-

-

5
2

21

-
-
-
-
-
-
-

213
-

17

52
-

39
-
-

105
241

3,799
590

1,189

495
1,238
287

5,171
463

2,676
577
804
529
122

10,219
1,256
2,494

1,386
501

2,938
1,310
177
157

19,189
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การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
ปีการศึกษา 2562

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

 คณะนิติศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์

 คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

 คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

 คณะแพทยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

 คณะแพทยศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

 คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรกำรแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำภำษำจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1.

3.

2.

4.

5.

12.

6.

8.

10.

7.

9.

11.



47

 คณะแพทยศาสตร์ และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

 วิทยาลัยการศึกษา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์

 วิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์

 วิทยาลัยการศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลกัสตูรวทิยำศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรกฬีำ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
ปีการศึกษา 2562

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 คณะวิทยาศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำควำมปลอดภัยทำงอำหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
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1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรกำรแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำภำษำจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
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การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
ปีการศึกษา 2562 
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หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
และหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

6.

8.

7.

5. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลกัสตูรวทิยำศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรกฬีำ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

1.

3.

2.

4.

5.

6.

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1.

3.

2.

4.

5.

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
ปีการศึกษา 2562 
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 รวมการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา ทั้งหมด 24 หลักสูตร
 รวมการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ทั้งหมด 9 หลักสูตร

ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 1  พฤศจิกำยน 2562 (กองบริกำรกำรศึกษำ)

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำควำมปลอดภัยทำงอำหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1.

1.

3.

2.
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กิจกรรม International Day ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ส�าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 และโครงการพัฒนาภาษา

อังกฤษ ส�าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562

 เมื่อวันอังคำรที่ 5 มีนำคม 2562 กองบริกำรกำรศึกษำ จัดกิจกรรม International Day ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
ภำษำอังกฤษ ส�ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2562 และโครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ ส�ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนบัสนนุมหำวทิยำลยัพะเยำ พ.ศ. 2562 โดยมรีองอธิกำรบดฝ่ีำยสือ่สำรองค์กร รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทพิย์จันทร์ 
วงศ์จนัทร์ตำ เป็นประธำนพธีิเปิดกิจกรรมดงักล่ำว และบรรยำยหวัข้อ “ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ” หลงัจำกน้ัน
เป็นกำรเสวนำ หัวข้อ “ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ” โดยอำจำรย์และนิสิต
ที่เคยได้รับทุนเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ กิจกรรมดังกลำ่วมีวัตถุประสงค์เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรพัฒนำ
ภำษำองักฤษส�ำหรบันิสติ มหำวทิยำลยัพะเยำ พ.ศ. 2562 และโครงกำรพฒันำภำษำองักฤษ ส�ำหรบับคุลำกรสำยวชิำกำร
และสำยสนบัสนนุ มหำวทิยำลยัพะเยำ พ.ศ. 2562 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นิสติ บคุลำกรสำยวชิำกำร และบคุลำกร
สำยสนับสนุน จ�ำนวนทั้งสิ้น 170 คน ณ ห้อง CE 11206 อำคำรเรียนรวมหลังใหม่
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โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา 2562

 เมือ่วนัเสำร์ที ่6 กรกฎำคม 2562 กองบรกิำรกำรศกึษำ จดัโครงกำร
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมี 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ชลธดิำ เทพหนิลพั เป็นประธำนพธิเีปิดโครงกำร และให้โอวำทนิสติใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ จำกนั้น เป็นกำรแนะน�ำขั้นตอนกำรให้บริกำรของ
ศนูย์บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร โดยหวัหน้ำงำนฝึกอบรม
สำรสนเทศ นำยธิตินนท์ มณีธรรม กำรแนะน�ำขั้นตอนกำรให้บริกำรของ
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ โดยผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและ
สือ่กำรศกึษำ และกำรแนะน�ำขัน้ตอนกำรให้บรกิำรของกองบรกิำรกำรศกึษำ 
โดยผู้อ�ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ นำงสำวกัลวรำ ภูมิลำ โครงกำร
ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ ได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระดับบัณฑิตศึกษำ 

กำรให้บรกิำรของศนูย์บรกิำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ศนูย์บรรณสำรและสือ่กำรศกึษำ และกองบรกิำรกำรศกึษำ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวนทั้งสิ้น 226 คน ณ ห้องภูกำมยำว 2 อำคำรเรียนรวมหลังเก่ำ
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โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนำคม 2562 กองบริกำรกำรศึกษำ จัดโครงกำรแนะแนวสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
ครั้งที่ 3/2562 โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย จำดศรี รองประธำนคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนสหกิจศึกษำ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ บรรยำยเรื่อง “สหกิจศึกษาคืออะไร” และอำจำรย์ณัฐวร วงศ์จิตรำทร รองคณบดีฝ่ำยคุณภำพนิสิต
คณะศิลปศำสตร์ บรรยำยเรื่อง “ใครได้อะไรจากสหกิจศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
สหกิจศึกษำให้คณำจำรย์และนิสิตของมหำวิทยำลัยพะเยำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย คณำจำรย์และนิสิตจำก
คณะเกษตรศำสตร์และทรพัยำกรธรรมชำต ิคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร คณะนิตศิำสตร์ คณะพลงังำนและ
สิง่แวดล้อม คณะแพทยศำสตร์ คณะเภสชัศำสตร์ คณะรฐัศำสตร์และสงัคมศำสตร์ คณะวทิยำกำรจดักำรและสำรสนเทศศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และคณะศิลปศำสตร์ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 262 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยำ อำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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สรุปผลการประกวด นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8  แบ่งตำมกลุ่มดังนี้

รางวัล สังกัด/คณะ ชื่อผลงาน อาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนิสิต

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

คณะเภสัชศำสตร์

คณเกษตรศำสตร์และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และคณะวิทยำกำร
จัดกำรและ
สำรสนเทศศำสตร์

คณะพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม

กำรศึกษำฤทธิ์ตำ้น
จุลชีพของสำรสกัด
จำกใบ เปลือก และ
ชำนอ้อย
กำรพัฒนำหัวเชื้อ
จุลินทรีย์หมักเพิ่ม
โภชนะเศษสับปะรด
ภูแลส�ำหรับใช้เป็น
อำหำรโคขุน
ให้เกิดไขมันแทรก

ควำมเป็นพิษของ
สำรเคมีก�ำจัดวัชพืช
ไกลโฟเสท ต่อกำร
เจริญเติบโตของ
ไซยำโนแบคทีเรีย 
Anabaena sp. UP1 
และต้นกลำ้ของพันธุ์
สันป่ำตอง 1

ผศ.ดร.มำลีรักษ์
อัตต์สินทอง
ผศ.ดร.ธิดำ ไชยวังศรี

อ.จักรพงศ์ ธุระพ่อค้ำ 
รศ.ดร.โชค โสรัจกุล 
ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ

ผศ.ดร.กฤตชญำ อิสกุล

นำงสำวชุติมำ สมลำ
นำงสำวณฏัฐกำนต์ มลูแก้ว
นำงสำวศิริกำนดำ ปำวณำ
นำยโชติรส ศรีชัยบุญสูง
นำงสำวพิมประภำ นำใจ
นำงสำวศิริบุตร เตชะแก้ว
นำยศุภคม คล้ำยโตนด 
นำยสุริยศักดิ์ อุ่นตำล 
นำยสิรวิชญ์ ศรีฉ�่ำ 
นำยศิวกร ศักดำเพชรศิริ 
นำยวรำวุฒิ แก้วก๋อง 
นำยวีรภัทร แซ่ย่ำง 
นำงสำวอัจฉรำ
จันทร์ขอดแก้ว

กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (SC)
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รางวัล สังกัด/คณะ ชื่อผลงาน อาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนิสิต

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

คณะพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรม
ศำสตร์

คณะวิศวกรรม
ศำสตร์

กำรแปรรูปมูลฝอย
ประเภทเศษผักให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคำ่
ด้วยกำรท�ำปุ๋ยหมัก 
และปุย๋หมกัมลูไส้เดอืน
เครื่องให้อำหำร
อัตโนมัติ

สื่อกำรสอนคลื่นไฟฟำ้
หัวใจด้วยโมเดล

ดร.สุปรีดำ หอมกลิ่น

ผศ.ดร.สิทธิเดช 
วชิรำศรีศิริกุล
ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์
อ.เชียงชัย แปงณีวงค์, 
อ.รัชนีวรรณ หมั่นแสวง 
อ.จักรพันธ์ ฐำนิจสรณ์, 
อ.สุธนัย ท้ำวรี 
อ.นูกูล ปัญญำละ
ผศ.ดร.สิทธิเดช
วชิรำศรีศิริกุล
อ.พรสวรรค์ คิดค้ำ
อ.เชียงชัย แปงณีวงค์ 
อ.รัชนีวรรณ หมั่นแสวง 
อ.อรพิญ บัวงำม

นำงสำวมำลินี ดีดภู่ 
นำยธวัชชัย 
ลิ้มสุวรรณศิลป์

นำยธีระพงษ์ แปงถำยะ
นำยธีระพงษ์ สมณะ 
นำยพิเชฐศักดิ์ ดุเหว่ำ

นำงสำวนันทิกำนต์ นันต๊ะ
นำงสำวกมลพรรณ 
แสงประสิทธิ์
นำยอภิชัย กระตุฤกษ์

กลุ่มสาขา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EN)
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รางวัล สังกัด/คณะ ชื่อผลงาน อาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนิสิต

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

คณะสหเวชศำสตร์

คณะเภสัชศำสตร์

คณะเภสัชศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์

ผลกำรรักษำของ
แผ่นประคบร้อนข้ำว
และสมุนไพรไทยต่อ
อำกำรปวดในผู้ป่วย
ที่มีอำกำรปวดหลัง
ส่วนลำ่ง
กำรพัฒนำและ
ทดสอบเบื้องต้น
เครือ่งมอืช่วยตดัสนิใจ
ในกำรเลือกใช้
เครื่องส�ำอำงบ�ำรุง
ผิวหน้ำที่ปลอดภัย
ผลของโทรเวชกรรม
ในผู้ป่วยภำวะตับคั่ง
ไขมันที่ไม่ได้เกิดจำก
แอลกอฮอล์ : กำร
ทบทวนวรรณกรรม
อย่ำงเป็นระบบและ
วิเครำะห์อภิมำน
กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อช่วย
วินิจฉัยโรคทำง
กำรแพทย์แผนจีน

ดร.ปำจรีย์ มำน้อย

ดร.นทพร ชัยพิชิต

รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสำแก้ว

อ.พงศ์นเรศ แจ้งพรมมำ
อ.ภัทรพงศ์ พื้นงำม

นำงสำวปำลิตำ ปิติวุฒิ
นำงสำวสิริพร แก้วมำ
นำงสำวเพญ็พชิชำ มโนรำช

นำงสำวญำณินท์ ชัยพรม
นำงสำวทมิตำ แจ่มไทย
นำงสำวปรมำพร 
ปกรณ์กิจอำภำ 
นำงสำวภัทริกำ ค�ำหนัก

นำงสำวกัญญำณัฐ ไชยโย
นำงสำวถิรดำ จิรพิสุทธิ์
นำยนรำกร ออมสิน
นำยพิชญ์ ลี้วงศกร

นำงสำวณัฐพร เผือกพ่วง
นำงสำวกญัญำรตัน์ เก้ือสกุล
นำงสำวธัญชนิต ร่มเย็น
นำงสำวสิริวจี สำยต่ำงใจ
นำยพีรวัส รำมสูต

กลุ่มสาขา เสริมสร้างสุขภาพ (HS)
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รางวัล สังกัด/คณะ ชื่อผลงาน อาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนิสิต

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์และ
ศิลปกรรมศำสตร์
คณะรัฐศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

คณะศิลปศำสตร์

ลำยตุง

เครื่องมือเสริมสร้ำง
สุขภำพจำกวัสดุ
รีไซเคิล โรงเรียน
ผู้สูงอำยุวัดแม่กำ
ห้วยเคียน

กำรศึกษำเชิง
วำกยสัมพันธ์ของ
กลวิธีพำดหัวข้อข่ำว
ในหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ Le Monde

ผศ.ศรำวุธ จันทรข�ำ
อ.วิริยะ สวัสดิ์จีน

อ.สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร

อ.อร่ำม คนสิน
อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์

นำยณัฐพันธ์ ศรีวิชัย

นำงสำวศริวิรรณ ปำนเพชร 
นำงสำวมิฑุณำร์ กำเรียน 
นำงสำวชมภรณ์ วงศ์ยอด 
นำงสำวชลธิชำ แก้วนิ่ม 
นำงสำวบุษบำ จอมคำ 
นำงสำวนำเดียร์ ไกรทอง
นำงสำววรำเรศ
กิตติรัตนฉำยำ
นำงสำวบูรยำ จันทร์สอน
นำงสำวพัชรพร สุพโปฎก 
นำงสำวพชัรำภรณ์ โยเหลำ
นำยอินทรีย์ เข็มครุฑ 
นำยฉัตรชัย อุฤทธิ์
นำงสำวเนตรชนก แก้วสืบ
นำงสำวชนำนันต์ ไกลถิ่น
นำยกมลวิชญ์ พรหมเผ่ำ

กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HU)
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 นิสิตสำขำวชิำกำรจดักำรกำรสือ่สำร นสิิตสำขำวชิำ
กำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์  
และนสิติสำขำวชิำวชิำฟิสกิส์คูข่นำน คณะวทิยำศำสตร์และ
วทิยำลยักำรศกึษำ ได้รบัรำงวลัระดบัประเทศจำกโครงกำร
Startup Thailand League 2019 จัดขึ้นโดยกระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิสำหกิจเริ่มต้นแห่งชำติ และส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
อำจำรย์ทีป่รกึษำได้แก่ อำจำรย์ณฐัวฒุ ิสมยำโรน (สำขำวชิำ
กำรจัดกำรกำรสื่อสำร) อำจำรย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์
(สำขำวิชำกำรตลำด) และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยชนน์ 
เกษสุวรรณ (สำขำวิชำฟิสิกส์)

 สมำชิกทีม UP Engineer ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมไฟฟ้ำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันนวัตกรรมภำยใน 
24 ชั่วโมง (Startup Thailand Hours Innovation  National League) ได้รับรำงวัลที่ 1 ระดับภำคเหนือ และรำงวัลที่ 2 
ระดับประเทศ โดยมีดร.ธนำทิพย์ จันทร์คง เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำทีม

 นิสติสำขำวชิำกำรประมง คณะเกษตรศำสตร์และทรพัยำกรธรรมชำต ิร่วมกับนิสติสำขำวชิำกำรตลำด คณะวทิยำกำร
จัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์ น�ำผลงำนวิจัย “การใช้สารสกัดจากพืชท้องถิ่น (น�า้นมราชสีห์) ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันให้
ปลาน�้าจืดในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า” ซึ่งเป็นผลงำนวิจัยของ ดร.ไพบูลย์ ปะนำเส หัวหน้ำสำขำวิชำ
กำรประมง โดยเขำ้แข่งขันในงำน  Research to Market 2019  ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับมหำวิทยำลัย 1 ใน 3 ทีม 
ผ่ำนเข้ำสู่กำรแข่งขันในรอบภำคเหนือต่อไป
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 ทีม LONG BURN คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน Startup ระดับประเทศ 
(Startup Thailand league 2019) รอบ Demo Day ได้รับ
เงนิรำงวลัสนบัสนนุพฒันำต้นแบบผลติภณัฑ์ ทมีละ 50,000 บำท 
โดยมีอำจำรย์นรำศักดิ์ บุญเทพ เป็นที่ปรึกษำ

 ทีม SiOTE’ โดย นำยไชยยศ จันทบุรี, นำยศรัณย์ โปร่งใจ และนำยอภิสิทธิ์ อินจินดำ นิสิตชั้นปีที่ 4 สำขำวิชำ
วิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ เข้ำร่วมกำรแข่งขันโครงงำนนวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษำ 
EEAT UP Green Project Contest คว้ำรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 น�ำเสนอโครงงำน เรื่อง กำรศึกษำกรรมวิธี
กำรสงัเครำะห์นำโนซลิกิอนไดออกไซด์จำกแกลบข้ำว ด้วยระบบอลุตร้ำโซนคิร่วมกบักำรเผำในเตำสญูญำกำศเพือ่ประยกุต์
ใช้ในกำรผลิตต้นแบบฟันเทียม น�ำโดย อำจำรย์ ดร.พจนศักดิ์ พจนำ 

 นิสิตสำขำพยำบำลศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ เข้ำร่วมน�ำเสนอผลงำนนวตักรรมประเภทโปสเตอร์ในกำรประชมุ
น�ำเสนอผลงำนวิชำกำรและวิจัยนำนำชำติ The 4th Nursing Educational Institute Network (NEIN) Student 
Forum “Today’s Student, Tomorrow’ s Professional” ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อนวัตกรรม กระเป๋ำ
ป้องกันแสง (Light filter bag) โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรัทยำ กุลนิธิชัย เป็นที่ปรึกษำโครงกำร, ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อนวัตกรรมเสียงเตือนช่วยพลิกตัว (Rolling Beep!) โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรัทยำ กุลนิธิชัย 
เป็นที่ปรึกษำโครงกำร, ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ชื่อนวัตกรรม กำรป้องกันและดูแลกำรเกิดแผลกดทับ (Fishbone 
Chart for Prevention Pressure Ulcer) โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรัทยำ กุลนิธิชัย เป็นที่ปรึกษำโครงกำร
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 นำงสำวกำญจนำ มำลัยโคตร สำขำศิลปะและกำรออกแบบ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ 
เข้ำร่วมกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมอุดมศึกษำ กลุ่มนวัตกรรมคุณภำพชีวิตและกำรออกแบบ ประจ�ำปี 2562 ได้รับ
รำงวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงำน ปรำสำทพนมรุ้ง (กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยจำกผำ้หมักดินภูเขำไฟ และมัดหมี่
เป็นรูปปรำสำทหินพนมรุ้ง) จัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในงำนมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2562 
โดยมีอำจำรย์ปรียำชนก เกษสุวรรณ เป็นที่ปรึกษำ         

 นำงสำวจำรุวรรณ ยอดกันดี สำขำศิลปะและกำรออกแบบ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
เข้ำร่วมกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมอุดมศึกษำ กลุ่มนวัตกรรมคุณภำพชีวิตและกำรออกแบบ ประจ�ำปี 2562 ได้รับ
รำงวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงำน 4 มงคล (กำรออกแบบเครื่องประดับ เครื่องเคลือบดินเผำเวียงกำหลงเขียนลำย
รูปสัตว์มงคลสี่ชนิด) จัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในงำนมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2562 
โดยมีอำจำรย์วีรดำ บัวบังใบ เป็นที่ปรึกษำ
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 นำงสำวสริตำ ใจป้อ นำงสำวเหมวรรณ นุ่มสวัสดิ์ และนำงสำว
พัชรำภำ เตจำค�ำ ชั้นปีที่ 4 สำขำวิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ เข้ำร่วม
งำนประชุมวิชำกำร “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11 ได้รับรำงวัลกำร
น�ำเสนอผลงำนวิจัย ประเภทดีมำก (อันดับ 2) รูปแบบโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) หัวข้อเรื่อง “Study of Natural dye properties 
from the fruits of Harrisonia perforate (Blanco) Merr.”

 นำยวำทิน ยะวงค์ และนำงสำวปิญำกรณ์ น่วมอิ่ม สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ และทีมงำน ได้ร่วมแสดงผลงำน Startup Demo Day 2019 
ได้รับรำงวัลสนับสนุนกำรพัฒนำต้นแบบรวม 50,000 บำท จำกผลงำน
“Check Dee เครื่องตรวจความสุกผลไม้” จำกเวทีกำรแข่งขัน 
StartUP Thailand league 2019

 นำยภควตั หม้อศรใีจ นิสติสำขำวชิำคณติศำสตร์ นิสติปรญิญำโท 
คณะวิทยำศำสตร์ เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำร “วิทยาศาสตร์วิจัย” 
ครั้งที่ 11 ได้รบัรำงวลักำรน�ำเสนอผลงำนวจัิย ประเภทด ี (อนัดบั 3) 
รปูแบบปำกเปล่ำ (Oral Presentation) หัวข้อเรื่อง “A new branch 
of bialgebraic structures : UP - bialgebras”

 นำงสำวญำณิศำ เธยีรสขุสนัต์ และนำงสำวกนกพร สวสัด ีสำขำ
วชิำเคม ีคณะวทิยำศำสตร์ เข้ำร่วมงำนประชมุวชิำกำร “วทิยาศาสตร์วจิยั” 
ครั้งที่ 11 ได้รับรำงวัลกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัย ประเภทชมเชย รูปแบบ
โปสเตอร์ (Poster Presentation) หัวข้อเรื่อง “Determination of 
heavy metal contents in Miang by flame atomic 
absorption spectrometry”
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 นำงสำวภคินี เกยงค์ ชั้นปีที่ 3 นิสิตแผนกำรเรียน
ตรคีวบโท ชวีวทิยำและวทิยำศำสตร์สิง่แวดล้อม คณะพลงังำน
และสิง่แวดล้อม ภำยใต้กำรดแูลของ ผศ.ดร.ธีรชยั อ�ำนวยล้อเจริญ 
ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยจำกทำงสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 
ภำยใต้หัวข้อวิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับ กำรศึกษำผลของสำรอินทรีย์
ระเหยจำกป่ำผลดัใบ (Biogenic Volatile Organic Compound, 
BVOC) ต่อกำรเกิดละอองลอยสำรอินทรีย์ประเภททุติยภูมิ 
(Secondary Organic Aerosol, SOA) ในชั้นบรรยำกำศ 
โดยหัวข้อดงักล่ำวอยูภ่ำยใต้โครงกำร กำรศกึษำเหตกุำรณ์ในพืน้ที่
ที่ส่งผลกระทบอย่ำงสูงต่อภูมิอำกำศในประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ของทำงสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์ ภำยใต้
กำรดแูลของ ดร.วนิสำ สุรพิพิธ และ Dr. rer. nat. Ronald 
Macatangay

 นำยพิทักษ์พงษ์ หอมนำน และนำงสำวรุ่งนภำ ตำค�ำ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   
ได้ผำ่นกำรคัดเลือกและได้รับทุน Japan Student Services 
Organization (Jasso) เพื่ออบรมเพิ่มพูนควำมรู้และด�ำเนิน
กำรวิจัย ณ มหำวิทยำลัยไซตำมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลำ 
3 เดือน โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ และ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤตชญำ อิสกุล เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
โครงกำร

 นิสิตคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรประกวดโปรเจค สำขำวิชำบริบำลเภสัชกรรม ในเรื่อง “Effect of 
telemedicine in patients with non-alcoholic fatty liver disease : A systematic review and 
metaanalysis” ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษำเภสัชศำสตร์แห่งประเทศไทย 
โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร. สุรศักดิ์ เสำแก้ว เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ   
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 ทมีนสิติคอนกรตี สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ คณะวศิวกรรมศำสตร์ เข้ำร่วมกำรแข่งขนัคอนกรตีมวลเบำ ระดบัอดุมศกึษำ 
ครัง้ที ่13 ประจ�ำปี 2562  ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี  ได้คว้ำรำงวลัรองชนะเลศิ
อนัดบัที ่1 โดยมอีำจำรย์ชยัวฒัน์ แสงศรจีนัทร์, อำจำรย์วรจกัร จนัทร์แว่น และอำจำรย์ณพล ศรศีกัดำ เป็นทีป่รกึษำ

 นำยภำนุเดช ดิงรัมย์ ชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำกำรศึกษำ 
แขนงวชิำภำษำไทย วทิยำลยักำรศกึษำ เข้ำร่วมแข่งขนักำรอ่ำน
ท�ำนองเสนำะรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (ระดับอุดมศึกษำ) 
ได้รบัรำงวลัชนะเลศิ กำรอ่ำนท�ำนองเสนำะระดบัประเทศ (ระดบั
อดุมศกึษำ) จดัโดยศนูย์ศลิปวฒันธรรม วทิยำลยัเซำธ์อสีท์บำงกอก 
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร

 นำยณัฐพล ทองใบ นำงสำวนิรชำ ธรรมสิทธ์ิ และ
นำงสำวสิริญญำ พรมตัน คณะนิติศำสตร์ กำรแข่งขันตอบ
ปัญหำกฎหมำยของภำค 5 ระดับอุดมศึกษำ เน่ืองในวันรพี
ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จัดโดยส�ำนักงำน
ศำลยุติธรรม

 นำยสุทธิพงศ์ อ�ำไพ สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรสื่อสำร คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์ เข้ำร่วม
กำรประกวดแข่งขันถำ่ยภำพ “กว๊านพะเยาสายน�้าแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ได้รับรำงวัลที่ 1           
ในโครงกำรตำนข้ำวใหม่ใส่บำตรหลวง ประจ�ำปี 2562 
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 นิสิตสำขำวิชำกำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำรและ
สำรสนเทศศำสตร์ ได้เข้ำร่วมโครงกำร Start D Up จัดโดย 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด (Sigha Park เชียงรำย) 
ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ได้รำงวัล ดังนี้ 
 1.  ชนะเลิศแผนธุรกิจดีเด่น 
 2. ชนะเลิศแผนกำรตลำดดีเด่น 
 3. ชนะเลิศนวัตกรรมดีเด่น 
 4. รองชนะเลิศแผนกำรตลำดดีเด่น  
 5. รองชนะเลิศนวัตกรรมดีเด่น 

 นำยณัฐพล ทองใบ นำยพงษ์สิทธ์ิ ร้องเก็ต และ
นำยอดุลวิทย์ บุญธิมำ คณะนิติศำสตร์ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ตอบปัญหำกฎหมำยระดับอุดมศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำ
ทั่วประเทศ เนื่องในวันรพีวิชำกำรปี 2562 ได้รับรำงวัล รองชนะ
เลิศอันดับ 2 จัดโดยคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 คณะนิติศำสตร์ นำงสำวขวัญภิรมย์ จิตรบุณย์ และ
นำงสำวสุกัญญำ แย้มงำม ได้รบัรำงวัลชนะเลิศ นำยภูเมษ อกัษร 
และนำยณฐักำนต์ เชยอกัษร ได้รบัรำงวลัรองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง 
นำยสมรกัษ์ ปันจ้ี นำยชยัรตัน์ แซ่เติน๋ และนำยจิรพงค์ ธีระรงัสกุิล 
ได้รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เข้ำร่วมมหกรรมระดมสมอง 
“JUS(T)ACT HACKATHON” เปลีย่นควำมเบลอเป็นควำมชดั 
ปลดลอ็กโลกทศัน์ควำมยตุธิรรม จัดโดย ส�ำนักงำนกจิกำรยตุธิรรม 
กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริชเนำมัน และ Good 
Factory

 นิสิตสำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ คณะแพทยศำสตร์ ได้รับรำงวัลโครงกำรเพื่อสำธำรณะประโยชน์ชุมชน
ในระดบัดเีด่น พร้อมประกำศนียบตัรและทนุกำรศกึษำ โดยได้จดัท�ำโครงกำร “อาสาสมคัรน้อยประจ�าโรงเรยีน (อสม.น.)” 
จัดโดยส�ำนักงำนเลขำนุกำร ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
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 นิสิตสำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ คณะแพทยศำสตร์  
ได้รับรำงวัลกำรน�ำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขในระดับ
ที่มีคุณภำพ (4 ดำว)  พร้อมประกำศนียบัตรและทุนกำรศึกษำ 
ในโครงกำรกิจกรรมกำรเพ่ิมศักยภำพและมำตรฐำนบุคลำกร
อดุมศกึษำ : บ่มเพำะและแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พือ่พฒันำสิง่ประดษิฐ์
และนวตักรรม จัดขึน้โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ 
(วช.)

 นิสิตทีม “HYBRID” จำกคณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ได้รับคัดเลือกโครงกำร “เจริญใจก้าวไกลพัฒนา” ให้เป็น 1 ใน 
12 ทีมจำกทั่วประเทศ ให้ด�ำเนินโครงกำร “คาลเท็กซ์เติมพลัง
ปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” (CALTEX FUEL YOUR 
SCHOOL YEAR 5) โดยมีดร.ศตวรรษ ทนำรัตน์ เป็นอำจำรย์
ที่ปรึกษำโครงกำร

 นำยกิติพงษ์ วงค์สำม ชั้นปีที่ 5 สำขำวิชำชีววิทยำ 
หลักสูตรตรีควบโท นำยพิทักษ์พงษ์ หอมนำน ชั้นปีที่ 4 สำขำ
วิชำชีววิทยำ หลักสูตรตรีควบโท และนำยยุทธพงค์ กิจโล 
ชั้นปีที่ 3 สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับรำงวัลเกณฑ์มำตรฐำน GREEN YOUTH 
ของประเทศ ในระดับเงิน จำกกรมส่งเสริมคุณภำพและ
สิง่แวดล้อม ภำยใต้โครงกำร “การด�าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม” 
โดยมผีูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ เป็นที่ปรึกษำ

 นำยพิทักษ์พงษ์ หอมนำน ชั้นปีที่ 4 สำขำวิชำชีววิทยำ 
หลักสูตรตรีควบโท และนำยยุทธพงค์ กิจโล ชั้นปีที่ 3 สำขำ
วิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญ
ควำมประพฤติดีจำกศำสตรำจำรย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนำจ 
องคมนตรี ในงำนมอบเกียรติบัตรรำงวัลควำมประพฤติดี 
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ครั้งที่ 58 ประจ�ำปีพุทธศักรำช 
2562 จำกพุทธสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 นำยธนำรักษ์ กำรณุยรัต นิสติเทคนิคกำรแพทย์ ชัน้ปีที ่4 
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ คณะสหเวชศำสตร์ ได้รับรำงวัล
ชมเชย (อนัดบั 1) ในพธีิมอบรำงวลัคณุธรรมและจรยิธรรมดเีด่น 
มูลนิธิเทคนิคกำรแพทย์ศำสตรำจำรย์ วีกูล วีรำนุวัตติ์ ประจ�ำปี
กำรศึกษำ 2561
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 นำยศิริศักดิ์ โลตุรัตน์ ชั้นปีที่ 4 สำขำวิชำกำยภำพบ�ำบัด 
คณะสหเวชศำสตร์ ได้รับรำงวัลด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
สภำสถำบนักำรศกึษำกำยภำพบ�ำบดัแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี
กำรศกึษำ 2561

 นำยอดุลวิทย์ ชุมศรี, นำยเทียนชัย ปวงค�ำยะ, นำยศุภโชค จินจ�ำ นิสิตสำขำวิชำศิลปะและกำรออกแบบ 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ เข้ำร่วม “วันนักประดิษฐ์” ประจ�ำปี 2562 ได้รับรำงวัลชมเชย 
โครงกำร “Innovation for Street Food” โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โดยมีนำยทวี เสรีวำส 
และดร.ธงไทย วงศ์วิชัย เป็นที่ปรึกษำ

 นำงสำววิจิตรำ ศรีเกต นิสิตชั้นปีที่ 3 แขนงวิชำ
ภำษำไทย วิทยำลัยกำรศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร “สร้างสรรค์
วรรณศลิป์ กวปีากกาทอง” ประจ�ำปี 2562 ได้เข้ำรบัถ้วยรำงวลั
และเกียรติบัตร “กวีปากกาทอง” ประจ�ำปี 2561 จำกผลงำน
ประพันธ์ “นักเดินทางเทียนไข” จัดขึ้นโดยศูนย์สังคีตศิลป์ 
ธนำคำรกรุงเทพฯ

 นำยพนัสชัย วงค์ค�ำ ชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำภำษำจีน 
คณะศิลปศำสตร์ เข้ำร่วมประกวดแข่งขนัสนุทรพจน์และควำมรู้
ภำษำจีนระดบัอดุมศกึษำรอบชงิชนะเลศิ 20 คนสดุท้ำยทัว่ประเทศ 
ได้รับรำงวัลชมเชย โดยมีอำจำรย์ Liu Peng และ อำจำรย์ 
Huang Sheng De เป็นผู้ฝึกซ้อม
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 นิสิตสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เข้ำร่วมแข่งขันเพื่อสร้ำงสรรค์วิชำกำรด้ำนโครงสร้ำง 
ด้วยไม้ไอศกรมี สำยงำนวศิวกรรมโยธำชงิแชมป์ประเทศไทย คร้ังที ่13 ชงิถ้วยพระรำชทำน สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  ได้รับรำงวัลชมเชยอันดับ 2 และเข้ำร่วมแข่งขันเพื่อสร้ำงสรรค์วิชำกำร ด้ำนโครงสร้ำงไม้และ
เหล็ก สำยงำนวิศวกรรมโยธำชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที ่5 ชิงถ้วยประทำน พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี 
พระวรรำชำทินัดดำมำตุ ได้รับรำงวัลชมเชยอันดับ 2 โดยมีผศ.ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน, และอำจำรย์นุกูล ปัญญำละ 
เป็นที่ปรึกษำ        

 นำงสำวมทัวนั  สว่ำงรุง่เรอืงกุล และนำยสมรกัษ์  แซ่เติน๋
คณะนติศิำสตร์เข้ำร่วมกำรแข่งขนักำรประนอมข้อพพิำทจ�ำลอง
ในข้อพิพำทเชิงพำณิชย์ ได้รับรำงวัลชมเชย ซึ่งจัดโดยสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร

  

 นำงสำววรรณกิำร์ เปียงป๋ิว และนำงสำวบษุกร พรมรุง่โรจน์ 
สำขำวชิำกำรตลำด คณะวทิยำกำรจดักำรและสำรสนเทศศำสตร์ 
เขำ้ร่วมแข่งขันตอบปัญหำทำงกำรตลำด ครั้งที่ 30 ได้รับรำงวัล
ชมเชย จัดขึ้นโดยสำขำวิชำกำรตลำด มหำวิทยำลัยพำยัพ



69

 นิสิตสำขำวิชำกำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำรและ
สำรสนเทศศำสตร์ ประกอบด้วย นำยเด่นดนัย ลือรำช 
นำยจำรุกิตต์ ปำนสี และนำยศุขมิตร ทีฆเสนีย์ CEO บริษัท ICM 
electronics (ศิษย์เกำ่สำขำวิชำกำรตลำด) เข้ำร่วมกิจกรรม 
Research Connect ตลำดต่อยอดงำนวจิยัสูอ่ตุสำหกรรม ได้รบั
รำงวัลขวัญใจทีม Expert สำขำเกษตรและอำหำรแปรรูป
จำกกำร pitching ผลงำน “ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน�้าและ
ควบคุมส�าหรับฟาร์มปลา” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม

 นำยเด่นดนัย ลือรำช และทีมงำน สำขำวิชำฟิสิกส์ 
คณะวิทยำศำสตร์ เข้ำร่วมกิจกรรม Research Connect ได้รับ
รำงวัลขวัญใจทีม Expert สำขำเกษตรและอำหำรแปรรูปจำก
กำรน�ำเสนอผลงำน “ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน�า้และควบคุม
ส�าหรับฟาร์มปลา” สถำบันนวัตกรรมและถำ่ยทอดเทคโนโลยี 
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำธุรกิจ 
จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

 นิสิตหลักสูตรสำขำวิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เข้ำร่วมแข่งขัน Colony games ครั้งที่ 15 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำกำรจุลชีววิทยำ 

รางวลัชนะเลิศอนัดบัที ่1 กำรแข่งขนัตอบปัญหำวชิำกำร
จุลชีววิทยำ
 - นำยนิรุตติ์ ลีลำ
 - นำงสำวกมลรัตน์ กองพำ 
 - นำงสำวอนุธิดำ กลิ่นรัตน์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  กำรแข่งขันเทคนิคปฏิบัติกำร
จุลชีววิทยำ 
 - นำงสำวศิวรักษ์ สีเงิน
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รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรประกวดเดือนโคโลนีเกมส์ 
(Needle boy) 
 - นำยเนติพงษ์ แก้วเกตุ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ่1 กำรประกวดดำวโคโลนีเกมส์ 
(Loop girl)  
 - นำงสำวณัฐชยำ ขิสัยยำ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ่1 กำรแข่งขนัแบดมนิตนัชำยเดีย่ว
 - นำยเอกชัย ชุนสะอำด

รางวลัชนะเลิศอนัดบัที ่1 กำรแข่งขนัวอลเลย์บอลทมีผสมรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ่2 กำรแข่งขนัขบวนพำเหรด
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 มหำวทิยำลยัพะเยำได้น�ำเกณฑ์คุณภำพกำรศกึษำเพือ่ด�ำเนินกำรทีเ่ป็นเลศิ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) มำใช้เป็นแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ โดยเปลี่ยนผ่ำน (Transition) จำก CUPT 
Indicators มำเป็น EdPEx ในระดับคณะและมหำวิทยำลัย ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งมหำวิทยำลัยได้ผลักดัน
ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรน�ำ EdPEx มำเป็นเครื่องมือกำรบริหำรงำนภำยในหน่วยงำน นอกจำกนี้ส�ำหรับกำรประเมิน
คุณภำพหลักสูตรได้น�ำเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN QA) มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรในระดบัหลกัสตูร เพือ่กำรพฒันำกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำตัง้แต่ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ 
และระดบัมหำวทิยำลยัอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยนื มหำวทิยำลยัพะเยำจึงได้ส่งเสรมิให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกระดับ ดังนี้

 1. โครงกำร AUN QA Overview at Program Level เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับหลักสูตร โดยมีผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรม จ�ำนวน 129 คน

 2. กิจกรรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN QA 
เพื่อเป็นกำรทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN QA ของผู้ที่ขึ้นทะเบียน
ของ ทปอ. และมหำวทิยำลยัพะเยำ รวมถึงผู้ทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบัคณะ / สถำบนั 
โดยมีผู้ประเมินที่ได้รับกำรทบทวน จ�ำนวน 35 คน
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 3. กิจกรรมอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN - QA เป็นกิจกรรมอบรม       
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในรำยใหม่ เพื่อเป็นกำรพัฒนำผู้ประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
ตำมเกณฑ์ AUN QA โดยโครงกำรนี้มีผู้ผำ่นกำรประเมินเป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร จ�ำนวน 
50 คน

 4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร EdPEx กับกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นกำรอบรมให้ควำมรู้
แก่ผู้บรหิำรระดบัมหำวทิยำลยั ผูบ้รหิำรระดบัคณะ ผู้อ�ำนวยกำรกอง/ศนูย์ และผู้ทีส่นใจในเรือ่ง EdPEx เบือ้งต้น, Workshop 
โครงรำ่งองค์กรและหมวด 7 ผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น และ
สำมำรถเขียน SAR ตำมแนวทำง EdPEx ในส่วนโครงร่ำงองค์กรและหมวด 7 ผลลัพธ์ โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม
จ�ำนวน 155 คน
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 5. โครงกำรศึกษำดูงำนกำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำง EdPEx และกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรกำรเขียน OP และหมวด 7 ผลลัพธ์ เป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียน โครงร่ำงองค์กร (OP) โดยมี
กำรให้ข้อเสนอแนะจำกผูท้รงคณุวฒุภิำยนอกและศกึษำดงูำน กำรด�ำเนินงำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ทีม่กีำรด�ำเนินงำนพฒันำองค์กรด้ำนให้เกณฑ์ EdPEx เพือ่น�ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำมหำวทิยำลยั
โดยกิจกรรมนี้มีผู้เขำ้ร่วมเป็นผู้บริหำรระดับคณะและระดับกอง จ�ำนวน 35 คน

 6. โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร EdPEx กบักำรพฒันำกระบวนกำรท�ำงำนสูค่วำมเป็นเลศิ เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
เกณฑ์ EdPEx ในกลุม่บคุลำกรมหำวทิยำลยัสำยบรกิำรเพือ่น�ำเกณฑ์ไปใช้ในกำรพฒันำกระบวนกำรท�ำงำน โดยมผู้ีเข้ำร่วม
อบรม จ�ำนวน 94 คน
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ด้านวิจัย
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หมายเหตุ :
 1. จ�ำนวนกำรตีพิมพ์ระดับชำติ ระหว่ำงปี 2560-2562 อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่คณะ/วิทยำลัย เสนอขอรับรำงวัล
 2. ข้อมูลกำรตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ ระหว่ำงปี 2560-2562 อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล Web of Science                      
 ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562
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โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(Science, Technology and Innovation Incubation Program) 

 กำรบ่มเพำะธรุกจิวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Science, Technology and Innovation Incubation 
Program) คือ กำรบ่มเพำะธุรกิจเพื่อสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ที่ใช้พื้นฐำนจำกงำนวิจัยนวัตกรรมต่ำง ๆ เป้ำหมำยของ
กำรบ่มเพำะธุรกิจเทคโนโลยีคือเพื่อน�ำงำนวิจัยนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยออกไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 
โดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรที่เหมำะสมของหน่วยงำนหรือผู้บ่มเพำะ (Incubator) เพื่อท�ำให้ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยี
ที่เข้ำรับกำรบ่มเพำะ (Incubatee) สำมำรถยืนหยัดอยู่ได้ในวงกำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

ผู้ประกอบการภายใต้โครงการ 

 1. ชื่อธุรกิจ : บริษัท ไอซีเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด ศิษย์เก่ำจำกสำขำกำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำรและ
สำรสนเทศศำสตร์ ได้น�ำผลงำน “ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน�้าและควบคุมส�าหรับฟาร์มปลา” เข้ำร่วมจัดแสดงผลงำน
และน�ำเสนอในงำน Research Connect 2019 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ซึ่งระบบน้ีสำมำรถช่วยเหลือ
เกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ให้สำมำรถประหยดัค่ำใช้จ่ำยจำกกำรบรหิำรจดักำรบ่อเพำะเลีย้ง และช่วยลดโอกำสกำรตำย
ของสัตว์น�้ำเน่ืองจำกสภำพแวดล้อมของกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำได้อีกด้วย และได้รับรำงวัลทีม Expert สำขำเกษตรและ
อำหำรแปรรูป จำกผลงำนวิจัยกว่ำ 50 งำนวิจัย และน�ำเสนอผลงำนวิจัยทั้งหมด 29 ผลงำน เป็นต้น
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โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market : R2M)

 โครงกำร Research to Market : R2M หรือกำรแข่งขันนวัตวณิชย์ เป็นโครงกำรที่จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริม
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์เป็นกำรผลักดันผลงำนวิจัยและนวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำน
ด้ำนกำรวจิยัทีม่ศีกัยภำพเพือ่พฒันำสูก่ำรใช้ประโยชน์เชงิธรุกจิ โดยอำศยักลไกและบรกิำรของอทุยำนวทิยำศำสตร์ภูมภิำค 
โดยศึกษำควำมเหมำะสมของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมกับควำมต้องกำรของตลำดควบคู่กันไปและเพื่อเป็นกำรสร้ำง
พื้นฐำนควำมเป็นผู ้ประกอบกำรและพื้นฐำนทำงด้ำนธุรกิจให้กับนักวิจัยและนิสิตในมหำวิทยำลัยพะเยำน�ำไปสู่
กำรพัฒนำผลงำนวิจัยให้สำมำรถน�ำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ 

ผลการด�าเนินงานโครงการ R2M 2019

 ทมี ULTRA - P เคร่ืองกำยภำพบ�ำบดัระบบอลุตร้ำโซนคิลดอำกำรปวดสะโพกร้ำวลงขำในผู้ป่วยหมอนรองกระดกู
สันหลังทับเส้นประสำท นิสิตทีมตัวแทนจำกสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นตัวแทน
มหำวิทยำลัยพะเยำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ 

 ทีม Reself ผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขำวจำกพืชเมืองเหนือตอนบน นิสิตทีมตัวแทนจำกสำขำวิชำวิทยำศำสตร์

เครือ่งส�ำอำง เป็นตัวแทนเขำ้ร่วมกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค 

 ทมี SD for Aquatic นิสติจำกคณะเกษตรศำสตร์และทรพัยำกรธรรมชำต ิและสำขำวชิำกำรตลำด คณะวทิยำกำรจัดกำร
และสำรสนเทศศำสตร์ ผลงำน Effect of Euphorbia hirta plant leaf extract on growth performance, 
hematological and organosomatic indices of hybrid catfish, Claria macrocephalus x C. gariepinus 
เป็นตัวแทนเขำ้ร่วมกำรแข่งขันระดับภูมิภำค
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและวิจัยของเอกชนในพื้นที่
Industrial Research and Technology Capacity Development (IRTC)

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนจ�ำนวน 6 โครงกำร เพื่อยกระดับควำมสำมำรถทำงกำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยขีองผูป้ระกอบกำร เพือ่เพิม่ศกัยภำพของธรุกจิ เพือ่สร้ำงฐำนผู้ใช้บรกิำรอทุยำนวทิยำศำสตร์ในอนำคต เพือ่เป็น
ช่องทำงในกำรประชำสมัพนัธ์กำรบรกิำรต่ำง ๆ  ของอทุยำนวทิยำศำสตร์ เพิม่ช่องทำงและกำรเข้ำถึงกำรพฒันำเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบกำรให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น

 ตวัอย่างโครงการ : ออกแบบและสร้ำงตูอ้บลมร้อนส�ำหรบัอบแห้งผลติภัณฑ์ข้ำวเกรยีบเห็ดหอม ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 
ซันอินสไปเรชั่นฟู้ดแอนด์มำร์เก็ตติ้ง โดยดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยำวงค์ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์
เพื่อออกแบบและสร้ำงตู้อบลมร้อนส�ำหรับอบแห้งสแน็คเห็ดหอมขนำด 30 กิโลกรัม/รอบกำรผลิต และส่งเสริมให้เกิด
กำรปรบัปรงุและมกีำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพเกดิผลประหยดัพลังงำนเป็นรปูธรรม ภำยใต้กำรสนบัสนนุของโครงกำร 
IRTC

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

 ได้รบักำรพจิำรณำอนุมตัโิครงกำรจ�ำนวน 12 โครงกำร จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ มวีตัถุประสงค์
เพือ่สร้ำงควำมตระหนักเก่ียวกับนโยบำย Talent Mobility และกลไกกำรสนบัสนนุกำรเคลือ่นย้ำยบคุลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จำกสถำบันอุดมศึกษำและสถำบันวิจัยของภำครัฐไปปฏิบัติงำนในภำคเอกชน เปิดโอกำส
ให้บคุลำกรด้ำน วทน. ในมหำวทิยำลยัได้มโีอกำสแลกเปลีย่นควำมคดิกบัผูป้ระกอบกำรซึง่จะน�ำไปสูก่ำรเกดิองค์ควำมรูใ้หม่ 
และเกิดกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับสถำนประกอบกำรในรูปแบบโครงกำร Talent Mobility 
กระตุ้นให้บุคลำกรด้ำน วทน. ในมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมเสนอโครงกำร เพื่อเป็นโครงกำรน�ำร่องกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร
ด้ำน วทน. ในมหำวิทยำลัยไปปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรในรูปแบบโครงกำร Talent Mobility เช่น วิสำหกิจชุมชน
ข้ำวกล้องงอกบ้ำนคนเมืองและบ่อเลี้ยงสำหร่ำย อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วม
โครงกำรซึ่งได้ร่วมท�ำโครงกำรเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหร่ำยสไปรูลิน่ำด้วยกำรปรับปรุงคุณภำพกระบวนกำรผลิตและกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพขำ้วกล้องงอกผสมสำหร่ำยสไปรูลินำ่ ภำยใต้โครงกำร Talent Mobility โดยมี ผศ.ดร.รัฐภูมิ 
พรหมณะ เป็นหวัหน้ำโครงกำร เพือ่พฒันำผลติภณัฑ์จำกสำหร่ำยและพฒันำกระบวนกำรผลติเพือ่ให้ได้สำหร่ำยทีม่คีณุภำพ
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โครงการ Innovative Startup 

 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหำวิทยำลัยพะเยำ ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ธุรกิจนวตักรรมเกิดใหม่ทีม่กีำรเตบิโตสงู (Innovative Startup) โดยมสี�ำนักงำนปลดักระทรวงกำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้กำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีกำรเติบโตสูง (Innovative 
Startup) โดยมีวัตถุประสงค์ของควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น 
(Startup Ecosystem) ขึ้นในสถำบันกำรศึกษำซึ่งน�ำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรประกอบกำร (Entrepreneurial 
University) และยกระดบับทบำทของสถำบนักำรศกึษำในกำรท�ำงำนร่วมกับภำครฐั เพือ่ส่งเสริมควำมตระหนกัและกำรตืน่ตวั
ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรม และเพื่อสรำ้งควำมร่วมมือ 4 ฝ่ำย (Quadruple Helix) ระหวำ่งภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำและประชำคมวิสำหกิจเริ่มต้นในกำรพัฒนำกิจกรรมหรือบริกำรพื้นฐำนที่สำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับและพัฒนำคุณภำพของวิสำหกิจเริ่มต้นอย่ำงเป็นระบบ เช่น ผลงำนทีม Check Dee 
เทคโนโลยีด้ำนเกษตรและอำหำร (AgriTech/Food Startup) เครื่องวัดระดับควำมสุกของผลไม้ (Maturity Detector 
of fruit) มหีลกักกำรท�ำงำนโดยอำศยัหลกักำรดดูกลนืแสง โดยใช้คลอโรฟิลล์ในผลไม้เป็นควำมเข้มข้น เนือ่งจำกคลอโรฟิลล์
ในผลไม้สำมำรถตอบสนองได้ดีกับแสงอินฟำเรด ผลงำนทีม Long burn ด้ำนไลฟ์สไตล์ (LifeStyle) แอปพลิเคชัน
ที่ควำมครอบคลุมกำรออกก�ำลังกำย รวมถึงมีกำรประกำศกิจกรรมกำรวิ่งมำรำธอนต่ำง ๆ  หำสถำนที่ใกล้เคียงบริเวณ
โดยรอบที่เหมำะส�ำหรับกำรออกก�ำลังกำย มีกำรซื้อขำยอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย ภำยในแอปพลิเคชัน ภำยใต้โครงกำร 
Startup Thailand League 2019
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โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (หลักสูตร ก)

 1. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธุรกิจการแปรรูปขนมไทยเพื่อสุขภาพจากข้าว เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 1 (ประเภทธุรกิจอาหารและการแปรรูป) 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้ผู้ที่สนใจรวมทั้งกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมข้ำว 
โดยกำรน�ำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่เข้ำมำช่วย เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพ
ในกำรแข่งขนัของข้ำวไทย เตบิโตต่อไปได้อย่ำงยัง่ยนืด้วยกำรพฒันำข้ำวให้เป็นผลติภัณฑ์ทีม่คีวำมหลำกหลำย มมีลูค่ำเพิม่
มำกกว่ำกำรขำยข้ำวเพือ่เป็นอำหำรหลกัในกำรบรโิภคโดยตรง และให้ผู้ผลติข้ำวได้รูจ้กักำรแปรรปูผลติภณัฑ์และกำรสร้ำง
มลูค่ำเพิม่ ซึง่จะส่งผลให้เกิดกำรลงทนุและสำมำรถต่อยอดด�ำเนนิธรุกจิได้อย่ำงเข้มแขง็ จนสำมำรถพฒันำไปเป็นเกษตรกร
ผู้ประกอบกำรได้ในที่สุด

 2. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ธุรกิจการเพาะเห็ดอินทรีย์และการแปรรูปเห็ดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 1 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้ผู้ที่สนใจรวมทั้งกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจเพำะเห็ด และกำรน�ำผลผลิตทำงกำรเกษตรมำแปรรูป จะช่วยลดปัญหำกำรล้นตลำดของ
สินค้ำเกษตร ซึ่งช่วยยกระดับรำคำสินค้ำเกษตร ไม่ให้ตกต�่ำและเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตผลทำงกำรเกษตรและยัง
ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปอำหำรให้เป็นที่ยอมรับ และสำมำรถขยำยตลำดกำรค้ำออกไปสู่ตำ่งประเทศ จะช่วยเพิ่มพูน 
รำยได้ให้แก่ประเทศได้เป็นอย่ำงดี
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โครงการ “Young  Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Challenge”

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่โดยน�ำงำนวิจัยและนวัตกรรมมำใช้
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเขียนแนวคิดธุรกิจที่ตนเองสนใจและกำรน�ำเสนอ
แนวคดิธรุกจิให้เหน็ถงึควำมเป็นไปได้ของธรุกจิและสร้ำงควำมตระหนกั เหน็คณุค่ำของกำรเริม่ต้นเป็นผู้ประกอบกำรใหม่
จำกแนวคิดใหม่เพื่อก่อให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต
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ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรบริหำร
จัดกำรและคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำให้กับบุคลำกร นักวิจัย และนิสิตของมหำวิทยำลัยพะเยำ รวมถึงผู้ประกอบกำร
เอกชนในพื้นที่ เพื่อให้สำมำรถพัฒนำผลงำนวิจัยสู่กำรต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้

การด�าเนินงานด้านการคุ้มครองทรัยพ์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา

 • กำรให้บริกำรค�ำปรึกษำนักวิจัย ผู้ประกอบกำร บุคคลภำยนอก ในกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่กำรคุ้มครอง
 ทรัพย์สินทำงปัญญำ

 • กำรให้บริกำรนักวิจัย ผู้ประกอบกำร บุคคลภำยนอก ในกำรรำ่งค�ำขอและจัดเตรียมเอกสำรเพื่อด�ำเนินกำร
 ยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ทั้งงำนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมำยกำรค้ำ

ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ด�าเนินการยื่นคุ้มครองและจดแจ้งต่อกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา

การน�าผลงานวิจัยของมหาวิทยาพะเยาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

 เพื่อประชำสัมพันธ์และสรำ้งโอกำศในกำรพัฒนำต่อยอดสู่เชิงพำณิชย์ เข้ำร่วมงำน Thailand Tech Show 
จัดโดยส�ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำต ิ(สวทช.) โดยน�ำเสนอผลงำนวจิยัพร้อมใช้จำกมหำวทิยำลยัพะเยำ 
และพันธมิตรหน่วยงำนวิจัยทั้งภำครัฐและเอกชน สถำบันกำรศึกษำจำกทุกภำคของประเทศในรูปแบบตลำดเทคโนโลยี 
ผู้ซือ้พบผู้ขำย เพือ่เป็นกลไกกำรเร่งสร้ำงนวตักรรมใหม่ ๆ  และกำรต่อยอดให้เกิดขึน้ได้เรว็และในวงกว้ำง รวมถงึกำรขยำยตลำด
ให้แก่ธุรกิจเทคโนโลย ีโดยถึงปัจจุบนัได้บรูณำกำรและเชือ่มโยงงำนวจิยัจำกหน่วยงำนวจิยัของรัฐและเอกชน มหำวทิยำลยั 
กว่ำ 40 หน่วยงำน มำน�ำเสนอเพือ่ให้นักธุรกิจ นักลงทนุ ผู้ประกอบกำร SMEs และผูท้ีส่นใจได้เลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม
น�ำไปต่อยอดออกสู่เชิงพำณิชย์ เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่กำรสรำ้งนวัตกรรม พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่ำในเชิงพำณิชย์ และสำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง 
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 ชุดสกัดเก่ง (ชุดสกัดดีเอ็นเอภาคสนาม)
ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

  ครีมเจลบ�ารุงผิว
 อำจำรย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์ คณะเภสัชศำสตร์

ลิปสติกแท่งใส
 อำจำรย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์ และคณะ คณะเภสัชศำสตร์

 สบู่มะแขว่น
 ผศ.ดร.มำลีรักษ์ อัตต์สินทอง คณะเภสัชศำสตร์

ครีมบ�ารุงผิวหยดน�้าสารสกัดมัลเบอร์รี่
ดร.ลภัสรดำ มุ่งหมำย คณะเภสัชศำสตร์

โดยน�าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานจ�านวน 5 ผลงาน ได้แก่ 
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ด้านบริการวิชาการ

 มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้สนับสนุนกำรด�ำเนินโครงกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรเชิงพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์ปณิธำน
ของมหำวิทยำลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยกำรด�ำเนินงำนของคณะและวิทยำลัยที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในหลำกหลำยศำสตร์ ได้ผลิตองค์ควำมรู้ที่ตอบโจทย์และสำมำรถแก้ปัญหำครอบคลุมทั้ง 9 อ�ำเภอในจังหวัดพะเยำ
จนสำมำรถถอดบทเรียน “ต้นแบบความส�าเร็จ (Model of success)” ของกำรด�ำเนินงำน 18 คณะ ดังนี้

โคขุนดอกค�าใต้โมเดล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ : สหกรณ์โคขุนดอกค�าใต้

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตโคขุนของเกษตรกรในจังหวัดภำคเหนือตอนบนเขตสอง 
ให้สำมำรถผลิตโคเน้ือโคขุนเกรดคุณภำพได้เป็นที่ประจักษ์ และตรงควำมต้องกำรของตลำดท่ีจะสำมำรถแข่งขันได้ใน
ตลำดสำกล กลยทุธ์ทีใ่ช้ ได้แก่ กำรสร้ำงเครอืข่ำยวจิยั กำรบรกิำรวชิำกำร และกำรสร้ำงเกษตรกรทีม่ศีกัยภำพให้สำมำรถ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรผลติโคขนุแก่เกษตรกรในพืน้ทีจั่งหวดักลุม่ภำคเหนอืตอนบนสอง (พะเยำ เชยีงรำย แพร่ น่ำน) ปัจจยั
แห่งควำมส�ำเรจ็ คอื มกีำรน�ำองค์ควำมรูไ้ปปรับใช้ในเหมำะสมในแต่ละพืน้ทีไ่ด้ และสำมำรถขยำยผล ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ได้ ตลอดจนควำมร่วมมือของชุมชน
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ร่องปอโมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชนระยะที่ 2

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อกำรบริหำรและจัดกำรป่ำชุมชนเพื่อควำมยั่งยืน กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ ใช้กระบวนกำร
ทำงภูมิสำรสนเทศแบบมีส่วนรวม (Participatory GIS: PGIS) ผ่ำนแผนที่และแบบจ�ำลอง ร่วมกับกำรลงส�ำรวจ
ภำคสนำมร่วมกันระหว่ำงชุมชนและมหำวิทยำลัย รับฟังแลกเปลี่ยน และวิเครำะห์ปัญหำน�ำไปสู่กำรวำงแผนจัดกำรป่ำ
อย่ำงเป็นรูปธรรม ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ คือ กำรเข้ำใจในหลักกำรป่ำชุมชนทั้งประโยชน์เชิงนิเวศและชุมชนกำรเข้ำถึง
พื้นที่อย่ำงสม�่ำเสมอและมีส่วนร่วมโดยมีนิสิตและชุมชนเป็นแกนกลำง โดยมีนักวิจัยเป็นผู้ร่วมสนับสนุนและเสริมสร้ำง
เครือขำ่ยผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันในเชิงบูรณำกำรสหวิชำกำรที่ก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและผืนป่ำ

เศรษฐกิจตามสายน�้า โมเดล คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อกำรจัดกำรน�้ำ และอนุรักษ์ป่ำต้นน�้ำชุมชน กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ กำรรณรงค์ และกำรดูแล
รักษำป่ำต้นน�้ำให้ยั่งยืน ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ คือ ควำมสำมัคคีในกำรดูแลรักษำป่ำต้นน�้ำของชุมชนและกระบวนกำร
ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้สู่กำรต่อยอดและถำ่ยทอดสู่ชุมชนอื่น ๆ
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หอมนกยูงโมเดล คณะวิทยาศาสตร์ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน 

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพือ่พลกิฟ้ืน เสริมสร้ำงเอกลกัษณ์ ส่งเสรมิและพฒันำผลติภณัฑ์ ข้ำวอนิทรย์ีอำหำรและยำ  
ด้วยกลไกทำงวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมกำรเกษตร สู่วิถีชำวนำประเทศไทย 4.0 เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืน กลยุทธ์
ที่ใช้ ได้แก่ กำรบรูณำกำรองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยในศำสตร์ แต่ละสำขำวิชำ เพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรท�ำกำรเกษตร
แบบอนิทรย์ี  ปัจจัยแห่งควำมส�ำเรจ็ คอื กำรบรณูำกำรองค์ควำมรูร้ะหว่ำงศำสตร์ในคณะวิทยำศำสตร์และหน่วยงำนภำยนอก

บ้านเซี๊ยะโมเดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ : อ�าเภอจุน จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนบ้ำนเซี๊ยะอย่ำงยั่งยืน กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่กำรใช้
กระบวนกำรออกแบบโดยค�ำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลำง (Human - centered Design) เป็นแกนในกำรท�ำงำนร่วมกัน
ทัง้ภำครฐั ภำควชิำกำร และชมุชน ปัจจยัแห่งควำมส�ำเรจ็ คอื กระบวนกำรท�ำควำมเข้ำใจและหำต้นเหตขุองปัญหำทีแ่ท้จรงิ 
กำรท�ำควำมเข้ำใจปัญหำร่วมกันทั้งภำครัฐ วิชำกำร และชุมชน และ กำรเลือกแนวทำงแก้ปัญหำด้วยภูมิปัญญำของชุมชน
เป็นหลัก
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แม่กาเสริมสร้างพลังครอบครัวเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์ : 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพือ่กำรต่อยอดภูมปัิญญำท้องถ่ิน “การสร้างเสรมิสุขภาพช่องปากครอบครวั” กลยทุธ์ทีใ่ช้ 
ได้แก่ กำรเสรมิสร้ำงพลงัครอบครวัด้วยกระบวนกำรสนุทรยีปรศันีโดยอำศยัขมุพลงัชมุชน และทนุทำงสังคมในกำรสร้ำงเสรมิ
สุขภำพช่องปำก ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ คือ กระบวนกำร “สุนทรียปรัศนี” (Appreciative Inquiry) กำรเสริมสร้ำง
พลังครอบครัว (Family Empowerment) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพช่องปำกโดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Local Wisdom) 
และกำรมีส่วนร่วมอยำ่งแท้จริงของเครือขำ่ยครอบครัวเข้มแข็งบ้ำนแม่กำไร่

แม่ใสโมเดลต้นแบบระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ : อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อพัฒนำต�ำบลแม่ใสให้เป็นโมเดลต้นแบบระบบสุขภำพชุมชนด้วยแนวคิดกำรร่วมคิด 
ร่วมท�ำ กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ พัฒนำนักสุขภำวะในชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มอินทรีย์ โรงเรียนผู้สูงอำยุอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ คือ พลังของนักพัฒนำสุขภำวะ ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงเบำหวำน 
ข้ำรำชกำรเกษียณ ครู ปรำชญ์ชำวบ้ำน และผู้มีจิตอำสำ ร่วมกับพลังของผู้น�ำในชุมชน



88

รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพของประชาชน คณะแพทยศาสตร์ : อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อสร้ำงรูปแบบกำรดูแลสุขภำพโดยสหสำขำวิชำชีพของประชำชน กลยุทธ์ที่ใช้
สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมโดยกำรให้บรกิำรสขุภำพโดยนสิติสหสำขำวชิำชพี ตำมแนวคดิ NEWI หมำยถงึ Network เน้นกำรท�ำงำน
แบบเครอืข่ำยระหว่ำง ชมุชน สถำนบริกำรสุขภำพทุกระดับ, Empower เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งให้ชุมชนและเครือข่ำย , 
Win - Win Situation นิสิตได้เรียนรู้วิชำชีพจำกประสบกำรณ์ตรง สถำนบริกำรสุขภำพ ได้ผลงำน และประชำชน
ในชมุชนได้รบักำรดแูลสขุภำพโดยสหสำขำวชิำชพี และ Integration ท�ำงำนในลกัษณะบรูณำกำร มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
สนับสนุนกัน ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ เกิดจำกชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง พร้อมให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำตนเอง โดยมี
คณะแพทยศำสตร์ ทีม่หีลำกหลำยสำขำวชิำชพีเป็นผู้สนับสนุน โดยมอีงค์กรภำยนอกพร้อมให้กำรสนบัสนนุกำรสร้ำงเครอืข่ำย

การใช้ยาสมุนไพรและเครื่องส�าอางอย่างสมเหตุผล คณะเภสัชศาสตร์ : อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อให้ผู้สูงอำยุสำมำรถใช้ยำและสมุนไพรได้อยำ่งสมเหตุผล กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่บูรณำกำร
ระหวำ่งกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ คือ มีโจทย์
วจิยัทีส่�ำรวจมำจำกชมุชนโดยแท้จรงิ ประยกุต์ใช้ควำมรูด้้ำนยำทีต่รงกับศำสตร์ของนกัวจิยักบักจิกรรมต่ำง ๆ  ในโครงกำร
ได้อย่ำงเหมำะสม และใช้มรดกท้องถิ่นมำท�ำให้เกิดประโยชน์แก่กำรด�ำเนินโครงกำร
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น�้ามันกระเทียม โมเดล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ : อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพือ่กระเทยีมทีม่รีำคำตกต�ำ่ สูผ่ลติภัณฑ์เพือ่สขุภำพทีเ่พิม่มลูค่ำ กลยทุธ์ทีใ่ช้ ได้แก่ กำรพฒันำ
กระบวนกำรผลติน�ำ้มนัหอมระเหยจำกกระเทยีมสดสูผ่ลติภัณฑ์น�ำ้มนักระเทยีมระดบัมำตรฐำนสำกล ปัจจยัแห่งควำมส�ำเรจ็ 
คือ นิสิตเป็นส่วนส�ำคัญในกำรศึกษำกระบวนกำรกลั่นและคุณคำ่เชิงลึกของน�้ำมันกระเทียม เพื่อเพิ่มคุณค่ำ และมูลคำ่
ของกระเทียมโดยพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์สุขภำพ ตลอดจนควำมร่วมมือของคนในชุมชนเป็นอย่ำงดี

สมุนไพรใจดี โมเดล คณะสหเวชศาสตร์ : แกนน�าสุขภาพชุมชน บ้านต้นตะเคียน 

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพือ่ต่อยอดภูมปัิญญำท้องถ่ิน “สมนุไพรต�ารบัอ�าเภอแม่ใจ” เพือ่น�ำไปสูก่ำรพฒันำศกัยภำพ
ของแกนน�ำสขุภำพชมุชน กลยทุธ์ทีใ่ช้ ได้แก่ กำรพฒันำต่อยอดสมนุไพรต�ำรบัอ�ำเภอแม่ใจโดยใช้องค์ควำมรูท้ำงกำยภำพ
บ�ำบัดและเทคนิคกำรแพทย์ ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ คือ ชุมชนมีส่วนร่วม นิสิตได้ปฏิบัติจริงและอำจำรย์ได้โจทย์วิจัย
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ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วนโมเดล คณะนิติศาสตร์ : อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญำและมรดกทำงวัฒนธรรมกำรทอผ้ำไทลื้อให้สืบทอดในชุมชน 

ตลอดจนกำรพัฒนำ และส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มผู้ทอผ้ำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนอย่ำงยั่งยืน กลยุทธ์ที่ใช้ 
ได้แก่ ร่วมเรียนรู ้ร่วมสร้ำง ร่วมพฒันำ ปัจจยัแห่งควำมส�ำเรจ็ คอื ควำมร่วมมอืร่วมใจของชมุชน และกำรบรูณำกำรร่วมกนั
ของภำคส่วนต่ำง ๆ และกำรเปิดโอกำสให้ชุมชนให้มีโอกำสได้ร่วมออกแบบกิจกรรมตำ่ง ๆ

“เก็บรักษ์ไว้ให้แม่กา” โมเดล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ 
กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกชุมชนในกำรด�ำเนินกำร ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ คือ กำรประยุกต์
ผลงำนวิจัยกับกำรด�ำเนินกำร โดยผู้น�ำทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรให้ควำมส�ำคัญ
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Happy Community Model คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ : อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อสืบสำนภูมิปัญญำจักสำนของท้องถิ่นภำยใต้แนวคิด “(ผ)สาน จักสาน สร้างสรรค์ 
สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน” กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action research) ตลอดจนกำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมผ่ำนกำรประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal : PRA) และกำรสรำ้งควำมเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มอำชีพสำนเข่งปลำทู ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ คือ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
และกำรบูรณำกำรกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรเรียนกำรสอน และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ำด้วยกัน 

นวัตกรรมนิทาน LCSC โมเดล คณะศิลปศาสตร์ : อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพเยำวชน ผู้เรียน ผู้สอน กำรจัดกำรศึกษำผ่ำนนิทำน กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ งำนวิจัย
เชิงทดลองและ R&D โดยใช้ทฤษฏี/แนวคิดกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Community) ระหวำ่งครู นักเรียน 
ผู้บริหำร ผู้รู้ในชุมชนเพื่อสรำ้งนิทำน 2 ภำษำให้เหมำะสมกับบริบทของผู้เรียน และโรงเรียน ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ 
คือ คณะนักวิจัย นิสิตนักวิจัยน้อย คณะครูนักวิจัย ด�ำเนินโครงกำรฯ อย่ำงมีควำมเข้มแข็งด้วยแหล่งทุนสนับสนุนจำก
ทั้งภำยในและภำยนอก
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   ไทลื้อ โมเดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ : อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่องำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม คติควำมเชื่อในพระพุทธศำสนำของชำวไทลื้อ
ของชำวไทลือ้ทีอ่ยูใ่นอ�ำเภอเชยีงค�ำ จังหวดัพะเยำ กลยทุธ์ทีใ่ช้ ได้แก่ กำรบรูณำกำรงำนวิจยัไปสู่งำนสร้ำงสรรค์กำรออกแบบ
งำนแสดงนทิรรศกำร สมัผสัในด้ำนควำมรูส้กึทัง้รูปธรรมและนำมธรรม ปัจจยัแห่งควำมส�ำเรจ็ คอื ทนุทำงวฒันธรรมชมุชนไทลือ้ 
ออกแบบสร้ำงพื้นที่และกิจกรรม มูลคำ่ทำงเศรษฐกิจ ควำมยั่งยืน

  โมเดล วิถีชุมชน รากเหง้ามหานคร วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) 

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อกำรส่งเสริมกรุงธนบุรีเป็น “The Best Historical Creative City of The World”
เพื่อเสนอต่อองค์กรยูเนสโก กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ กำรวำงแผนยุทธศำสตร์โดยบูรณำกำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และพัฒนำจิตใจเข้ำไว้ด้วยกัน ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ คือ แผนยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เชิงสรำ้งสรรค์ แบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืนในกรุงธนบุรี และกำรสร้ำงแบรนด์ท่องเที่ยวกรุงธนบุรี 4.0 ร่วมกับกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ (StartUps) ด้ำนกำรท่องเที่ยว
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   หลักสูตรท้องถิ่น “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” : โมเดล วิทยาลัยการศึกษา  

 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำโดยน้อมน�ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ กำรน�ำกระบวนกำร PDCA มำใช้ร่วมกับกระบวนกำรบริหำร
แบบมส่ีวนร่วม ปัจจยัแห่งควำมส�ำเรจ็ คอื หลกัสตูรท้องถ่ินมคีวำมเหมำะสมกับบรบิทของสถำนศกึษำเพือ่พฒันำกำรเรยีน
กำรสอนของครูและนักเรียน ตลอดจนกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้แก้ไขปัญหำของสถำนศึกษำ
มคีวำมเหมำะสมกับบรบิทและตรงประเดน็ และผู้น�ำสถำนศกึษำมวีสิยัทศัน์ทีด่ ีมคีวำมสำมำรถ มภีำวะผู้น�ำและเป็นทีย่อมรบั
ของบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ

โครงการอบรมมาตรฐานอาหาร ส�าหรับผู้ประกอบการยุค 4.0

 เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนำยน 2562 อุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อ�ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ จัดโครงกำรอบรมมำตรฐำนอำหำร ส�ำหรับผู้ประกอบกำร
ยุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจำก คุณสุมำลินี ทันตวิริยะ ที่ปรึกษำด้ำนคุณภำพเเละควำมปลอดภัยอำหำร สมำคมวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีทำงอำหำรแห่งประเทศไทย FoSTAT เป็นวิทยำกรบรรยำยหัวข้อเรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมกำรขอขึ้น
ทะเบียนเลขสำรระบบอำหำร (เลข อย. อำหำร) และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร (GMP) กำรออกแบบ
สถำนที่ผลิตอำหำร แบบแปลนแผนผังกำรขออนุญำตสถำนที่ผลิตรวมถึงเส้นทำงกำรเข้ำออกพื้นที่ กำรก�ำหนดป้ำยบ่งชี้ 
เเละกฎระเบียบภำยในสถำนที่ผลิตแต่ละกลุ่มสินคำ้ เพื่อเตรียมพร้อมในกำรท�ำงำนร่วมกับภำคเอกชน ยกระดับมำตรฐำน
สินค้ำในระดับภูมิภำคซึ่งเป็นรำกฐำนส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนำคต
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โครงการอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 
ภายใต้หัวข้อ “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

 ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองด�ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โครงกำรอบรม
จรรยำบรรณและมำตรฐำนกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ คร้ังที่ 3 ภำยใต้หัวข้อ “สถิติและการวางแผนการ
วิจัยที่ใช้สัตว์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ได้รับควำมรู้เก่ียวกับสถิติส�ำหรับกำรวิจัยที่
ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณกำรด�ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์และ
มำตรฐำนสำกลท�ำให้ผลงำนวจัิยมคีวำมน่ำเชือ่ถือ เป็นทีย่อมรบัและสำมำรถอ้ำงองิได้ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยจดักิจกรรม
ฝึกอบรมดังกล่ำวในระหว่ำงวันที่ 1 - 2 กรกฎำคม 2562 ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และอำคำรศูนย์
วจิยัสตัว์ทดลอง มหำวทิยำลยัพะเยำโดยมผู้ีใช้สตัว์เพือ่งำนทำงวทิยำศำสตร์ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 83 คน 
โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ถึงแนวทำงในกำรวำงแผนกำรทดลองและกำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงในกำรวิจัย
ทีใ่ช้สตัว์ และสำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรอบรมไปใช้เพือ่เพิม่คณุภำพของผลงำนทัง้ในด้ำนกำรเรยีนกำรสอนและงำนวจิยั 
และทรำบถึงระเบียบและแนวทำงปฏิบัติต่ำง ๆ

โครงการศึกษาดูงานภายในอาคารศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง

 ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เปิดรับกำรเข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำนภำยในอำคำรศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ดำ้นกำรเลี้ยงและกำรใช้สัตว์ทดลอง รวมทั้งระบบกำรจัดกำรและควบคุมดูแลกำรเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล โดยมีนิสิตคณะสหเวชศำสตร์ เข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำนภำยในอำคำรศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง โดยมี
นำยสัตวแพทย์นภกำนต์ สิงห์ค�ำ สัตวแพทย์ประจ�ำศูนย์สัตว์ทดลอง เป็นวิทยำกรบรรยำยและพำเยี่ยมชมกำรปฏิบัติงำน
ภำยในศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
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 นอกจำกนี้ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรประจ�ำปี 2562 เรื่อง “Update 
Maternal and Newborn Care 2019” เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะในกำรดูแลทำรกแรกเกิดที่ทันสมัยแก่พยำบำล
วิชำชีพ สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฎิบัติกำรพยำบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนกำรพยำบำลส�ำหรับพยำบำลวิชำชีพจำกสถำนบริกำรสุขภำพระดับต่ำง ๆ  โดยมีผู้สมัครเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ครั้งนี้กว่ำ 40 คน จำกทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 4 เรื่อง The 4th Nursing 
Educational Institute Network Student Forum: “Today’s student, Tomorrow’s professional” เป็นส่วนหนึ่ง
ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรของคณะพยำบำลศำสตร์ ทีจั่ดขึน้ร่วมกับเครือข่ำย 3 สถำบนัอย่ำงต่อเน่ืองทกุปี ประกอบด้วย 
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ และส�ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชยีงรำย ซึง่มเีป้ำหมำยเพือ่สร้ำงควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรกบัสถำบนักำรศกึษำทัง้ภำยใน
และต่ำงประเทศในกำรพฒันำนิสติในด้ำนทกัษะกำรคดิ กำรแสดงออก กำรน�ำเสนอผลงำน กำรสือ่สำรโดยใช้ภำษำองักฤษ 
กำรใช้ทักษะกำรสื่อสำรผลงำนวิชำกำรและผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนกำรสอนกับเพื่อนร่วมสำขำ
วิชำชีพและตำ่งสำขำวิชำชีพ จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ  ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ อันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
วิชำชีพต่อไปในอนำคต ณ ห้องประชุมเมืองพะเยำ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ
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 คณะเภสชัศำสตร์ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์เคร่ืองส�ำอำง ได้จดัโครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร กำรพฒันำผลติภณัฑ์
เครื่องส�ำอำง “รุ่นที่3” โดยได้เปิดรับผู้เข้ำอบรมจำกทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยำ และตำ่งจังหวัด โดยได้รับควำมร่วมมือจำก 
บริษัทเจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี (ที) จ�ำกัด ในกำรเป็นวิทยำกรบรรยำย ให้ควำมรู้เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
กันแดดแบบบำงเบำและงำ่ยต่อกำรพัฒนำต�ำรับ (Innovative sunscreen product light & easy) เครื่องส�ำอำงบ�ำรุงผิว
และเทคโนโลยีผลึกเหลว (Skin care & liquid crystal technology) และบริษัทสัมมิท เคมีคอล จ�ำกัด ในกำรเป็นวิทยำกร
บรรยำย ให้ควำมรู้เรื่องสูตรต�ำรับของธรรมชำติกับแนวโน้มแห่งอนำคต (Formula of Nature, Trend for Future)

 นอกจำกนี้ ยังมีโครงกำรอื่น ๆ  อำทิเช่น กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงแก่พยาบาล
วิชาชีพ” โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรพยำบำลมำรดำทำรกและกำรผดุงครรภ์ กำรบรรยำยพิเศษเรื่อง “Obstetric 
care in Advanced maternal age pregnancy” กำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสุขภำพจิตและ
กำรพยำบำลจิตเวช 1 และ 2 รวมถึงกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ และกิจกรรมกำรประชุม เพื่อวำงแผนแบบมีส่วนร่วมกำรใช้ 
วฒันธรรมและภูมปัิญญำในกำรดแูลสขุภำพผู้มปัีจจัยเสีย่งต่อโรคหัวใจจำกเมตำบอลซิมึ ของต�ำบลบ้ำนต๋อม อ.เมอืง จ.พะเยำ 
และโครงกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุที่เป็นโรคข้อเข่ำเสื่อม
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 นอกจำกนี้ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ยังได้ร่วมจัดโครงกำรกับชุมชน อำทิเช่นโครงกำร “หมอยา
อาสาพฒันาสขุภาพคนเชยีงค�า” และเทคนิคกำรเชญิชวน และช่วยคนเลกิบหุรี ่พฒันำแกนน�ำ อสม. (อำสำสมคัรสำธำรณสขุ
ประจ�ำหมู่บ้ำน) เรื่องกำรใช้ยำอยำ่งสมเหตุผล กำรขำยยำสำมัญประจ�ำบ้ำน ในชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลีก
ภำยใน ให้แก่ อสม. (อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน) โครงกำร “เภสัชอาสา พัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งน�าชุมชน
ค้นหาอาชีพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีอำชีพและผลิตอำหำรได้มำตรฐำนตำมองค์กำรอำหำรและยำ : 
Food and Drug Administration และกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์เภสัชกรรม เพื่อสื่อสำรวิชำชีพเภสัชกรรมสู่สำธำรณะ 
ให้ควำมรู้ด้ำนยำ และบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ผ่ำนกิจกรรมหลำยรูปแบบ อำทิ กำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนยำ กำรคัดกรอง
สขุภำพเบือ้งต้น กำรแนะน�ำกำรเลกิบหุรี ่กำรตรวจสำรอนัตรำยในเคร่ืองส�ำอำง กำรตรวจสำรห้ำมใช้ในอำหำร นทิรรศกำร
สมุนไพรและเวชส�ำอำง เป็นต้น

 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดงำนวันทันตสำธำรณสุขแห่งชำติ ประจ�ำปี 2562 “คนไทยฟันดี 
สดุดีสมเด็จย่า” เพื่อถวำยเป็น พระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 
ซึ่งกิจกรรมในวันน้ี ประกอบด้วย บริกำรตรวจสุขภำพช่องปำก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่ำฟันคุด โดยมี
บุคลำกร นิสิต มหำวิทยำลัยพะเยำ ตลอดจนถึงประชำชนทั่วไปให้ควำมสนใจเข้ำรับบริกำรจ�ำนวนมำก
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 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดโครงกำรหน่วยแพทย์อำสำ ออกหน่วยแพทย์อำสำเพื่อให้บริกำร
ตรวจรักษำ ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ประชำกรในถิ่นทุรกันดำน ครั้งนี้ได้ท�ำกำรตรวจรักษำโรคทั่วไป และทันตกรรม 
พร้อมเลี้ยงอำหำรกลำงวันเด็ก ๆ  กว่ำ 100 คน ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ต�ำรวจชำยแดนอินทรีย์อำสำ บ้ำนห้วยปุ้ม อ.เชียงค�ำ 
จ.พะเยำ หน่วยแพทย์ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนจีน

 คณะสหเวชศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ ได้ให้บรกิำรวชิำกำรทำงกำยภำพบ�ำบดัและเทคนิคกำรแพทย์ ประกอบด้วย
ตรวจประเมนิและรกัษำทำงกำยภำพบ�ำบดัแก่ผู้ทีม่ปัีญหำของระบบกระดกูและกล้ำมเน้ือ เช่น ปวดหลงั ปวดเอว ข้อปวดเข่ำ 
ปวดข้อไหล่ เป็นต้น รวมทั้งผู้ป่วยทำงระบบประสำท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพำต รวมถึงให้บริกำรตรวจประเมินสมรรถภำพ
ปอดและสมรรถภำพร่ำงกำยแก่บุคคลทั่วไป ในส่วนของกำรบริกำรเทคนิคกำรแพทย์ ได้แก่ ตรวจประเมินระดับน�้ำตำล  
และไขมันในเลือด ณ วัดตำลถ้อย ต�ำบลแม่สุก  อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ มีผู้เข้ำรับกำรบริกำรประมำณ 100 คน ได้แก่ 
ประชำชนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข อสม. และเจำ้หน้ำที่บริหำรส่วนท้องถิ่น
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ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจ�าปี 2562

 โครงกำรจัดตัง้ศนูย์ศลิปวฒันธรรมล้ำนนำ (ไต) ด�ำเนินกำรจดักจิกรรมโครงกำรตำนข้ำวใหม่ใส่บำตรหลวง ประจ�ำปี 
2562 โดยร่วมมือกับเทศบำลเมืองพะเยำ และส�ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดพะเยำ มีกิจกรรม “กว๊านพะเยา
สายน�้าแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประกวดแข่งขันเผำข้ำวหลำมแบบภูมิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดพะเยำ 
โดยผู้แทน 6 ต�ำบลรอบกว๊ำนพะเยำ และประกวดแข่งขันห่อขำ้วต้มแบบภูมิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดพะเยำ โดยผู้แทน 14
ชุมชนในเขตเทศบำลเมืองพะเยำ พร้อมกำรกวนขำ้วทิพย์ (มธุปำยำส) นิทรรศกำร “ข้าวรวมใจ สายใยชาวพะเยา” 
ซึง่เป็นผลติภัณฑ์จำกข้ำวของชมุชนในจงัหวดัพะเยำ กำรออกร้ำนซุม้อำหำรและของด ี14 ชมุชนในเขตเทศบำลเมอืงพะเยำ 
กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที ร่วมรับประทำนขันโตก ณ ข่วงวัฒนธรรม เทศบำลเมืองพะเยำ และร่วมลงเรือขบวน
แห่ข้ำวใหม่ข้ำวทิพย์ที่ประยุกต์สรำ้งสรรค์จำกทุนทำงวัฒนธรรมของชำวจังหวัดพะเยำ จำกทำ่เรือวัดติโลกอำรำมไปขึ้นที่
ท่ำน�้ำวัดศรีโคมค�ำ โดยมีผู้แทนส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน 14 ชุมชนในเขตเทศบำลเมืองพะเยำ 
ผู้บริหำร บุคลำกรและนิสิตมหำวิทยำลัยพะเยำ ตลอดจนผู้สนใจเข้ำร่วมขบวนแห่และพิธีถวำยข้ำวใหม่ขำ้วทิพย์แด่องค์
พระเจ้ำตนหลวง

 และกจิกรรมที ่2 นทิรรศกำรภำพถ่ำยตำนข้ำวทพิย์พระเจ้ำตนหลวง โดยมอบรำงวลัแก่ผูช้นะกำรประกวดภำพถ่ำย
กิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน�า้แห่งชวีติ ตานข้าวทพิย์พระเจ้าตนหลวง” พร้อมจัดแสดงภำพถ่ำยทีผู้่เข้ำร่วมกำรประกวด
ส่งเขำ้ร่วมให้ประชำชนทั่วไปได้รับชมในงำนข่วงวัฒนธรรมคนเมือง ณ วัดเชียงทอง อ.เมือง จ.พะเยำ

 กิจกรรมโครงกำรน้ีเป็นกำรอนุรกัษ์ ส่งเสรมิและสบืสำนมรดกภมูปัิญญำเก่ียวกับผลติภัณฑ์จำกข้ำวของชมุชนท้องถ่ิน
จังหวัดพะเยำ อีกทั้งสร้ำงควำมโดดเด่นทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับจังหวัดพะเยำโดยนวัตกรรมทำงศิลปวัฒนธรรม
ขบวนแห่ตำนข้ำวใหม่ใส่บำตรหลวงในกว๊ำนพะเยำไปถวำยพระเจ้ำตนหลวง ต่อยอดเสริมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดพะเยำโดยเฉพำะบริเวณรอบกวำ๊นพะเยำ
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โครงการสนับสนุนชุมชนสร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจ�าท้องถิ่น

 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลำ้นนำ (ไต) ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรสนับสนุนชุมชนสร้ำงแหล่งเรียนรู้
ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำประจ�ำท้องถ่ิน โดยกำรประสำนงำนกบัผูน้�ำชมุชนบ้ำนธำตสุบแวนแล้วด�ำเนินกำรเก็บข้อมลู
ภูมิปัญญำอำหำรชำวลื้อจำกผู้รู้ในชุมชนบ้ำนธำตุสบแวน แล้วถ่ำยท�ำภำพวีดีทัศน์กำรปรุงอำหำรแบบฉบับชำวลื้อโดย
วิทยำกรผู้รู้ของชุมชน พร้อมออกแบบนิทรรศกำรอำหำรไทลื้อบำ้นธำตุสบแวน อ�ำเภอเชียงค�ำ แล้วติดตั้งเป็นนิทรรศกำร
ถำวรภำยในเรือนไทลื้อจ�ำลอง ณ วัดพระธำตุสบแวน เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ชำติพันธุ์ไตอีกแห่งหนึ่ง ในชื่อว่ำ “ศูนย์ภูมิปัญญาสืบเชื้อเครือไทลื้อ บ้านธาตุสบแวน เชียงค�า” เป็นส่วนหนึ่งในชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองมำง เมืองหย่วน จึงสนับสนุนให้มีนิทรรศกำรที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ทำงด้ำนอำหำรของชำวลื้อ และเป็นศูนย์กำรเรียนรู้สืบสำนเผยแพร่แก่อนุชนตลอดจนนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจเขำ้มำสัมผัส
วิถีวัฒนธรรมไทลื้อที่อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยำ
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โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นบ้าน วงสะล้อ ซึง

 มีกำรจัดอบรมด้ำนดนตรีพื้นบำ้นภำคเหนือ วงสะล้อ ซึง ในวันที่ 8 - 9 มิถุนำยน 2562 ณ อำคำรเรียนรวม
หลงัใหม่ มหำวทิยำลยัพะเยำ โดยได้เชญิวทิยำกรทีม่ชีือ่เสยีงระดบัประเทศ ผู้มคีวำมเชีย่วชำญด้ำนดนตรพีืน้บ้ำนภำคเหนอื
เป็นทีย่อมรบัทัง้ในและต่ำงประเทศ มำถ่ำยทอดควำมรู้และปรบัพืน้ฐำนกำรบรรเลงดนตร ีให้แก่ นักเรยีนระดบัประถมศกึษำ
และมธัยมศกึษำ ในพืน้ทีเ่ขตกำรศกึษำจงัหวดัพะเยำ ตลอดจนนิสติมหำวทิยำลยัพะเยำ และประชำชนทัว่ไปทีส่นใจสมคัร
เขำ้ร่วมโครงกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
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โครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน วงสะล้อ ซึง

 เป็นกำรต่อยอดจำกโครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนดนตรีพื้นบ้ำน วงสะล้อ ซึง โดยน�ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรดังกลำ่ว 
มำท�ำกำรประกวดและแสดงฝีมือในแหล่งชุมชน ในวันที่ 17 สิงหำคม 2562 ณ วัดเชียงทอง บ้ำนศำลำ ต.ท่ำวังทอง 
อ.เมือง จ.พะเยำ  เพื่อสร้ำงเวทีทำงกำรแสดงออก ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว ทำงด้ำน
วัฒนธรรมและเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนในกำรให้บริกำรต่ำง ๆ แก่ผู้ที่มำเยี่ยมชมงำน
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 โครงกำรน้ีเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือ ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต) ร่วมมือกับหน่วยงำนท้องถิ่นของ
ต�ำบลท่ำวังทอง ได้แก่ ชุมชนวัดเชียงทอง  มณฑลทหำรบกที่ ๓๔  เทศบำลต�ำบลท่ำวังทอง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต�ำบลท่ำวังทอง ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ�ำเภอเมืองพะเยำ โรงเรียนอนุรักษ์ปัญญำนุสรณ์
และชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ต�ำบลทำ่วังทอง จัดกำรประกวดอำหำรพื้นบ้ำนของจังหวัดพะเยำขึ้น ในวันที่ 17 สิงหำคม 
2562 ณ วัดเชียงทอง บำ้นศำลำ ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง จ.พะเยำ เพื่อเป็นกำรสืบสำนภูมิปัญญำด้ำนกำรท�ำอำหำร
ประจ�ำท้องถ่ิน ให้เผยแพร่เป็นทีรู้่จักแก่คนทัว่ไป อกีทัง้ยงัเป็นกำรเสรมิสร้ำงควำมสำมคัคขีองคนในชมุชนและสร้ำงรำยได้
จำกกำรขำยสินคำ้ให้แก่ผู้ที่มำเยี่ยมชมงำนดังกลำ่ว

โครงการประกวดอาหารพื้นบ้านจังหวัดพะเยา
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ด้านงบประมาณ 

 มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้รับจัดสรรจำกเงินงบประมำณจำกงบประมำณแผ่นดินและมหำวิทยำลัยพะเยำ ยังมี
งบประมำณรำยได้ที่ได้รับจำกส่วนอื่น ๆ  หรือจำกกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย เช่น จำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศกึษำ กำรให้บรกิำรด้ำนอืน่ ๆ  รวมถึงกำรบรจิำค จำกหน่วยงำนและองค์กรจำกภำยนอก  โดยได้มกีำรจดัสรรงบประมำณ
โดยแยกตำมแผนงำน งำน โครงกำร และหมวดรำยจ่ำย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน      
ที่มุ่งเน้นให้พัฒนำบัณฑิต ให้มีคุณภำพและกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งบริหำรงำนโดยกองคลัง  
โดยใช้คูม่อืบญัชส่ีวนรำชกำรและหน่วยงำนย่อยของกรมบัญชกีลำง และใช้ระบบบญัชขีองมหำวทิยำลยัทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบ
จำกกรมบัญชีกลำง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการ

ตารางแสดงสรุปงบประมาณประจ�าปี 2562

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามมิติกองทุน

ปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน

มิติกองทุน

งบประมาณรายได้ เงินสะสม

จ�านวน

รวม

ร้อยละ

2562

กองทุนเพื่อกำรศึกษำ
กองทุนวิจัย
กองทุนบริกำรวิชำกำร
กองทุนกิจกำรนิสิต
กองทุนสินทรัพย์ถำวร
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

รวม

1,430,608,900 1,143,908,500

1,793,387,201
47,990,100
12,847,400
43,924,200

754,613,399
12,846,600

2,665,608,900

91,091,500 2,665,608,900

67.28
1.80
0.48
1.65

28.31
0.48

100.00
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย จ�านวน ร้อยละ

งบบุคลากร
 เงินเดือน
 คำ่จ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
 คำ่จ้ำงชั่วครำวรำยวัน
งบด�าเนินการ
 คำ่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 คำ่สำธำรณูปโภค
งบอุดหนุน
 เงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน
 คำ่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง

รวม

822,658,120
117,898,760

6,271,820

597,175,960
60,063,800

306,927,041

754,613,399
2,665,608,900

30.86
4.42
0.24

22.40
2.25

11.51

28.32
100.00

 ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 (กองแผนงำน งำนวิเครำะห์งบประมำณและอัตรำก�ำลัง)
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บุคลากร/วุฒิการศึกษา

กลุ่ม / ต�าแหน่ง

บุคลากร/ต�าแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มสาขา / ต�าแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

พนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

ผู้มีความรู้ฯ

ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

รวม

รวม

รวม

ด้านบุคลากร 

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ 

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

พนักงำน
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รวม
คิดเป็นร้อยละ

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์สุขภำพ

รวม

พนักงำน
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รวม
คิดเป็นร้อยละ

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ

รวม

72
6
4

82
8.25

8
302
289
317
916

182
2
8

192
79.67

-
 57
81
54

192

443
9

10
462

46.48

1
12
5

31
49

17
4

24
45

18.67

1
18
16
10
45

402
13
35

450
45.27

5
16
5
3

29

-
-
4
4

1.66

- 
- 
- 
4
4

917
28
49

994
100.00

14
330
299
351
994

199
6

36
241

100.00

1
75
97
68

241
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บุคลากร/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีต�า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายบริการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ

พนักงำน
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว

รวม
คิดเป็นร้อยละ

63
1
8

72
7.73

548
2

36
586

62.95

257
10
 -

267
28.68

6
- 
- 
6

0.64

874
13
44

931
100.00

ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 (กองกำรเจ้ำหน้ำที่)

ร้านกาแฟเอื้องค�า

ด้านอาคารสถานที่
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 ร้านขายยา
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 ร้านขายของที่ระลึก



ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

110
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก
มุ่งเน้นการแพทย์ฉุกเฉิน และบริการผู้สูงอายุ

พันธกิจ (Mission)

บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ระดับชาติและนานาชาติ

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา



112

การด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
 ในปีงบประมำณ 2562 ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้เปิดให้บริกำรรักษำพยำบำล
ในแผนกผู้ป่วยนอก และเร่ิมเปิดให้บริกำรแผนกผู้ป่วยใน จ�ำนวน 32 เตยีง และแผนกอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ ตลอด 24 ชัว่โมง 
ตัง้แต่เดอืนธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมำ โดยมบีคุลำกร นสิติมหำวทิยำลยัพะเยำ นักเรยีนโรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลยัพะเยำ
ตลอดจนประชำชนทั่วไปเข้ำรับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีงบประมำณ 2562 มีผู้เข้ำรับบริกำรรักษำพยำบำลแผนก
ผู้ป่วยนอกและอบุตัเิหตฉุกุเฉนิรวม จ�ำนวน 17,213 รำย และแผนกผูป่้วยในรวม 225 รำย โดยแบ่งเป็นแต่ละไตรมำส 
ตำมกรำฟแสดงสถิติผู้รับบริกำรในปีงบประมำณ 2562 รำยไตรมำส

 ส�ำหรับสิทธิกำรรักษำประเภทต่ำง ๆ นั้น ในปีงบประมำณ 2562 ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย
พะเยำ ได้รับอนุมัติให้เข้ำร่วมเป็นสถำนพยำบำลในระบบเบิกจ่ำยตรงกับกรมบัญชีกลำงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
ด�ำเนินกำรขอรับกำรประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสถำนพยำบำลในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติและประกันสังคม 
ซึง่ขณะน้ีศนูย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวทิยำลยัพะเยำได้รบักำรขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบริกำรปฐมภูม ิหน่วยบรกิำร
ประจ�ำ และหน่วยบริกำรที่รับกำรส่งต่อทั่วไป ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 เป็นต้นไป 
และได้รับกำรตอบรับให้เข้ำร่วมเป็นสถำนพยำบำล  เพื่อให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่ผู้ประกันตน ระบบประกันสังคม ในปี 
2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ
และมำตรฐำนของกำรให้บรกิำรรกัษำพยำบำลเป็นอย่ำงยิง่ จงึได้ด�ำเนินกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรประเมนิเพือ่ขอรับรอง
คุณภำพจำกสถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล (Hospital Accreditation: HA) อีกด้วย
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 นอกจำกกำรปฏบิตัติำมพนัธกจิหลกัในกำรบรกิำรรกัษำพยำบำลแล้ว ศนูย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวทิยำลยั
พะเยำยังได้มีพันธกิจ ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ  ด้วย ทั้งในกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรปฐมพยำบำลกำรช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน แก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรกำรกุศลภำยในจังหวัดพะเยำ และกำรเข้ำร่วมเป็นหน่วย
ปฐมพยำบำลภำคสนำมในงำนต่ำง ๆ  เช่น กำรแข่งขนัจกัรยำน BMX ชงิแชมป์ประเทศไทย BMX Thailand Championship 
2019 เป็นต้น

 แผนการด�าเนินงานในอนาคต 
 ศนูย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวทิยำลยัพะเยำ ได้มแีผนในกำรขยำยศกัยภำพกำรให้บรกิำรทีส่งูขึน้ เพือ่รองรับ
จ�ำนวนผู้รบับริกำรทีจ่ะเพิม่มำกขึน้อนัเน่ืองจำกได้เข้ำร่วมเป็นสถำนพยำบำลในสิทธกิำรรกัษำพยำบำลต่ำง ๆ  ในปีงบประมำณ 
2563 จึงได้มีแผนขยำยจ�ำนวนเตียงผู้ป่วย ส�ำหรับแผนกผู้ป่วยในจำกเดิมจ�ำนวน 32 เตียง เป็น 80 เตียง และ 120 เตียง 
ในปี 2563 และ 2564 ตำมล�ำดับ นอกจำกนั้น ยังมีแผนในกำรเปิดให้บริกำรคลินิกส�ำหรับผู้สูงอำยุและโรคทั่วไป และ
ให้บรกิำรคลนิกิทนัตกรรม ส�ำหรบัผูส้งูอำยแุละทนัตกรรมทัว่ไป ณ ศนูย์ส่งเสรมิสขุภำพและฟ้ืนฟผููส้งูอำย ุจงัหวดัเชยีงรำย 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุที่จะมีจ�ำนวนมำกขึ้นเรื่อย ๆ  ในอนำคต ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรขออนุญำตเป็นสถำนพยำบำล 
โดยมีแผนเปิดให้บริกำรเดือนมกรำคม 2563



วิทยาเขตเชียงราย
มหาวิทยาลัยพะเยา
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
เป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ระดับสากล 

เป็นแหล่งอบรมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นเกตเวย์สู่มหาวิทยาลัยพะเยา
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

CHIANGRAI CAMPUS
วิทยาเขตเชียงราย

ข้อมูลทั่วไป
 วิทยำเขตเชียงรำย ได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ที่ดินจำกจังหวัดเชียงรำย จ�ำนวน 25 ไร่ ด�ำเนินกำรก่อสร้ำง
อำคำรส�ำนักงำน อำคำรห้องพัก จ�ำนวน 24 ห้อง และอำคำรเรียนรวม 5 ชั้น โดยได้ด�ำเนินกำรเรียนกำรสอน ในระดับ
ปริญญำโทและระดับปริญญำตรี (โครงกำรพิเศษ) พร้อมทั้งพัฒนำหลักสูตรอบรมระยะสั้น ระยะยำว ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษำ วัยท�ำงำน และผู้สูงอำยุ ทั้งชำวไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงรายเปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
 1. ระดับปริญญาโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มีจ�ำนวนนิสิต ทั้งส้ิน 88 คน
 2. ระดับปริญญาโท สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน มีจ�ำนวนนิสิต ทั้งส้ิน 25 คน
 3. ระดับปริญญาตรี สำขำวิชำพัฒนำสังคม (โครงกำรพิเศษ) มีจ�ำนวนนิสิต ทั้งส้ิน 27 คน

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�านวน 5,847,000 บาท

ห้องพักยูพีริมกก

 สรำ้งขึ้นเพื่อเป็นอำคำรที่พักส�ำหรับ บุคลำกร นิสิต ของมหำวิทยำลัยพะเยำ และประชำชนทั่วไป และเพื่อใช้เป็น
สถำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ฝึกปฏิบัติงำนในวิชำชีพของนิสิตมหำวิทยำลัยพะเยำ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษำ
จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ติดต่อห้องพักโทร 0 5315 2152
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โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักรำช 2555 ปัจจุบันโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
ได้จัดกำรเรียนกำรสอนมำเป็นระยะเวลำ 8 ปี โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และโครงกำร
ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ (วมว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม 
มุง่เน้นนักเรียนให้มสีขุภำพแขง็แรง มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ มคีวำมเป็นผู้น�ำ มคีณุธรรม จรยิธรรม และเป็นคนดที�ำประโยชน์
ให้สังคม 

1. ฝ่ายประถมศึกษา
 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกทั้งภำยในห้องเรียนและภำยนอกห้องเรียน

นักเรียนได้รับรางวัลโครงการเพชรล้านนา
ปีกำรศึกษำ 2561 
22 กรกฎำคม 2562

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
19 สิงหำคม 2562

นักเรียนได้รับรางวัลประกวดวาดภาพ
กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์

19 สิงหำคม 2562
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 • กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

กิจกรรมการแสดง Christ+ New จิ๋วแต่แจ๋ว
10 มกรำคม 2562

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เดือนสิงหำคม 2562

การบรรยายพิเศษโดย Assoc.Prof. Dr.Fred N. Finley 
19 กันยำยน 2562

กิจกรรม DeSUP Sport Day 
11 มกรำคม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา
1 กุมภำพันธ์ 2562

2. ฝ่ายมัธยมศึกษา 
 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีกำรเรียนรู้แบบศิลปวิทยำศำสตร์
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โครงการ Bio-Ecotourism กิจกรรมพันธุ์พืชดอยหลวง
เดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2562

นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานที่เซิร์น (CERN) 
ณ สมำพันธรัฐสวิส ประจ�ำปี 2562 1 - 10 มิถุนำยน 2562

นักเรียนน�าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ISC 2019 ณ ออสเตรีย 28 พฤษภำคม - 3 มิถุนำยน 2562

นักเรียนน�าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ
กิจกรรม SCiUS FORUM ครั้งที่ 9 

ณ มหำวิทยำลัยนเรศวร  8 - 10 พฤษภำคม 2562

ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2562 

เป็นแชมป์ 2 ปีซ้อน
รำยกำร Humanoid Robot Dance 

2 - 3 สิงหำคม 2562

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ

4 - 6 กันยำยน 2562

นางสาวปรียาภรณ์ อินเป็ง
ได้รับทุนรัฐบาล ศึกษาต่อ

ด้านวิทยาศาสตร์ 
ระดับปริญญำตรี-เอก
ณ ประเทศอังกฤษ
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 • กิจการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 กิจกรรมดำ้นสุนทรียภำพ ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดุริยศิลป์ จิตอำสำ และกีฬำ

กิจกรรมด้านดนตรี และนาฏศิลป์
8 สิงหำคม 2562

กิจกรรมด้านประเพณี และวัฒนธรรม
27 มิถุนำยน 2562

กิจกรรมด้านกีฬา
3 - 9 ธันวำคม 2562
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ระบบการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
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รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ�าปีงบประมาณ 2562

 สภำมหำวิทยำลัยพะเยำได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ ตำมค�ำสั่งที่ 719/2560 
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2560 เป็นคณะกรรมกำรที่ขึ้นตรงต่อสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชีย่วชำญทีม่คีวำมรูค้วำมเข้ำใจในภำรกจิของมหำวทิยำลยั และมปีระสบกำรณ์ด้ำนกำรเงนิกำรบญัชแีละด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง จ�ำนวน 3 ท่ำน คือ

 1. นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง ประธำนกรรมกำร
 2. ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กรรมกำร
 3. นำงสำวเฟื่องฟ้ำ เทียนประภำสิทธิ์ กรรมกำร

 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสภำมหำวิทยำลัยและเป็นไปตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อสอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรควบคุมภำยใน กระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และกระบวนกำรก�ำกับดูแลที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล สอบทำนกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้มี
ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมถึงก�ำกับดูแลระบบงำนตรวจสอบภำยในให้มีควำม
เป็นอิสระ โดยกำรพิจำรณำและเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระและเที่ยงธรรม อันเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมพันธกิจ เพื่อน�ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance)

 ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้มีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยบริหำรและบุคลำกร
หน่วยตรวจสอบภำยใน รวม 7 ครั้ง เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่ำง ๆ  ทั้งในส่วนของกำรด�ำเนินงำน
ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

 1. พิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  1.1 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พจิารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับงบการเงิน และรายงานของ
 ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้แสดงควำมเหน็อย่ำงมเีง่ือนไขใน
 รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ มีมติเห็นชอบ โดยขอให้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท 
 เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด ปรบัเพิม่สถำนกำรณ์ของเง่ือนไขแต่ละข้อทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัให้เชือ่มโยงกับอดตี ก่อนทีจ่ะ
 น�ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน
 ตำมเงื่อนไขของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีข้อเสนอแนะให้มหำวิทยำลัยด�ำเนินกำร 3 เรื่อง 
 ดังนี้

  1.1.1 พิจำรณำมอบหมำยให้กองคลังประสำนงำนกับกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรโดยใช้ชื่อ
 มหำวิทยำลัยพะเยำแต่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกำรของมหำวิทยำลัย ให้เร่งปิดบัญชีดังกล่ำวโดยเร็ว เพื่อให้
 สอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบและประกำศที่เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัยต่อไป 
  พร้อมกันน้ี มหำวทิยำลยัควรเร่งก�ำหนดมำตรกำรในกำรตรวจสอบจ�ำนวนบญัชเีงินฝำกทีใ่ช้ชือ่มหำวทิยำลยัพะเยำ
 โดยเร็ว และพิจำรณำสั่งกำรให้งำนบัญชี กองคลังเป็นผู้รับผิดชอบและรำยงำนต่อผู้ก�ำกับดูแลโดยก�ำหนดควำมถี่
 ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ี ในมำตรกำรข้ำงต้นอำจก�ำหนดบทลงโทษกรณทีีม่กีำรเปิดบญัชโีดยระบชุือ่มหำวทิยำลยั
 โดยพลกำรด้วย  

  1.1.2 พิจำรณำมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบที่มีหน้ำที่ควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุคงคลังจัดท�ำค�ำรับรอง กรณีที่
 หน่วยงำนมีจ�ำนวนวัสดุคงคลังขำดบัญชี ไม่ถูกต้องตรงกันกับ “สรุปการรับเข้า - เบิกจ่าย - คงเหลือของวัสดุ” 
 จำกระบบสำรสนเทศกำรบริหำรวัสดุคงคลัง (Inventory Management System: IMS) เพื่อรับรองวำ่จ�ำนวน
 วัสดุคงคลังที่ขำดบัญชีเพียงวันที่ 30 กันยำยน 2561 นั้น เกิดจำกกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยที่ไม่ครบถ้วนและ
 ไม่เป็นปัจจุบัน จำกกำรตรวจสอบพบว่ำได้จ่ำยให้แก่บุคลำกรน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
 หน่วยงำนจริง” 
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  1.1.3 พจิำรณำปรบัปรุงนโยบำยบญัชใีห้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงกำรคลงั เร่ืองมำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั 
 ฉบับที่ 13 เรื่องสัญญำเช่ำ และอธิบำยเรื่องดังกลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพิ่มเติม
 
  1.2 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พจิารณาให้ความเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบังบการเงนิและรายงาน
 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำง
 มีเง่ือนไขในรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ  มีมติเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้
 มหำวิทยำลัยด�ำเนินกำร 3 เรื่อง ดังนี้

  1.2.1 พิจำรณำทบทวนหลักกำรและนโยบำยบัญชีของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องและเป็นไปตำมประกำศ
 กระทรวงกำรคลัง เรื่องมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป

  1.2.2 พจิำรณำน�ำข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชรีบัอนุญำต และพระรำชบญัญตัวินัิยกำรเงนิกำรคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 
 ก�ำหนดมำตรกำรหรือนโยบำยในกำรจัดซื้อ กำรซ่อมแซม เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตัดจ�ำหน่ำย และกำรบริหำร
 ทรพัย์สนิ โดยพจิำรณำค่ำเสือ่มรำคำครภัุณฑ์ร่วมด้วย ทัง้น้ี ควรพจิำรณำสัง่กำรให้งำนบญัช ีและงำนพสัดกุองคลงั
 รับผิดชอบร่วมกัน เพือ่เป็นกำรปรบัปรุงจุดควบคมุภำยในทีม่อียูใ่ห้มคีวำมเพยีงพอและรดักุมมำกยิง่ขึน้ตำมนโยบำย
 ของสภำมหำวิทยำลัย

  1.2.3 พจิำรณำมอบหน่วยตรวจสอบภำยในด�ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของศนูย์กำรแพทย์
 และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ ในปีงบประมำณ 2563 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
 มหำวิทยำลัย 

 2. การก�ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้ก�ำกับดูแลและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มี
 ควำมเป็นอิสระและเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัยพะเยำ
 ซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐ โดยได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งได้ติดตำมผล
 กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ เพื่อให้สิ่งที่ตรวจพบของแต่ละหน่วยงำนและของมหำวิทยำลัยได้รับกำรทบทวนและ
 ปรบัแก้ อนัเป็นกำรส่งเสรมิให้กระบวนกำรควบคมุภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรก�ำกับดแูลทีด่มีปีระสทิธิภำพ
 และประสทิธผิลมำกยิง่ขึน้ ท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีห่น่วยงำนก�ำหนดไว้ เพือ่เป็น
 กำรเพิ่มคุณค่ำให้กับองค์กรในกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ดังนี้

  2.1 การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ

   คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้พจิำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกรรม/หน่วยงำน
  ต่ำง ๆ  ตำมทีห่น่วยตรวจสอบภำยในได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปีงบประมำณ 
  2561 - 2562 จ�ำนวน 23 รำยงำน รวม 23 หน่วยงำน โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
  กระบวนกำรควบคมุภำยใน กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกระบวนกำรก�ำกับดแูลทีด่ขีองแต่ละหน่วยงำนด้วย 
  กรณีที่ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภำยในยังไม่ครอบคลุม คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ จะพิจำรณำและ
  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงำนหรือมหำวิทยำลัยปรับปรุงกระบวนกำรทั้ง 3 เรื่องข้ำงต้น ให้มี
  ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance)

  2.2 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน

   คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้พิจำรณำและให้ควำมเหน็เกี่ยวกบั (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำดว้ย 
  กำรตรวจสอบภำยใน และ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำ
  มหำวิทยำลัยพะเยำ เมื่อครำวประชุมคร้ังที่ 6/2561 ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 โดยภำยหลังได้มี
  หนังสือกระทรวงกำรคลังเวียนแจ้ง “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
  การตรวจสอบภายในส�าหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจิกำยน 2561 
  ท�ำให้หน่วยตรวจสอบภำยในต้องปรับเพิม่เน้ือหำใน (ร่ำง) ระเบยีบดงักล่ำวเพือ่ให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ข้ำงต้น

   ต่อมำ พระรำชบญัญตักิำรอดุมศึกษำ พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่2 พฤษภำคม 2562 หน่วยกฎหมำย
  ของมหำวิทยำลัยจึงน�ำเนื้อหำของ (รำ่ง) ระเบียบมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย กำรตรวจสอบภำยใน ไปก�ำหนด
  ไว้ใน (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย ธรรมำภิบำลและจริยธรรมของมหำวิทยำลัยพะเยำ กอปรกับ
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  มหีนังสอืกระทรวงกำรคลงัเวยีนแจ้ง “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิตัิ
  การตรวจสอบภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562” ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่8 ตลุำคม 2562 
  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหวำ่งกำรปรับเนื้อหำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง

  2.3 พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัย   

  2.3.1 พิจำรณำคำ่ตอบแทนของผู้สอบบัญชีเอกชน เพื่อตรวจสอบงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยพะเยำ ส�ำหรับ
  ปีงบประมำณ 2562 โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดรำคำกลำงและก�ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ งำนจำ้ง
  ทีป่รกึษำตรวจสอบงบกำรเงนิของมหำวทิยำลยัพะเยำ ส�ำหรับปีงบประมำณ 2562 ได้พจิำรณำแล้วมมีตเิห็นชอบ
  รำคำกลำง เป็นเงิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำ
  มหำวิทยำลัยพะเยำได้พิจำรณำและอภิปรำยร่วมกันอย่ำงกวำ้งขวำง รวมทั้งได้พิจำรณำข้อจ�ำกัดและเงื่อนไข 
  ต่ำง ๆ  แล้ว มีมติเห็นชอบรำคำกลำง เป็นเงิน 1,750,000 บำท  (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยมอบ
  หน่วยตรวจสอบภำยในแจ้งผลกำรพิจำรณำต่อสภำมหำวิทยำลัยตำมขั้นตอน

   มหำวิทยำลัยจึงด�ำเนินกำรต่อรองรำคำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ และรำยงำนค่ำตอบแทน
  ของผู้สอบบัญชีเอกชนที่คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยเห็นชอบ จ�ำนวน 1,750,000 บำท 
  ต่อสภำมหำวิทยำลัยรับทรำบในครำวประชุมครั้งที่ 6/2562

  2.3.2 พิจำรณำขอหำรือผลกำรสอบข้อเท็จจริง กรณีกำรเบิกจ่ำยวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ณ วันที่ 

  30 กันยำยน 2558

  2.3.3 พิจำรณำกำรขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ ครั้งที่ 1/2561 
  ระเบียบวำระที่ 3.2.2 เรื่อง ขอหำรือข้อก�ำหนดในประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่องแนวปฏิบัติในกำรบริหำร
  วัสดุคงคลัง พ.ศ. 2561

  2.3.4 พิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัย
  พะเยำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

  2.4 เรื่องอื่น ๆ

  4.2.1 พิจำรณำอนุมัติปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ�ำปีงบประมำณ 2562   

  2.4.2 พจิำรณำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 (รอบ 8 เดอืน)

  2.4.3 พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ�ำปีงบประมำณ 2563

  2.4.4 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ

  2.4.5 ทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยพะเยำ

  2.4.6 พิจำรณำผลกำรด�ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเพิ่มทักษะกำรตรวจสอบภำยใน

 ทั้งนี้ ภำพรวมตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำได้ปฏิบัติหนำ้ที่

ตำมภำรกิจด้วยควำมรอบคอบ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของทำงรำชกำร โดยได้แสดงควำมเห็นด้วยควำมเป็นอิสระและ

เที่ยงธรรมตรงไปตรงมำ ปรำศจำกอคติและไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ 

อันเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย ซึ่งส่งผลให้มหำวิทยำลัยพะเยำด�ำรงไว้

ซึ่งควำมโปร่งใส น่ำเชื่อถือ และได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคลำกรทุกภำคส่วน

                                        (นำยอรรถพล ใหญ่สวำ่ง)

                              ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ

               25 พฤศจิกำยน 2562



ผลการประเมิน ITA
ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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ผลการประเมิน ITA
ประจ�าปีงบประมาณ 2562

คะแนนมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับผลการประเมิน

87.21

A (ผ่าน)



ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2560 
ณ หอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 วันที่ 16 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00 น. ณ อำคำรหอประชุมพญำง�ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกลำ้เจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ
โปรดกระหม่อม ให้สมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีเสดจ็พระรำชด�ำเนิน
มำปฏิบัติพระรำชกรณียกิจแทนพระองค์ในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยพะเยำ 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560 โดยปีนี้มีผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ จ�ำนวน 4,391 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต จ�ำนวน 28 คน 
มหำบัณฑิต จ�ำนวน 200 คน บัณฑิต จ�ำนวน 4,163 คน และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

 1. พระธรรมมงคลญำณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ปริญญำศึกษำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ 

 2. ดร.วีระชัย ณ นคร ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำชีววิทยำ 

 3. นำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์
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ประเพณีเดินขึ้น ม. ประจ�าปี 2562

 เมื่อวันเสำร์ ที่ 17 สิงหำคม 2562 เวลำ 15.00 น. ณ ลำนพระรำชำอนุสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
บริเวณด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัยพะเยำ โดยหน่วยกิจกรรมเวียง กองกิจกำรนิสิต ร่วมกับคณะกรรมกำรเวียงทั้ง 6 เวียง 
ร่วมกันจัดประเพณีเดินเข้ำ ม. ประจ�ำปี 2562 ได้รับเกียรติจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยพะเยำ เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำนประเพณีเดินเข้ำ ม. ประจ�ำปี 2562 และน�ำคณะผู้บริหำร พร้อมด้วย
ผู้น�ำนิสิต ศิษย์เก่ำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ นิสิตเวียง ทั้ง 6 เวียง และหอพักUP DROM เดินเท้ำเข้ำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ ร่วมกับนิสิตกว่ำ 4,000 คน ตำมสังกัดเวียงทั้ง 6 เวียง โดยไม่แบ่งแยกคณะ สำขำวิชำ เพื่อถวำย
เครื่องสักกำระบูชำพระพุทธภุชคำรักษ์ พระพุทธรูปประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ

 ส�ำหรับประเพณีเดินเข้ำ ม. เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมำทุก ๆ  ปี นับเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงควำมสมัครสมำน
สำมัคคี สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีของนิสิตเวียง รวมทั้งเป็นกำรทดสอบทั้งร่ำงกำยและจิตใจของนิสิต ว่ำมีควำมพยำยำม
และแสดงควำมเป็นน�้ำหน่ึงใจเดียวกันในกำรเดินเข้ำ ม. ตลอดระยะทำงกว่ำ 4 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ ควำมรัก และควำมสำมัคคีของเหล่ำนิสิตในกำรพร้อมใจกันในกำรเดินขึ้นมหำวิทยำลัยไปพร้อม ๆ กัน 
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสืบสำนและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงำมของมหำวิทยำลัยพะเยำ
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มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวิจัยคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
“นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล 2562”

 วันที่ 23 มกรำคม 2562 ที่ห้องประชุม พญำง�ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยพะเยำ เป็นประธำนเปิดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ พะเยำวิจัย ครั้งที่ 8 ภำยใต้หัวข้อ กำรเสวนำ เรื่อง 
“Education Disruption” และนิทรรศกำรโครงกำร 1 คณะ 1 โมเดล ของมหำวิทยำลัยพะเยำ โดยมีคณำจำรย์ 
นิสิตของมหำวิทยำลัยฯ นักวิจัย นักเรียนและประชำชนผู้สนใจงำนวิจัยเข้ำร่วมรับชมนิทรรศกำร เป็นจ�ำนวนมำก
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มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลักดันพะเยาเป็นเมือง
นกยูงไทยระดับโลก เพื่อพัฒนาล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยำ มหำวิทยำลัยพะเยำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สภุกร พงศบำงโพธ์ิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที ่ประชมุร่วมกบั รองเลขำธิกำรสภำ
พฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ินำยเอนก มมีงคล พร้อมด้วยรองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัพะเยำ นำยพงษ์พนัธ์ วเิชยีรสมทุร 
และหวัหน้ำส่วนรำชกำรในจงัหวดัพะเยำ ร่วมประชมุเพือ่หำรอืแนวทำงกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วและเศรษฐกิจฐำนรำกใน
ภำคเหนือ โครงกำรพัฒนำล้ำนนำตะวันออก “เมืองนกยูงไทยระดับโลก” (Green Peafowl Route) สู่กำรท่องเที่ยว
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเชื่อมโยงล้ำนนำ ล้ำนช้ำง ลุ่มแม่น�้ำโขงและสำละวิน พร้อมมอบธงเครือข่ำยสถำบันศึกษำ
อนุรกัษ์นกยงูไทย ให้กับเดก็นักเรยีนโรงเรยีนระดบัชัน้อนุบำลในพืน้ที ่เพือ่ให้เดก็นักเรยีนได้ร่วมกันเป็นเครอืข่ำย ในกำรอนรุกัษ์
นกยูงไทยอีกด้วย
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คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2562
ที่ปรึกษา :
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์  ประธำน
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อุเทน ธัชศฤงคำรสกุล  ที่ปรึกษำ
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสมอ ถำน้อย     ที่ปรึกษำ
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ  ที่ปรึกษำ
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตำ  ที่ปรึกษำ
 ดร.วุฒิชัย ไชยรินค�ำ     ที่ปรึกษำ
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค ์  ที่ปรึกษำ

ผู้จัดท�า :
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  ประธำนกรรมกำร
 นำยแพทย์สรวิศ บุญญฐี    กรรมกำร
 นำงสำวพัณณ์ชิตำ เจริญวัชรวิทย์   กรรมกำร
 นำยฤทธิชัย  มณีทิพย ์    กรรมกำร
 นำงสำวนิภำพร จุมปำ    กรรมกำร
 นำงสำวอัมพิกำ อัมพุธ    กรรมกำร
 นำงสำวรัตติยำ เงินเย็น    กรรมกำร
 นำงสำวนิตติยำ บุญปั๋น    กรรมกำร 
 นำงสำวอริสรำ สุธรรมเม็ง    กรรมกำร
 นำยนำวิน เพียงแก้ว     กรรมกำร  
 นำงนิตยำ ปรำงค์สุวรรณ    กรรมกำร
 นำยนวพันธุ์  วิรัตน์เกษม    กรรมกำร
 นำงสำวปวีณำ มูลสวัสดิ์    กรรมกำร
 นำยอุดมชัย  ยะวัน     กรรมกำร
 นำยอุกฤษณ์ กัณธะค�ำ    กรรมกำร
 นำงสำวโชติรส เปี่ยมน้อย    กรรมกำร
 นำยศุภชัย จันต๊ะอุตม์     กรรมกำร
 นำงสำวฐิติพร มณีจันสุข    กรรมกำรและเลขำนุกำร

เผยแพร่โดย
 งำนแผนยุทธศำสตร์
 กองแผนงำน มหำวิทยำลัยพะเยำ www.up.ac.th
 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
 โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1096

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย 

 พีอำร์ มีเดีย 
 200/5 หมู่ 8 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210 / โทร. 08 6384 3869

ภาพประกอบเล่ม (บางส่วน) : นำยสันติ ศิริคชพันธุ์


