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สารจาก

อธิการบดี

รายงานประจำ�ปี 2558 ได้รวบรวมผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อให้เห็นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทเสียสละของคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมมือร่วมใจอุทิศเวลาให้กับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์เพือ่ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์
ที่ตั้งไว้ ผลการดำ�เนินงานทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าทีแ่ ละนิสติ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มคี วามก้าวหน้าและประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
อย่างรวดเร็วเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณผูบ้ ริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
รวมทัง้ นิสติ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้นำ�
ไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
มหาวิทยาลัยจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วย

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
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ประวัติอธิการบดี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ประวัติการศึกษา
2515
2519
2523
2525
2541

เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
Master of Philosophy (M.Phil) สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Ph.D.) สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ด้านการบริหารและการทำ�งาน
2519 - 2526 อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526 - 2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2529 - 2537 รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 - 2549 รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550 - 2551 รองศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 - 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2547 - 2551 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
2548 - 2556 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
2550 - 2553 ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
2551 - 2552 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2552 - 2553 นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
2553 - 2557 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
2553
รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2554 - 2556 ประธานกรรมการพั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษา
2554 - 2556 กรรมการบริหาร สมศ. (สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา องค์การมหาชน)
2555 - 2556 รักษาการในตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร สมศ.
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร สมศ.
2557 - ปัจจุบนั อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระที่ 2)
2558 - ปัจจุบนั รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล		
มหาวิทยาลัยพะเยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด
2537
2540
2544
2545
2550

ประถมาภรณ์มงกุฎ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญจักรพรรดิมาลา
มหาวชิรมงกุฎ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
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สารจากอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์
นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
การด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม
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ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา
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“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
Wisdom for Community Empowerment

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี

อธิการบดี

ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

รองอธิการบดี
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ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ส�ำราญ  ทองแพง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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ประกันคุณภาพ
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อาจารย์วุฒิชัย  ไชยรินค�ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง

นายไพโรจน์  เทพวัลย์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
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ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางจารุวรรณ  โปษยานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ�ำเริญดารารัศมี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์

ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
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ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ

รองศาสตราจารย์ รัตนา อัตตปัญโญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
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ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

อาจารย์ปราณี  เทียมใจ

รักษาการแทนคณบดี
คณะแพทยศาสตร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง

รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์

รักษาการแทนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
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ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย

รองศาสตราจารย์  ปรียานันท์  แสนโภชน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม

  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
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SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 11

8/18/2559 BE 2:39 PM

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์เทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์

รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์  รักษ์วิเชียร

คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ดร.ศิริพร  แพรศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุญยรักษ์

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย
การจัดการ

SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 13

รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประวัติความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา ได้พิจารณาจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2532 - 2547) ซึ่งได้ก�ำหนดนโยบายในการกระจาย
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชากรอย่างทั่วถึง แต่จากการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วพบว่าสถาบันอุดมศึกษายังไม่เอื้อต่อการยกระดับฐานะทางสังคม สัดส่วน
ผูร้ บั บริการยังไม่สะท้อนสัดส่วนทีแ่ ท้จริงของภาพประชากรของประเทศ มหาวิทยาลัยได้พจิ ารณาเห็นว่า หากไม่หาทาง
ปรับปรุงแก้ไขยังคงปล่อยไปเช่นนี้ การศึกษาก็จะไม่มีความหมายนักต่อการขยับฐานะทางสังคม (Social Mobility)
จะท�ำให้เกิดช่องว่างในสังคมต่อไปอีกอย่างยาวนาน การเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจะต้อง
เคลือ่ นเข้าไปให้การศึกษาในชุมชนและท้องถิน่ ตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับได้มกี ารเรียกร้องจาก
ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกฝ่ายทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากทุกองค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอให้
มหาวิทยาลัยเข้าไปตัง้ เป็นจุดก�ำเนิดของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ป็นระบบแบบถาวร มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เสนอขอ
จัดตัง้ วิทยาเขตสารสนเทศขึน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบเมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2538
และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ได้มีมติให้ใช้ชื่อวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา
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นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนระดับอุดมศึกษา ให้สะท้อนภาพการแข่งขันกับนานาประเทศใน
ระยะยาวให้เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นอธิการบดี
ได้มอบหมายให้ ดร.ส�ำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา เป็นผูก้ �ำกับดูแลวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
และอธิการบดีได้มาก�ำกับดูแลโดยตรงอีกชั้นหนึ่งด้วย ซึ่งอธิการบดีได้ตั้งปณิธานที่จะทุ่มเทแก้ปัญหาด้านการจัด
การศึกษาของชาติ เพราะเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในระยะยาวได้
จึงได้พัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายของ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยได้ปรับระบบการจัดการศึกษาของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาใหม่ จากการ
ที่ให้อาจารย์ที่สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประจ�ำอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกสอนผ่าน VIDEO CONFERENCE
SYSTEM (VCS) จากจังหวัดพิษณุโลกส่งมายังจังหวัดพะเยา ได้ก�ำหนดเป็นนโยบาย ให้อาจารย์ย้ายมาประจ�ำ
ท�ำการเรียนการสอนทีจ่ งั หวัดพะเยา พร้อมทัง้ เพิม่ หลักสูตร/สาขาวิชาให้มากขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสเลือกเรียน
ตามความต้องการได้มากขึน้ จึงเกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ในปี พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวนนิสติ ทัง้ หมด 21,318 คน
แบ่งเป็นนิสิตระดับ ปริญญาตรี จ�ำนวน 20,301 คน นิสิตระดับปริญญาโท จ�ำนวน 685 คน นิสิตระดับปริญญาตรี
ควบโท จ�ำนวน 123 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 209 คน และจะรับนิสิตสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นให้ได้
เป้าหมายปีละ 6,000 คน รวมทุกชั้นปีประมาณ 25,000 คน โดยมีความเชื่อมั่นว่าการให้การศึกษากับประชากร
อย่างเสมอภาคทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิงปัญหาเศรษฐกิจนั้น นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหา ช่องว่างทางสังคมแล้ว
ยังเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะท�ำให้ฐานการผลิตระดับมหาชนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สามารถ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าการลงทุนกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งจะเป็นการตอบสนองโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกด้วย ประกอบกับเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา ได้เห็นชอบให้การสนับสนุนการ
ยกฐานะมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น “มหาวิทยาลัยเอกเทศ” เมือ่ มีความพร้อม มหาวิทยาลัย
จึงได้จดั ท�ำแผนพัฒนาและด�ำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ จัดหาอาจารย์ผสู้ อนและขยายสาขาวิชาต่าง ๆ เพิม่ มากขึน้
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ท�ำให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศแล้ว สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้พจิ ารณาเห็นว่าในขณะนัน้ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีศกั ยภาพและความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ได้แล้ว จึงได้จัดท�ำแผนรองรับโดยการปรับโครงสร้างการบริหาร พร้อมจัดท�ำระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนชื่อจากวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพือ่ ให้การบริหารจัดการมีอสิ ระจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ......... และยกร่างโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอให้รัฐบาลพิจารณาด�ำเนินการ
ตราพระราชบัญญัติตามขั้นตอนต่อไป
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ........ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งไปให้ส�ำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วส่งให้ส�ำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีน�ำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนโดยที่ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ............ เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่ 2 - 3 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ซึ่งวุฒิสภาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไม่มกี ารแก้ไข ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จึงได้สรุปเสนอประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
เพือ่ ทราบและสรุปเสนอส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่ น�ำเสนอนายกรัฐมนตรีพจิ ารณา น�ำความขึน้ กราบบังคมทูล
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
และได้น�ำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 44 ก. ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลบังคับใช้เป็นมหาวิทยาลัยพะเยาโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา
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ปรัชญา

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

ปณิธาน

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ
“Wisdom for Community Empowerment”

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยพะเยา มุง่ เน้นการพัฒนาไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)
ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรูส้ ชู่ มุ ชนให้เข้มแข็งและสังคม
เป็นสุข จะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น�ำไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก
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พันธกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา มุง่ กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กบั ประชาชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล�ำปาง ล�ำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีงานท�ำ 
ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาทางด้าน
สังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส�ำคัญ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท�ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุง่ เน้น
การสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ให้สามารถท�ำงาน
ได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ และความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง
วิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้อง
สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนือ่ งให้ครอบคลุมทัง้ กลุม่ เป้าหมายก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน และกลุม่ เป้าหมาย ในตลาด
แรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนา ทางวิชาการ และ
วิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย
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2. ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่มีรูปแบบ
ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือ
วัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัย
เชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัย
เพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส�ำคัญในการแก้ปัญหาของชุมชน และมุ่งเน้นการวิจัย
พืน้ ฐาน โดยควบคูไ่ ปกับการวิจยั ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิผล
และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว  
โดยจะต้องสร้างผูน้ �ำในการวิจยั ให้สามารถด�ำเนินการในลักษณะหุน้ ส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง
ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้น�ำไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น
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3. ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต โดยอาศัยองค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
การบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุ
เหลือใช้เพื่อท�ำงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป
4. ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกทาง
ด้านเศรษฐกิจ โดยการท�ำนุบ�ำรุง และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่าง  
มีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน�ำไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่าง
ทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้าง
วัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส�ำคัญที่จะต้อง
ด�ำเนินการ

ปรัชญา ปณิธาน
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5. ด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล
โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement University) และให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตัง้ เป้าหมายให้น�ำไปสูค่ วามมัน่ คง และความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
เป็นส�ำคัญ
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ตราสัญลักษณ์
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ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอด
กลีบบัว สีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ”สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัย
พะเยาสีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนพื้นแถบโค้งสีทอง ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ

1. กรอบพื้นหลังสีม่วง
รูปร่างอ้างอิงมาจากหลักศิลาจารึกในสมัยโบราณทีค่ น้ พบในเมืองพะเยา ซึง่ เมืองพะเยาเป็นแหล่งทีค่ น้ พบ
หลักศิลาจารึกมากที่สุดในประเทศไทย “เปรียบได้ว่าเมืองพะเยาเป็นแหล่งวิทยาการมาตั้งแต่โบราณ”
2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7)
สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนา ยอดทั้ง 7 ของสัตภัณฑ์ เป็นเชิงเทียน
ส�ำหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน ยอดทั้ง 7
หมายถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่ตั้ง
ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของพระอินทราธิราชเจ้า และเป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี (พระเกศา)
และพระเขีย้ วแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล สูงสุด
ของสรรพสิง่ อีกนัยหนึง่ สัตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่งธรรมอันเป็นเครือ่ งตรัสรู้ หรือบรรลุ
อรหัตผล 7 ประการหรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระธรรม หรือปัญญารู้แจ้ง “เปรียบได้กับภูมิประเทศ
ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้น ๆ เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็น
ศูนย์รวมแห่งปัญญาความรู้”
3. อักษรย่อ มพ.
ย่อมาจาก ”มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยรูปแบบอ้างอิงมาจากตัวอักษรโบราณที่จารึกลงบนแผ่นศิลาจารึก
ที่ค้นพบในเมืองพะเยา อักษรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากอักษรธรรมล้านนาและอักษรสุโขทัย ซึ่งเรียกกันว่า
“ตัวอักษรฝักขามล้านนา”
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2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7)

1. กรอบพื้นหลังสีม่วง

3. อักษรย่อ มพ.

สีของมหาวิทยาลัย / สีม่วง - ทอง
สีม่วง มาจาก สีแดงที่หมายถึง ชาติ และสีน�้ำเงินที่หมายถึง พระมหากษัตริย์
สีทอง หมายถึง ปัญญา ศาสนาและความรุ่งเรือง

ตราสัญสักษณ์
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ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea Griff. Ex Lindl) เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า ลักษณะงดงามโดดเด่น
ของฟ้ามุ่ย ท�ำให้ถูกยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

“เปรียบประดุจชื่อเสียงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่จะเป็นคนดีมีคุณภาพมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก”
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นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบและที่รับใช้สังคม ที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานในระดับสากล โดยการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติ
ภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมาย
ให้น�ำไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ จึงได้
ก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ตอบสนองความเป็นสากล และแข่งขันได้ ในประชาคมอาเซียน
เป้าหมายที่ 1
เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม(Community Engagement)
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาวิชาหลัก 3 ด้านได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุม่ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และกลุม่ สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยในแต่ละกลุม่
ให้อยู่ในสัดส่วน 40:20:40 ตามล�ำดับ
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เป้าหมายที่ 2
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี
และมีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาของตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพก�ำหนด น�ำไปสู่ความเป็นเลิศทาง
ภาษาต่างประเทศ และความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วย โดยตั้งเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไว้ดังนี้
(1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) เป็นผู้มีความรู้
(3) เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา
(4) เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) เป็นผู้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) เป็นผู้มีสุนทรียศิลป์
(7) เป็นผู้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(8) เป็นผู้มีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
เป้าหมายที่ 3
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยจะให้โอกาส
นักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70 และจัดสรรเงินทุน
การศึกษาให้นิสิตระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ทุกปี
เป้าหมายที่ 4
มุ่งเน้นการรับนิสิตใหม่ โดยรับนิสิตระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ต่อปี และรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 500 คน ต่อปี
เป้าหมายที่ 5
มุ่งเน้นการให้ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาที่มีความพร้อม
เป้าหมายที่ 6
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนให้นิสิตทั้งก่อนเข้าเรียนและอยู่ระหว่างเรียน เพี่อลดอัตรา
การออกกลางคัน (Drop out) ของนิสิตตลอดหลักสูตร จ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของแต่ละหลักสูตร
เป้าหมายที่ 7
มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้นิสิตได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง (ประสบการณ์ตรง)
เป้าหมายที่ 8
มุ่งเน้นปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
(มีความรู้และท�ำเป็น)
เป้าหมายที่ 9
มุ่งเน้นพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (i-Classroom) ให้มีปริมาณเพียงพอ และสามารถตอบสนอง
ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคณุ ภาพ เพิม่ โอกาสและช่องทางในการเรียนรูใ้ ห้นสิ ติ สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา  

นโยบายในการบริหาร
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เป้าหมายที่ 10
มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้มีหลักสูตร
อบรมทางด้านภาษาต่างประเทศทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางด้านแรงงานฝีมือในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน รองรับวิชาชีพ ที่มีการตกลงกันให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกได้ 8 วิชาชีพ
ได้แก่ สาขาวิศวกรรม สาขานักส�ำรวจ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาแพทย์ สาขาทันตแพทย์ สาขาพยาบาล
สาขานักบัญชี และสาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมายที่ 11
มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และนิสิต โดยมอบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศปีละไม่น้อยกว่า 50 คน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น�ำไปสู่
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
เป้าหมายที่ 12
เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการเชือ่ มโยงองค์ความรูข้ องชุมชน
และท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น�ำไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขัน ที่ยั่งยืนในประชาคมโลก
เป้าหมายที่ 13
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย มุ่งสร้างนักวิจัยและผู้บริหารการวิจัยภายใต้
ความร่วมมือกับชุมชน สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence)
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในสาขาที่มีความพร้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนา และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคมและประเทศ
เป้าหมายที่ 14
มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมเพือ่ สร้างความผูกพันทีด่ ี ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในฐานะ
ที่เป็นของประชาชน โดยหน่วยงานระดับคณะ สามารถสร้างองค์ความรู้ ปัญญา หรือโมเดลในการพัฒนาชุมชน
อย่างน้อยคณะละ 1 โมเดลต่อปี
เป้าหมายที่ 15
มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดพะเยาให้ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(Local Wisdom) อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 16
มุง่ เน้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิน่ และหน่วยงานภายนอก ในการสืบสานและพัฒนาภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
เป้าหมายที่ 17
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ สงบ สันติ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร เป็นตัวอย่าง
ที่ดีงามของสังคม และเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายที่ 18
มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจให้
ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพทางวิชาการเข้ามาในระบบให้มากที่สุดการจัดรูปแบบองค์กร จะจัดในลักษณะบูรณาการ
(Integration) เพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เน้นความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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เป้าหมายที่ 19
มุง่ เน้นการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน ตามเกณฑ์ทสี่ �ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก�ำหนด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากรให้น�ำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยตั้งเป้าหมาย ด้านคุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2567)
เป้าหมายที่ 20
มุ่งเน้นการให้ความส�ำคัญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะต้องด�ำเนินการประกันคุณภาพ
ของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และทุกระดับคณะจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้ ส่วนงานระดับคณะจะต้องได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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เป้าหมายที่ 21
มุง่ เน้นการจัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและระบบควบคุมภายใน ทัง้ ส่วนกลางและหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
เป้าหมายที่ 22
มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดให้มรี ะบบสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
ให้เพียงพอและเหมาะสม
เป้าหมายที่ 23
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาด้านกายภาพ ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดเป้าหมายที่จะด�ำเนินการไว้
ดังนี้
23.1 มุง่ เน้นการจัดหางบประมาณมาท�ำการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ให้เป็นโรงพยาบาล ขนาดไม่ตำ�่ กว่า 400 เตียง ตามเกณฑ์ของแพทยสภา โดยระยะเริม่ แรกให้เปิดท�ำการได้ 200 เตียง
ภายในปี พ.ศ. 2560 และวางรากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียง ภายใน 10 ข้างหน้า (ปี 2567)
ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม กลุ่มอาคารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและ
ที่พักบุคลากร กลุ่มอาคารเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารกิจกรรมนิสิต และกลุ่มอาคารเรียนและ
อาคารปฏิบัติการ รวมทั้งอาคารบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
ภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
23.2 มุ่งเน้นการจัดหาครุภัณฑ์ส�ำนักงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับอาคารที่ได้ท�ำการก่อสร้างไปแล้ว รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์
การศึกษา เพื่อทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด หรือล้าสมัยด้วย
23.3 มุ่งเน้นการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถเชื่อมโยง
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทกุ อาคาร รวมทัง้ จัดหาคอมพิวเตอร์ไว้บริการ ทัง้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม
23.4 มุง่ เน้นสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสูต่ �ำแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จนถึงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยก�ำหนด
เป้าหมายการเพิ่มต�ำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 5 ต่อปี ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และร้อยละ 15 ต่อปี
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในแต่ละปี
23.5 มุง่ เน้นท�ำการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทัง้ สายวิชาการและ
สายบริการ รวมทั้งน�ำไปด�ำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานบุคคล
23.6 ก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีของทุกหน่วยงาน รวมทัง้ ต้องติดตามและประเมินผล
ทุกรอบปี เพื่อท�ำการตรวจสอบประสิทธิภาพการท�ำงานและการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล
23.7 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย
มีลักษณะ 3 มิติ ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับระบบดังกล่าว
23.8 ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบใต้ดินให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2561
23.9 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในระดับสากล
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23.10 มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย และภายในศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย ถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย ควันพิษ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
23.11 มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองทุนตั้งตัวได้
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง และศูนย์เครื่องมือกลาง ให้มี
การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
23.12 มุ่งเน้นการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
23.13 มุ่งเน้นการจัดให้มีโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
23.14 มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
มหาวิทยาลัย สู่การเป็น Green University
เป้าหมายที่ 24
มุง่ เน้นการสนองพระราชด�ำริในโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมุ่งเน้นการปรับปรุงผังแม่บท โดยก�ำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
ลักษณะเป็น Botanic University และ Green University มุ่งพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมสุขภาพ และอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการงดใช้โฟม และงดการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

นโยบายในการบริหาร
SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 36

มหาวิทยาลัยพะเยา

8/18/2559 BE 2:39 PM

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ
ด้านบริการสาธารณสุข
เป้าหมายที่ 25
มุ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการส่งต่อผู้ป่วยของล้านนาตะวันออก
รวมทั้งเป็นที่ฝึกงานวิชาชีพของนิสิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สนับสนุนการวิจัยและการให้บริการ
เกี่ยวกับสุขภาพของนิสิตและอาจารย์ รวมทั้งจัดให้มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน และ
โรงพยาบาลทันตกรรม ทั้งนี้ มุ่งวางรากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาล ที่มีขนาด 1,200 เตียง เพื่อตอบสนอง
การให้บริการรักษาพยาบาล ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ จากต่างจังหวัดที่ตั้งอยู่โดยรอบ
จังหวัดพะเยา
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ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีดังนี้
ด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท�ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for  Higher Education)  (TQF : HEd.) โดยมุง่ เน้น
การสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ
มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท�ำงานได้
ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ
ด้วยการจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นดังนั้นจึงต้องสนับสนุน
การจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน
ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับประชาชนในภูมิภาคโดยเฉพาะ
ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล�ำพูน เชียงใหม่ ล�ำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอนและการ
รับตรง (Quota) ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด และภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ ก�ำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์
พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์
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มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตรและคณะสาขาวิชา โดยจัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยมีวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใน
แต่ละระดับดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ 3 วิธี คือ โครงการพิเศษ (นักเรียน
เรียนดี) การรับตรง (Quata) โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้ด�ำเนินการจัดสอบ และคัดเลือกนิสิต และรับจาก
ส่วนกลางทั่วประเทศ (Admission)
2. ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับจากผูส้ �ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยระดับปริญญาโท
ภาคปกติ แผน ก ใช้เวลาเรียนเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ แผน ข ใช้เวลาเรียน
นอกราชการ (เสาร์ - อาทิตย์)  
3. ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับจากผูส้ �ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 ท�ำเฉพาะวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ท�ำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา ใช้เวลาเรียน
เวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์)
ดังนี้

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดท�ำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 102 สาขาวิชา  โดยแบ่งได้
ตารางแสดงรายละเอียดจ�ำนวนหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
ระดับ

จ�ำนวนสาขา

ระดับปริญญาตรี
1. สังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมระดับปริญญาตรี

29
23
16
68

ระดับปริญญาโท
1. สังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมระดับปริญญาโท

13
10
1
24

ระดับปริญญาเอก
1. สังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมระดับปริญญาเอก

7
3
10

ผลการดำ�เนินงาน
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จ�ำนวนนิสิตประจ�ำปีการศึกษา 2558
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา มีจ�ำนวนนิสติ ทัง้ หมด 21,318 คน แบ่งเป็นนิสติ ระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 20,301 คน นิสิตระดับปริญญาโท จ�ำนวน 685 คน นิสิตระดับปริญญาตรีควบโท จ�ำนวน 123 คน และนิสิต
ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 209 คน สามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้
ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจ�ำปีการศึกษา 2558
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 การประมง
2 เกษตรศาสตร์
3 เกษตรศาสตร์ แขนงพืชศาสตร์
4 เกษตรศาสตร์ แขนงสัตวศาสตร์
5 ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
6 เทคโนโลยีชีวภาพ
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8 สัตวศาสตร์
9 อุตสาหกรรมเกษตร
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

34
56
4
6
47
65
212

24
36
11
6
40
44
161

30
49
13
19
44
56
211

33
25
1
3
16
19
45
43
1
186

-

-

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
13 เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 ภูมิสารสนเทศศาสตร์
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์
16 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
17 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
18 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

61
55
68
18
49
74
36
24
385

68
45
27
24
24
44
12
9
253

4
53
10
50
21
41
32
24
12
247

1
67
36
29
60
69
24
32
318

-

- 134
- 220
- 10
- 181
- 92
- 174
- 219
- 96
- 77
- 1,203

คณะนิติศาสตร์
19 นิติศาสตร์
รวม

382 218
382 218

216
216

218
218

-

- 1,034
- 1,034

121
166
1
3
44
50
176
208
1
770
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจ�ำปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
20 พยาบาลศาสตร์
รวม
คณะแพทยศาสตร์
21 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
22 การส่งเสริมสุขภาพ
23 แพทยศาสตร์
24 เวชกิจฉุกเฉิน
25 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน
26 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิง่ แวดล้อม
27 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
คณะเภสัชศาสตร์
28 บริบาลเภสัชกรรม
รวม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
29 การเงินและการธนาคาร
30 การจัดการธุรกิจ
31 การตลาด
32 การท่องเที่ยว
33 การบัญชี
34 การประชาสัมพันธ์
35 การสื่อสารสื่อใหม่
36 บัญชี
37 เศรษฐศาสตร์
38 สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
รวม

ผลการดำ�เนินงาน
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ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

123
123

110
110

97
97

75
75

-

-

405
405

16
111
30
41
394
81
113
786

50
49 91
30 30 29
52 59 224
445 782 688
112 120 205
104 107 77
792 1,189 1,273

16
16

- 16
- 301
- 135
- 376
- 2,309
- 518
- 401
- 4,056

72
72

75
75

76
76

57
57

65
65

84
84

429
429

114
127
101
114
133
59
96
88
832

103
93
53
81
135
46
40
58
609

105
110
88
70
118
35
50
62
638

75
75
45
75
102
40
51
3
37
6
509

-

-

397
405
287
340
488
180
237
3
245
6
2,588
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจ�ำปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
39 คณิตศาสตร์
40 เคมี
41 ชีววิทยา
42 ฟิสิกส์
43 วัสดุศาสตร์
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
45 สถิติ
46 อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

34
33
46
15
27
9
17
181

14
23
22
5
25
7
7
103

8
24
20
9
23
19
15
118

9
29
30
10
2
29
22
26
157

-

-

65
109
118
39
2
104
57
65
559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
47 จุลชีววิทยา
48 ชีวเคมี
49 โภชนาการและโภชนบ�ำบัด
รวม

116
49
91
256

80
42
71
193

64
41
36
141

94
47
60
201

-

-

354
179
258
791

คณะวิศวกรรมศาสตร์
50 วิศวกรรมเครื่องกล
51 วิศวกรรมไฟฟ้า
52 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก�ำลัง
53 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร
54 วิศวกรรมโยธา
55 วิศวกรรมอุตสาหการ
รวม

62
83
130
46
321

55
66
1
97
47
266

45
70
12
59
48
234

52
5
51
10
73
30
221

-

- 214
- 154
- 122
- 22
- 359
- 171
- 1,042

คณะศิลปศาสตร์
56 ภาษาจีน
57 ภาษาญี่ปุ่น
58 ภาษาไทย
59 ภาษาฝรั่งเศส
60 ภาษาอังกฤษ
รวม

47
57
51
16
105
276

65
51
42
11
124
293

45
34
26
6
61
172

44
45
25
5
85
204

-

-

201
187
144
38
375
945
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจ�ำปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
61 ดุริยางคศาสตร์สากล
62 ศิลปะการแสดง
63 ศิลปะและการออกแบบ
64 สถาปัตยกรรมภายใน
65 สถาปัตยกรรมศาสตร์
66 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

21
16
63
7
57
164

17
3
39
31
90

11
7
16
54
88

47
46
25
118

-

-

49
26
165
7
188
25
460

48
58
106

43
56
99

44
52
96

51
59
110

-

-

186
225
411

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
69 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
70 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม

38
55
93

35
23
58

39
29
68

39
28
67

-

-

151
135
286

คณะทันตแพทยศาสตร์
71 ทันตแพทยศาสตร์
รวม

30
30

29
29

-

-

-

-

59
59

170
302
472

72
313
385

148
240
388

104
234
337

-

- 494
- 1,089
- 1,582

คณะสหเวชศาสตร์
67 กายภาพบ�ำบัด
68 เทคนิคการแพทย์
รวม

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
72 พัฒนาสังคม
73 รัฐศาสตร์
รวม

ผลการดำ�เนินงาน
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ปี 6
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสติ ระดับปริญญาตรี คูข่ นาน 2 ปริญญา ภาคปกติประจ�ำปีการศึกษา 2558
ล�ำดับ

คณะ/สาขาวิชา

74

วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
น.บ. และ บช.บ.
น.บ. และ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
น.บ. และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พจ.บ. และ ศศ.บ.(ภาษาจีน)
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ) และ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัย
ชุมชน และ น.บ.
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัย
สิ่งแวดล้อม และ น.บ.
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัย
ชุมชน และ ศ.บ.
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัย
สิ่งแวดล้อม และ ศ.บ.
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
และ ศ.บ.
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) และ ศ.บ.
ศศ.บ. (ภาษาจีน) และ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) และ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ.
(คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (การศึกษา) แขนงคณิตศาสตร์ และ
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (เคมี)
กศ.บ. (การศึกษา) แขนงเคมี และ
วท.บ. (เคมี)
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ชีววิทยา)
กศ.บ. (การศึกษา) แขนงชีววิทยา และ
วท.บ. (ชีววิทยา)

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

4

4

-

1

-

-

9

19
5
12
91
-

24
2
18
51
2

23
5
7
-

9
-

11
-

-

75
23
37
142
2

65

39

21

31

21

-

177

17

16

12

7

17

-

69

51

14

-

-

-

-

65

6

-

-

-

-

-

6

18

4

-

-

-

-

22

23
36

15
6

12
1

9
-

12
-

-

71
43

6

-

-

-

-

-

6

105

111

118

148

-

-

482

-

-

-

-

103

-

103

55
-

29
-

45
-

51
-

59

-

180
59

71
-

72
-

95
-

93
-

145

-

331
145

45
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสติ ระดับปริญญาตรี คูข่ นาน 2 ปริญญา ภาคปกติประจ�ำปกี ารศึกษา 2558 (ต่อ)
ล�ำดับ
94
95
96
97
98

คณะ/สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

35
30 28 47
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ฟิสิกส์)
- 29
กศ.บ. (การศึกษา) แขนงฟิสิกส์ และ
วท.บ. (ฟิสิกส์)
4
กศ.บ. (การศึกษา) และ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 154 138 201 140
1
160 113 142 105
กศ.บ. (การศึกษา) และ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
36 21
12 18 46
กศ.บ. (การศึกษา) แขนงพลานามัย และ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
940 704 775 665 423
รวมระดับปริญญาตรี คู่ขนาน
5,631 4,438 4,754 4,717 504
รวมระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ

รวม
-

140
29

-

637
521

-

133

- 3,507
84 20,128

ตารางแสดงจ�ำนวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจ�ำปกี ารศึกษา 2558
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
99 นิติศาสตร์
รวม
คณะแพทยศาสตร์
100 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน
รวม
วิทยาเขตเชียงราย
101 พัฒนาสังคม
รวม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 รัฐศาสตร์
รวม
รวมระดับปริญญาตรี ทวิภาค
แบบ 3 ภาคการศึกษา
รวมระดับปริญญาตรี

ผลการดำ�เนินงาน
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ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

4
4

6
6

14
14

-

9
9

61
61

-

26
26

-

27
27
66

26
26
93

ปี 5

ปี 6

รวม

-

-

24
24

-

-

-

70
70

-

-

-

-

26
26

14

-

-

-

53
53
173

5,697 4,531 4,768 4,717

504

84 20,301
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีควบโท ทวิภาค ปกติ ประจ�ำปีการศึกษา 2558
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
ปริญญาตรีควบโท
103 วท.บ. (เคมี) และ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
104 วท.บ. (จุลชีววิทยา) และ วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
105 วท.บ. (ชีววิทยา) และ วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
รวมระดับปริญญาตรีควบโท

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

4

7

6

3

3

-

23

11

21

12

8

13

-

65

12

6

2

4

11

-

35

27

34

20

15

27

-

123

ปี 1

ปี 2

รวม

2
3
2
7

12
11
1
24

14
14
3
31

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
109 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
รวม

-

6
6

6
6

คณะนิติศาสตร์
110 นิติศาสตร์
รวม

5
5

3
3

8
8

คณะแพทยศาสตร์
111 สาธารณสุขศาสตร์
รวม

3
3

7
7

10
10

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
112 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
113 บริหารธุรกิจ
รวม

2
3
5

21
3
24

23
6
29

ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ ประจ�ำปีการศึกษา 2558
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
106 เทคโนโลยีชีวภาพ
107 วิทยาศาสตร์การเกษตร
108 สัตวศาสตร์
รวม

47
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ ประจ�ำปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ
คณะวิทยาศาสตร์
114 คณิตศาสตร์
รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

-

2
2

2
2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
115 วิศวกรรมไฟฟ้า
116 วิศวกรรมโยธา
รวม

2
3
5

3
10
13

5
13
18

คณะศิลปศาสตร์
117 ภาษาไทย
118 อังกฤษ
รวม

1
1
2

9
19
28

10
20
30

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
119 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
120 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม

3
5
8

7
17
24

10
22
32

11
11

6
3
9

17
3
20

1
1

2
2

2
1
3

47

6
6
148

6
6
195

วิทยาลัยการจัดการ
121 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
122 บริหารธุรกิจ
รวม
วิทยาลัยการศึกษา
123 การบริหารการศึกษา
124 หลักสูตรและการสอน
รวม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
125 นโยบายสาธารณะ
รวม
รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ

ผลการดำ�เนินงาน
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสติ ระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจ�ำปกี ารศึกษา 2558
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
126 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

-

1
1

1
1

7
7

11
11

18
18

คณะแพทยศาสตร์
128 สาธารณสุขศาสตร์
รวม

15
15

29
29

44
44

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
129 บริหารธุรกิจ
รวม

13
13

33
33

46
46

คณะวิศวกรรมศาสตร์
130 การบริหารงานก่อสร้าง
รวม

-

2
2

2
2

คณะศิลปศาสตร์
131 ภาษาไทย
132 อังกฤษ
รวม

8
8

16
32
48

16
40
56

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
133 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
134 สิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ
รวม

-

17
2
19

17
2
19

1
11
3
15

8
4
4
16

9
15
7
31

คณะนิติศาสตร์
127 นิติศาสตร์
รวม

วิทยาลัยการจัดการ
135 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
136 การบริหารการศึกษา
137 บริหารธุรกิจ
รวม
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสติ ระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจ�ำปกี ารศึกษา 2558 (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
วิทยาเขตเชียงราย
138 การบริหารการศึกษา
139 การบริหารการศึกษา แขนงการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
140 การบริหารงานก่อสร้าง
141 บริหารธุรกิจ
รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

62
62

61
16
7
84

61
62
16
7
146

45
16
61

30
30

30
45
16
91

18
18
199
246

18
18
291
439

36
36
490
685

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

3
3

3
3

10
10

16
16

2
2

-

-

2
2

12
4
16

3
10
13

15
1
16

30
15
45

วิทยาลัยการศึกษา
142 การบริหารการศึกษา
143 การบริหารการศึกษา แขนงการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
144 หลักสูตรและการสอน
รวม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
145 นโยบายสาธารณะ
รวม
รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
รวมระดับปริญญาโท
ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาเอก ประจ�ำปีการศึกษา 2558
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
146 การจัดการการท่องเที่ยว  
รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
147 วิศวกรรมไฟฟ้า   
รวม
คณะศิลปศาสตร์
148 ภาษาไทย
149 ภาษาอังกฤษ   
รวม

ผลการดำ�เนินงาน
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาเอก ประจ�ำปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
150 การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด
151 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

8
1
9

1
1

6
6

8
8
16

วิทยาลัยการจัดการ
152 การจัดการการท่องเที่ยว
153 การบริหารการศึกษา
รวม

18
10
28

20
17
37

27
6
33

65
33
98

วิทยาลัยการศึกษา
154 การบริหารการศึกษา
155 หลักสูตรและการสอน
รวม
รวมระดับปริญญาเอก

8
1
9
67

5
5
59

18
18
83

31
1
32
209

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 (กองบริการการศึกษา)
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กิจกรรม

พัฒนานิสิต
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กิจกรรมพัฒนานิสิต
โครงการ ประชุมสัมมนา “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย”			
โครงการประชุมสัมมนา “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และ
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ คนแรกของประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน�ำเทคนิคและวิธีการเขียนรายงานการวิจัยไปใช้
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และแบบฟอร์มที่ก�ำหนด ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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โครงการอบรม “หลักการท�ำงานเพื่อความส�ำเร็จ”
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชน (สรช.) จัดโครงการอบรม “หลักการท�ำงาน
เพือ่ ความส�ำเร็จ” ให้กบั นิสติ ทุนในโครงการฯ เพือ่ สนองพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี นายวุฒิชัย ไชยรินค�ำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อให้นิสิตทุนมีความตระหนักใน
“ทุน” และศักยภาพของตนเอง รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถน�ำทุน ของตน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง ICT 1202 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
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โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสติ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีการศึกษา 2558
โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ดังกล่าว และได้รบั เกียรติจากวิทยากรบรรยาย ดังนี้ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
เรื่อง “สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา” ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลปง นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร เรื่อง “5ส. กับการ
ท�ำงาน” อาจารย์ชาญศักดิ์ เสียงเย็น เรือ่ ง “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในองค์กร” นายสรายุทธ มูลเมือง
เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา” อาจารย์ทศพล คุ้มสุพรรณ เรื่อง
“การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การปรับตัวสูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กร” และรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวฒ
ั นเศรษฐ์ เรือ่ ง “การเขียน
รายงานและการน�ำเสนอ” ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีข่ องนิสติ สหกิจศึกษา และเพือ่ ให้นสิ ติ มีความพร้อมก่อนออกปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ณ ห้อง ICT 1107 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา และมอบเงินรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสติ สหกิจศึกษา และมอบเงินรางวัลนิสติ สหกิจศึกษาดีเด่น โดยมี ศาสตราจารย์พเิ ศษ
ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลส�ำหรับนิสิต
สหกิจศึกษาดีเด่น และมอบเกียรติบตั รส�ำหรับนิสติ สหกิจศึกษาดีเด่นและอาจารย์ทปี่ รึกษา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ
นายสรายุทธ มูลเมือง (อาจารย์ทปี่ รึกษา ว่าทีร่ อ้ ยตรี  ดร.รังสรรค์ เกตุออ๊ ต) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรภัทร์ บรรทัพ (อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วัชระ แลน้อย) คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกรกช ไชยวุฒิ (อาจารย์ทปี่ รึกษา ดร.วัชระ แลน้อย) คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ รางวัลชมเชย นายธีรยุทธ สิงห์ประเสริฐ (อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี)
คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวพิกุลแก้ว โพธิเมือง และนางสาววริศรา ตากากูล (อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุจิตรา วสุวัต)
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
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โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำหรับนิสิตและอาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำหรับนิสิตและอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2558 โดยมี อธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นประธานให้โอวาทกับนิสิตและ
อาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ�ำนวนทั้งสิ้น 66 คน จ�ำแนกเป็น นิสิตจากคณะ/วิทยาลัย จ�ำนวน 42 คน
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ�ำนวน 2 คน และอาจารย์จากคณะ/วิทยาลัย จ�ำนวน 22 คน
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกลุ่มที่ 1 จะเข้ารับ
การอบรมหลักสูตร Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2558 และ กลุ่มที่ 2 จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร General English
ณ สถาบัน Phoenix Academy เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2558
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โครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียน       
การสอนส�ำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนส�ำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมี คณบดี รองคณบดี
คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ชั้น 2 (ICT 1427)   
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกบั นิสติ ทีม Seedling
teens ประกอบไปด้วย นางสาวสุกัญญา ใจค�ำ, นางสาวเปมิกา ท้าวนิรันดร์กุล, นางสาวสโรชา ขันติยวงษ์,
นางสาวสมัชญา จันทะวงค์ และนางสาวพัชรี ยงเพชร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ดร.ขรรค์ชยั ดัน้ เมฆ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาเกษตรกรรม โครงการ “กระทิงแดง U Project ปีที่ 2” ชื่อโครงการ “อาหารหมักโคเนื้อ
จากเปลือกข้าวโพด รักษ์โลก ลดเผา ไร้มลพิษ” ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร ทุนสนับสนุน
การด�ำเนินโครงการตามแผนงบประมาณ จ�ำนวน 300,000 บาท และได้รับเงินสมทบองค์กรการศึกษา จ�ำนวน
50,000 บาท
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นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
1. นายสิงหนาถ แสงไชยา
นิสิตปี 4
2. นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร นิสิตปี 4

นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันแถลงการณ์
ด้วยวาจาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องพิจารณาคดี 13
ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญากลาง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1. นายสยาม สวาทนา
นิสิต ปี4
2. นางสาวนิติณัฐ เมฆลา
นิสิต ปี4
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นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายทัว่ ประเทศ (ระดับอุดมศึกษา) เนือ่ งในวันรพี ประจ�ำ พ.ศ. 2558 รอบคัดเลือกประจ�ำภาค 5 ณ ศาลเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
1. นางสาวขนิษฐา วังขวาน
นิสิตปี 4
2. นายธีระเชษฐ์ แก้วก�ำเนิด    นิสิตปี 3
3. นายสุโชติ เทียนรุ่งสวัสดิ์
นิสิตปี 3

นางสาวนภัสวรรณ แดงประทุม นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้ารับรางวัล Nursing Student Award ครั้งที่ 1 นิสิตดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากที่ประชุมคณบดีและ
หัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท
กรุงเทพมหานคร
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นายวริศ นรรัตน์ รองประธานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ด้านจิตอาสา จากนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่
29 กันยายน 2558 ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา อันได้แก่ โครงการค่ายพยาบาลอาสา ปันน�้ำใจ
ให้รอยยิม้ สูช่ มุ ชนเมียนมาร์ ซึง่ ด�ำเนินการโดยสโมสรนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง
ขวัญก�ำลังใจและแจงจูงใจให้กบั นิสติ และสร้างความตระหนักให้นสิ ติ ได้เห็นคุณค่าในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และการมีจิตอาสา อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล

นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มเมืองเย็น และนางสาวพจมาน หาไชย ตัวแทนนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จาก
ชมรมนิสติ พยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผา่ นการคัดเลือกรอบที่ 1
โดยเป็น 1 ใน 8 สถาบัน จาก 49 สถาบัน ที่น�ำเสนอโปสเตอร์ผลงานของชมรมนิสิตฯ ในงานประชุมวิชาการ
ความส�ำเร็จในการควบคุมยาสูบ โดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 3 “เรื่องพลังนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสร้างสังคม
ปลอดยาสูบ” ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร
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นิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 กลุมสาขาสรางเสริมสุขภาพ เรื่อง นวัตกรรม
รองเทา ANTI FOOT DROP (ANTI-FOOT DROP slippers) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กลุม สาขาสรางเสริม
สุขภาพ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล (Save Amp, Save Hands to Safety) นิทรรศการโครงงาน
นิสิต ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมพญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

นาย อนันต์ นะวะดีแก้ว นิสติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี 2558 ระดับภาค (ภาค5) ครั้งที่ 44
อุตรดิตถ์เกมส์
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นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคว้ารางวัล
ชนะเลิศประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม
         อาจารย์รตนพรรษ  สุชาติ และ อาจารย์ปิยฉัตร อุดมศรี อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
มัลติมเี ดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา น�ำนิสติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
มัลติมเี ดีย คือนางสาวอรุณโรจน์ วงศ์แสน นางสาวช่อทิพย์ มณีธร และนางสาวจิราภา แสนใจยา เข้ารับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจ�ำปี 2558 เรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
Mae Fah Luang University Multimedia Animation Contest 2015 (MMAC2015) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับส�ำนักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัทกันตนาแอนิเมชั่น จ�ำกัด จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา
เห็นความส�ำคัญและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นเวทีที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเยาวชนด้านมัลติมเี ดียและแอนิเมชัน่ เพือ่ ให้เป็นกิจกรรม
ที่สอดคล้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านแอนิเมชั่น และมัลติมีเดียที่ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
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นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์รับรางวัลชมเชย จากการประกวด
บทละครเวทีประเภทประชาชนทัว่ ไป เรือ่ ง “วลี” จากการประกวดบทละครเวทีขนาดสัน้ โครงการ “บทคิดดี” เรือ่ ง “วลี”
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวดบทละครเวทีประเภทประชาชนทัว่ ไปเรือ่ ง “วลี” จากการประกวดบทละครเวทีขนาดสัน้ โครงการ “บทคิดดี”
เรื่อง “วลี” ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 คนคือ
1. นางสาวสุรีย์กร ปิ่นแก้ว
2. นางสาวศิริวรา ค้าสม
3. นางสาวศิวาภรณ์ ภู่น้อย
4. นายอภิสิทธิ์ สุภาเมสิทธิ์
5. นายศักดิ์ชัย เทียนบุญนาค

จากการที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ภาคเหนือตอนบน 6 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่าย), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัย
ฟาร์อสี เทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จดั โครงการ
Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE “Y.E.S. IDEA CHALLENGE” ระหว่างวันที่ 3 - 5
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนีภ้ ายในงานยังเปิดโอกาสให้นสิ ติ ผูป้ ระกอบการ
น�ำเสนอแผนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการด้วย นายกิตติธัช วงศ์ ใหญ่ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา และนายอิทธิพล ปัญญาเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 3
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน�ำเสนอแผนธุรกิจ
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ทีมคอนกรีตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาคว้ารางวัลรองชนะเลิศ
ทีมคอนกรีตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาคว้ารางวัลรองชนะเลิศ
คอนกรีตมวลเบาประเภทก�ำลังอัดสูงในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2558
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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นายปณิธาน อนันตยศ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (AEC) ได้รับรางวัล
ชมเชยในการแสดงผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13 (The 13th National Scientific Conference of the
Dental Faculty Consortium of Thailand  (ZDFCT 2015)) เมื่อระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558  เพื่อเปิด
เวทีให้นสิ ติ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ทวั่ ประเทศ แสดงและน�ำเสนอผลงานวิจยั สร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ของไทย ให้มคี วามก้าวหน้าและมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วม โครงการกีฬา-วิชาการ โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 11 “เวอร์ริเดียนเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2558
มีผเู้ ข้าร่วมงานมากกว่า 1,500 คน จาก 16 สถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ ซึง่ ในงานนี้ นิสติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาได้เข้าแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ และได้รางวัลมาดังนี้
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “เทคนิคปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา”
นางสาวทิพย์สุดา ลือชาค�ำ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน “ตอบค�ำถามวิชาการทางด้านจุลชีววิทยา”
นายอาทิตย์ อ�่ำศรี
นายวิทวัส ค�ำแก้ว
นางสาวจันทิมา พรหมวิหาร
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ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research 2 Market:
R2M 2014) ระดับประเทศ ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น
กิจกรรมแข่งขัน การน�ำผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปต่อยอดเพือ่ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึง่ นายสุรพันธ์ ทันอินทรอาจ
และ นางสาวหทัยภัทร เชือ้ สะอาด นิสติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้เข้าแข่งขัน
และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในโครงงาน เรื่อง “Yeast Flesh” การน�ำโปรตีนเซลล์เดียวจากยีสต์ ไปใช้เป็น
โปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ส�ำหรับคนที่ทานอาหารเจ
นอกจากนีน้ างสาวสุวมิ ล วงศ์ขตั ยิ ะ นิสติ สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้รบั รางวัลผลการศึกษายอดเยีย่ ม
ทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชัน้ ปีที่ 1 นิสติ ของทางคณะยังได้รบั รางวัลผลการเรียนยอดเยีย่ มทางวิทยาศาสตร์
มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ

นางสาวสุวมิ ล วงศ์ขตั ยิ ะ

นางสาวจริยา ร่มไม้ขจี

นางสาวจริยา ร่มไม้ขจี นิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน
ชัน้ ปีที่ 4 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการประกวดวรรณกรรมเยาวชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว ในกรอบความคิด “ท�ำความดี..ไม่มีที่สิ้นสุด” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
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นายกิตติพงษ์ วงศ์สาม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรตรีควบโท วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ และได้รบั คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ภูมภิ าคต่อไป ภายใต้โครงการประกวดสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 โดยส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558

ตัวแทนนิสติ สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รบั คัดเลือก
โครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านอิงโค้ง” ให้เป็น 1 ใน 10 โครงการทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “กล่องวิเศษ
น้องอยากได้ พี่จัดให้” จาก บริษัทอ�ำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ�ำกัด และสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี และได้รับเงินสนับสนุน
กิจกรรมค่ายอาสา พร้อมชุดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จ�ำนวน 200 ชุด มอบให้กับโรงเรียนบ้านอิงโค้ง ต�ำบลห้วยแก้ว
อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรตรีควบโท วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้น�ำเสนอโครงการ “ศาลาประชาคมฮ่วมใจ๋ ฮื้อฮักกลับไป สู่ป่าสะเกิน” ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้
เป็น 1 ใน 20 ทีม จากทั้งหมด 36 ทีม ทั่วประเทศ พร้อมได้รับทุนสนับสนุนการท�ำกิจกรรม 100,000 บาท ภายใต้
โครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสา รุ่นที่ 7 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  

กิจกรรม
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ด้านการวิจัย
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ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น
เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัย
เพื่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น
โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานโดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ ในสาขาต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิผล และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ตลอดจนเพิม่ ขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้น�ำในการวิจัยให้สามารถด�ำเนินการในลักษณะหุ้นส่วนหรือ
การสร้างเครือข่ายกับสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ พัฒนาคุณภาพของนักวิจยั ให้น�ำไปสูค่ วามเป็นสากล
ได้เร็วขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการท�ำโครงการวิจัย
จ�ำนวน 377 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 84,308,300 บาท
ตารางแสดงจ�ำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปี 2555-2558

รายการ
จ�ำนวนโครงการ
จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวน/ปีงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
279
139
341
377
52,467,170 76,653,477 109,263,436 84,308,300
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 54 เรื่อง

ที่

ชื่อผลงาน

1 Characterization of sakA
gene from pathogenic
dimorphic fungus Penicillium
marneffei
2 Determination of gallic acid
and rutin in extracts Cassia
alata and Andrographis
paniculata                                                                          
3 ON FUZZY IDEAL OF
NEAR LEFT ALMOST
RINGS
4 Some application of prime
IDEALS of AG-ring
5 Cowabenzophenones A and
B, two new tetracyclo
[7.3.3.33.11.03.7]tetradecane
-2,12,14-trione derivatives,
from ripe fruits of Garcinia
cowa
6 Biphenyl and xanthone
derivatives from the twigs of
a Garcinia sp.(Clusiaceae)
7 Isopimarane diterpenes and
flavan derivatives from the
twigs of Caesalpinia
furfuracea
8 Small Mammal Communities:
Diversities, Seasonal and
Temporal Distribution in
Each Forest Type, University
of Phayao Plant Genetic
Conservation Area, Thailand

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

อักษรากร
ค�ำมาสุข

International Journal of
Medical Microbiology

บุหรัน
พันธุ์สวรรค์

ScienceAsia

ธิติ เกตุค�ำ

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
พฤศจิกายน
2557

12,000

ธันวาคม 2557

32,000

JP Journal of Algebra,
สิงหาคม 2557
Number Theory and
Applications
International Journal of Pure ธันวาคม 2557
and Applied Mathematics
Fitoterapia
มกราคม 2557

28,085

สาโรจน์
จีนประชา

Phytochemistry Letters

กุมภาพันธ์
2557

12,000

สาโรจน์
จีนประชา

Phytochemistry Letters

ธันวาคม 2556

12,000

กันยายนธันวาคม 2557

12,000

ธิติ เกตุค�ำ
สาโรจน์
จีนประชา

Chiang Mai University
สิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล Journal of Natural
Sciences

14,406
12,000

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 54 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

9 Targeted therapy of
colorectal neoplasia with
rapamycin in peptide-labeled
pegylated octadecyl
lithocholate micelles
10 Cost-effectiveness analysis
of pharmacogenetic-guided
warfarin dosing in Thailand
11 Impact of extraneous
proteins on the gastrointestinal
fate of sunflower seed
(Helianthus annuus) oil
bodies: a simulated
gastrointestestinal tract study
12 Decomposition of nitrous
oxide on Fe-doped boron
nitride nanotubes: the ligand
effect
13 Theoretical study on the
mechanism and kinetics of
ring-opening polymerization
of cyclic esters initiated by
tin(II) n-butoxide
14 Effects of Silicon-Bridge and
π-Ligands on the Electronic
Structures and Related
Properties of Dimethyl
Zirconocene Polymerization
Catalysts: A Comparative
Theoretical Study

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

ศุภางค์ คนดี Journal of Controlled
Release

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
กุมภาพันธ์
2558

12,000

สุรศักด์
เสาร์แก้ว

Thrombosis Research

ธันวาคม 2557

12,000

สกุลคุณ  
มากคุณ

Food and Function

มกราคม 2558

12,000

Physical Chemistry
ณัชชา  
อินทร์จันทร์ Chemical Physics

กันยายน
2557

12,000

จิตระยุทธ์   Computational and
จิตอ่อนน้อม Theoretical Chemistry

กันยายน
2557

12,000

จิตระยุทธ์   Chiang Mai University
จิตอ่อนน้อม Journal of Natural
Sciences

ตุลาคม 2557

12,000
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 54 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

15 A DFT study of the unusual
substrate-assisted mechanism
of Serratia marcescens
chitinase B reveals the role
of solvent and mutational
effect on catalysis
16 Robust LFC in a Smart Grid
With Wind Power Penetration
by Coordinated V2G Control
and Frequency Controller
17 Laboratory Investigation of
Hot Mix Asphalt Behaviour
for Mechanistic-Empirical
Pavement Design in Tropical
Countries
18 ON SEMI-PRIME AND
QUASI-SEMI-PRIME
IDEALS IN Γ-AG-RINGS
19 Potent Antiplasmodial
Alkaloids and Flavonoids
from Dasymaschalon
acuminatum
20 Synthesis, cytotoxicity
against human oral cancer
KB cells and structure-activity
relationship studies of
trienone analogues of
curcuminoids
21 Effect of Lead and γPolyglutamic Acid Produced
from Bacillus subtilis on
Growth of Brassica
chinensis L.

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่

จิตระยุทธ์   Journal of Molecular
จิตอ่อนน้อม Graphics and Modelling

ธันวาคม 2557

12,000

สิทธิเดช      IEEE Transactions on
วชิราศรีศิริกุล Smart Grid

มกราคม 2557

19,357

ธนกร       Geotechnical Engineering มีนาคม 2558
ชมภูรัตน์

12,000

ธิติ เกตุค�ำ

Far East Journal of
Mathematical Sciences

ธันวาคม 2557

27,308

รัชนาพร  
โชคชัยสิริ

Records of Natural
Products sciences

มกราคม 2558

12,000

รัชนาพร  
โชคชัยสิริ

Bioorganic & Medicinal
Chemistry Letters

กรกฎาคม
2557

12,000

กฤตชญา  
อิสกุล

APCBEE Procedia Letters

กุมภาพันธ์
2557

6,000

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 54 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

22 Diarylheptanoids of
Curcuma comosa with
Inhibitory Effects on Nitric
Oxide Production in
Macrophage RAW 264.7 Cells
23 Morphotropic Phase
Boundary of 0.875Pb
(ZrxTi1−x)O3–0.125Pb
(Mg1/3Nb2/3)O3 Ceramics
24 Antibacterial Compounds
from the Roots of
Cratoxylum formosum spp.
pruniflorum
25 CYTOTOXIC CARBAZOLE
ALKALOIDS FROM THE
STEMS OF Murraya koenigii
26 Monoterpene indole
Alkaloids from the Twigs of
Kopsia arborea
27 LARVICIDAL ACTIVITY OF
PERESKIA BLEO (KUNTH)
DC. (CACTACEAE) FRUIT
ENDOCARP CRUDE AND
FRACTIONATED
EXTRACTS AGAINST
AEDES AEGYPTI (L.)
(DIPTERA:CULICIDAE)
28 Halpern’s Iteration for
Strongly Relatively
Nonexpansive Mappings in
Banach Spaces
29 Oil-enriched, ultra-small
nanostructured lipid carriers
(usNLC): A novel delivery
system based on flip-flop
structure
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ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร
Natural Product
Communications

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
มกราคม 2558

12,000

อนุรักษ์    Ferroelectrics
ประสาทเขตร์
การ

ตุลาคม 2557

12,000

สาโรจน์     Natural Product
Communications
จีนประชา

ตุลาคม 2557

12,000

สาโรจน์     Chemistry of Natural
Compounds
จีนประชา

มีนาคม 2557

12,000

สาโรจน์     Natural Product
Communications
จีนประชา

ตุลาคม 2557

12,000

รัชนาพร  
โชคชัยสิริ

รักสกุล   
แก่นเรณู

Southeast Asian Journal
of Tropical Medicine and
Public Health

พฤศจิกายน
2557

12,000

ประสิทธิ์   
ช่อล�ำเจียก

Kyungpook Mathematical
Journal

กันยายน
2557

12,000

ณัฐภรณ์   
ใบแสง

International Journal of
Pharmaceutics

ธันวาคม 2557

12,000
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 54 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

30 Characterization of
hypersensitivity reactions
reported among Andrographis
paniculata users in Thailand
using Health Product
Vigilance Center (HPVC)
database
31 Clinical Effects of Thai Herbal
Compress: A Systematic
Review and Meta-Analysis
32 Role of the rttA gene in
morphogenesis, stress
response, and virulence in
the human pathogenic
fungus Penicillium marneffei
33 Antioxidant Activity, Total
Phenolics and Isoflavones in
Vegetables Available in
Thailand
34 Removal of VOCs by
photocatalytic oxidation
using nano-TiO2/PLA
biocomposite
35 ON (m,n)-REGULARINLA
SEMIGROUP

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่

สุรศักด์
เสาร์แก้ว

BMC Complementary and ธันวาคม 2557
Alternative Medicine

12,000

สุรศักด์  
เสาร์แก้ว

Evidence-based
Complementary and
Alternative Medicine
Medical Mycology

2558

12,000

ธันวาคม 2557

12,000

2557

12,000

อักษรากร
ค�ำมาสุข

Malaysian Journal of
รัตนา   
ทรัพย์บ�ำเรอ Nutrition
ต่อพงศ์
กรีธาชาติ

Journal of Environmental
Bilolgy

พฤษภาคม
2558

28,024

ธิติ เกตุค�ำ

Far East Journal of
Mathematical Sciences
(FJMS)
Fungal Genetics and
Biology

กุมภาพันธ์
2558

24,532

กุมภาพันธ์
2558

12,000

International Journal of
Applied Mathematics and
Statistics

2557

26,736

กานต์รวี  
36 Recognition of seven
species in the Cryptococcus ขยัน
gattii/Cryptococcus
neoformans species complex
37 Quasi-ideal in Γ-AG-ring ธิติ เกตุค�ำ

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 54 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

38 Iron-Chelating, Free Radical
Scavenging And AntiProliferative Activities of
Azadirachta indica
39 Expression of Heat Shock
Protein Genes in Different
Developmental Stages and
After Temperature Stress in
the Maize Weevil (Coleoptera:
Curculionidae)
40 PHEVs Bidirectional
Charging/Discharging and
SoC Control for Microgrid
Frequency Stabilization
Using Multiple MPC
41 Molecular Diagnosis of
α⁰-Thalassemia Through
Urine DNA: A Novel DNA
Source to Facilitate
Prevention Programs in
Remote Geographical Areas
42 Elevated Hb A2 Levels in a
Patient with a Compound
Heterozygosity for the
(β+) -31 (A > G) and (β0)
Codon 17 (A > T) Mutations
Together with a Single
α-Globin Gene
43 HYPERCIRCLE INEQUALITY FOR PARTIALLYCORRUPTED DATA

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่

พยุงศักดิ์     Journal of the Medical
ตันติไพบูลย์วงศ์ Association of Thailand

เมษายน 2557

12,000

จตุพร            Journal of Economic
ตัง้ จิตรวิทยากูล Entomology

มีนาคม 2558

32,000

มีนาคม 2558

12,000

จงลักษณ์  
พาหะซา

IEEE Transactions on
SMART GRID

เนรัฐชลา
สุวรรณคนธ์

HEMOGLOBIN

พฤษภาคม
2558

17,554

สิทธิชัย  
ปัญญาใส

HEMOGLOBIN

มิถุนายน
2558

12,000

กรรณิการ์
ข�ำพึ่งสน

Annals of Functional
Analysis

2558

12,000

79
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 54 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

44 Connection and Transmission
Biological Information for
Learning and Tourism in
Natural Areas
45 On (m, n)-quasi-ideals in
LA-semigroups
46 Material flow management
and cleaner production of
cassava processing for
future food, feed and fuel in
Thailand
47 CRYSTAL GROWTH OF
AgSbS2 (MIARGYRITE)
NANOSTRUCTURE BY
CYCLIC MICROWAVE
RADIATION
48 A Thermo-Hygro-Coupled
Model for Chloride Penetration in Concrete Structures
49 The Need for Vengeance or
the Need to Mourn? Atiq
Rahimi’s Exploration
of“Afghan” Self-Identity in
Earth and Ashes
50 A modified regularization
method for finding zeros of
monotone operators in
Hilbert spaces
51 Spatio-Temporal Outbreak
Detection of Dengue
Hemorrhagic Fever in
Phayao, Thailand

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

ประกอบศิริ   Europeans Journal of
Scientific Research
ภักดีพินิจ

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
ตุลาคม 2556

6,000

ธิติ เกตุค�ำ

Applied Sciences

2558

6,000

ณภัทร    
จักรวัฒนา

Journal of Cleaner
Production

กรกฎาคม
2558

12,000

มิถุนายน
2558

12,000

2558

32,000

เมษายน 2558

12,000

กรกฎาคม
2558

12,000

มิถุนายน
2558

22,503

จุฑารัตน์     Chalcogenide Letters
ก๋าวินจันทร์

ณัฐพงศ์      Advances in Materials
ด�ำรงวิริยะนุ Science and Engineering
ภาพ
Iranian Studies
William
Kingsbury

ประสิทธิ์   
ช่อล�ำเจียก

Journal of Inequalities and
Applications

นครินทร์    International Journal of
Geoinformatics
ชัยแก้ว

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 54 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

52 On generalized fuzzy ideals
of ordered LA-semigroups
53 INTUITIONISTIC FUZZY
SETS IN UP-ALGEBRAS
54 Exact stiffness matrix for
nonlocal bars embedded in
elastic foundation media: the
virtual-force approach

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน
อัยเรศ   
เอี่ยมพันธ์
อัยเรศ   
เอี่ยมพันธ์
ณัฐพงศ์     
ด�ำรงวิรยิ ะนุภาพ

ชื่อวารสาร
Boletin de Matematicas
Italian Journal of Pure and
Applied Mathematics
Journal of Engineering
Mathematics

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
ตุลาคม 2557

6,000

2558

15,479

มิถุนายน
2558

12,000

จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ จ�ำนวน 42 เรื่อง

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
พฤษภาคม สิงหาคม 2557

3,000

วารสารวิทยาศาสตร์และ พฤษภาคม เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สิงหาคม 2557
อุบลราชธานี
Thai Journal of Genetics พฤษภาคม 3 ล�ำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของ ดุจฤดี
สิงหาคม 2557
ยีน CHD-W และ CHD-Z เพื่อ ปานพรหมมินทร์
การระบุเพศของนกปรอดหัวโขน
วารสารวิทยาศาสตร์
กันยายน หทัยทิพย์
4 ประสิทธิภาพของน�้ำอิเล็ก
ธันวาคม 2557
โทรไลต์ต่อการลดจุลินทรีย์และ นิมติ รเกียรติไกล เกษตร
คุณภาพของแคนตาลูปพันธุ์
ซันเลดี้หั่นชิ้น
กรกฎาคม 5 การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ศิรินทิพย์ ค�ำฟู วารสารศรีนครินทร์
เวชสาร
สิงหาคม 2557
และภาระในการดูแลตนเองในผู้
สูงอายุ อ�ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย

1,500

1 การสู่ขวัญ : พิธีกรรมแห่งชาติ เปรมวิทย์  
ชาวไทยลื้อที่อ�ำเภอเชียงค�ำ  วิวัฒนเศรษฐ์
จังหวัดพะเยา
2 ไอดีลเฉพาะของเนียร์เลฟท์ ธิติ เกตุค�ำ
ออลโมซท์ริง

1,500
1,500

3,000
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ จ�ำนวน 42 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

6 การศึกษาการป้องกันก�ำจัดโรค
ใบจุดของผักกาดหอมในระบบ
การปลูกแบบไฮโดรโปนิคส์ด้วย
สารสกัดสมุนไพร
7 ผลของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อ
การเจริญเติบโตและควบคุมโรค
ของแคนตาลูปในแปลงปลูก
8 ความสัมพันธ์ของอินทรียวัตถุ
กับค่าความเป็นกรดของพืช
หมักบางชนิด
9 ผลของการฉายรังสี UV-C ต่อ
คุณภาพของแก้วมังกรตัดแต่ง
พร้อมบริโภคระหว่างการเก็บ
รักษา
10 ความเป็นอื่นในสังคมล้านนา:
ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมสู่
พลวัตของความเป็นอื่นและการ
โต้กลับของกลุ่มชาติพันธุ์
11 ท่าทางและการบาดเจ็บจาก
การท�ำงานในกลุ่มผู้จักสานผัก
ตบชวา: การศึกษาน�ำร่อง
12 Isolation and Antimicrobial
Susceptibility Patterns of
Methicillin-Resistant
Staphylococci from Public
Transport Stations
13 อุบัติการณ์ของพาหะ
อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ในจังหวัด
พะเยา
14 ความหลากหลายของปลาและ
การจ�ำแนกชนิดโดยใช้ดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดในน�้ำตกธารสวรรค์
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
จังหวัดพะเยา

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

วิพรพรรณ์  
เนื่องเม็ก

วารสารนเรศวรพะเยา

วิพรพรรณ์  
เนื่องเม็ก

วารสารแก่นเกษตร

มนตรี
ปัญญาทอง

วารสารนเรศวรพะเยา

วารสารเกษตรพระวรุณ
หทัยทิพย์  
นิมติ รเกียรติไกล

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
พฤษภาคม สิงหาคม 2557

1,500

กรกฎาคม
2557

1,500

พฤษภาคม สิงหาคม 2557

1,500

มิถุนายน
2557

1,500

วัชรินทร์  
แก่นจันทร์

วารสารวิชาการ
มิถุนายน มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น พฤศจิกายน
2557

3,600

อรุณีย์  
พรหมศรี

วารสารนเรศวรพะเยา

กันยายน ธันวาคม 2557

1,500

อักษรากร  
ค�ำมาสุข

วารสารเทคนิคการแพทย์ ธันวาคม 2557

1,500

สิทธิชัย  
ปัญญาใส

วารสารโลหิตวิทยาและ
เวชศาสตร์บริการโลหิต

ตุลาคม ธันวาคม 2557

3,000

26 - 27
มกราคม 2558

1,500

ดุจฤดี         วารสารแก่นเกษตร
ปานพรหมมินทร์

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ จ�ำนวน 42 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

15 ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจ�ำแนก
ชนิดปลาในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
พะเยา
16 ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจ�ำแนก
ชนิดปลาหมู่ 14 ชนิด
17 พลวัตประชากรบางประการ
ของปลาแป้นแก้ว
(Parambassis siamensis)
ในพื้นที่ชุ่มน�้ำหนองเล็งทราย
จังหวัดพะเยา
18 ความสวยงามวางนัยทั่วไป:การ
เริ่มต้นของริงของจ�ำนวนเศษ
เหลือ
19 ความสวยงามวางนัยทั่วไป :
พหุคูณของจ�ำนวนที่ทุกหลัก
เป็นจ�ำนวนเต็มเดียวกัน ยกเว้น
หลักแรกและหลักสุดท้ายเป็น
เลขโดด 1
20 การพัฒนาสายพันธุ์และการ
ทดสอบพันธุ์ลูกผสมข้าวโพด
ข้าวเหนียวเบื้องต้นที่มี
ศักยภาพผลผลิตสูงในจังหวัด
พะเยาโดยวิธีสายพันธุ์ลูกผสม
กับตัวทดสอบ
21 การพัฒนาแบบสอบถาม
ออนไลน์ส�ำหรับทดสอบความ
สนใจอาชีวศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
22 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือก
ลิ้นจี่ต่อการยับยั้งการท�ำงาน
ของเกล็ดเลือด

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

ดุจฤดี         วารสารนเรศวรพะเยา
ปานพรหมมินทร์

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
กันยายน ธันวาคม 2557

1,500

ดุจฤดี         วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ กรกฎาคม ธันวาคม 2557
ปานพรหมมินทร์ ประมง
26 - 27
กัญญาณัฐ   วารสารแก่นเกษตร
มกราคม 2558
สุนทรประสิทธิ์

1,500
1,500

อัยเรศ  
เอี่ยมพันธ์

วารสารนเรศวรพะเยา

อัยเรศ  
เอี่ยมพันธ์

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

บุญฤทธิ์
สินค้างาม

วารสารมหาวิทยาลัย
พฤษภาคม นเรศวร:วิทยาศาสตร์และ สิงหาคม 2557
เทคโนโลยี

3,000

วราพงษ์  
คล่องแคล่ว

วารสารนเรศวรพะเยา

มกราคม เมษายน 2558

1,500

สุภาพร     
ข�ำจันทร์

วารสารนเรศวรพะเยา

กันยายน ธันวาคม 2557

1,500

มกราคม เมษายน 2557

1,500

1 มิถุนายน
2557

1,500
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ จ�ำนวน 42 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

23 อิทธิพลของอายุต่อค่าความ
คลาดเคลื่อนคงที่ของการรับรู้
ต�ำแหน่งข้อต่อรยางค์ส่วนล่าง
24 ความชุกของพาหะ Alphathalassemia ของอาสาสมัคร
บุคคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
25 คุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิตกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
26 ผลของสารสกัดจากยาหม้อ
สมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ลูกใต้ใบ มะยม และเตยหอม
ต่อการท�ำงานของเซลล์นิว
โตรฟิล เซลล์เม็ดเลือดแดง
และเกล็ดเลือด
27 การทดสอบผลผลิตข้าวโพด
ลูกผสมเบื้องต้นในจังหวัด
พะเยา
28 The Integrated Education
Curriculum Reformation and
the Permanency in Career
Development in the Field of
Information Technology
29 พฤกษเคมี และฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียของสารสกัดจาก
เปลือกกล้วยน�้ำว้า ส�ำหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มต้าน
แบคทีเรีย
30 Influences of Factors
Affecting the Farmers’Network
of Safe Vegetable
Productions.

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่

อรุณีย์
พรหมศรี

วารสารเทคนิคการแพทย์ มกราคม 2558
เชียงใหม่

1,500

เนรัฐชลา
สุวรรณคนธ์

วารสารโลหิตวิทยาและ
เวชศาสตร์บริการโลหิต

เมษายน มิถนุ ายน 2557

3,000

อรุณีย์  
พรหมศรี

วารสารวิชาการคุณธรรม
ความดี

1 กันยายน
2557

1,500

สุภาพร     
ข�ำจันทร์

วารสารเทคนิคการแพทย์
เชียงใหม่

พฤษภาคม
2558

1,500

บุญฤทธิ์  
สินค้างาม

วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร

มกราคม เมษายน 2558

1,500

ฐิติรัตน์  
เชี่ยวสุวรรณ

วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย

พฤษภาคม
2558

1,500

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน มกราคม แสงระวี   
มีนาคม 2558
สุทธิปริญญานนท์

วิชาญ   
อมรากุล

วารสารสังคมศาสตร์
วิชาการ

กุมภาพันธ์ พฤษภาคม
2558

1,500

6,500

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ จ�ำนวน 42 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

31 ผลของสารสกัดจากยาหม้อ
สมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ลูกใต้ใบ มะยม และเตยหอม
ต่อการท�ำงานของเซลล์นิว
โตรฟิล เซลล์เม็ดเลือดแดง
และเกล็ดเลือด
32 การประเมินความสามารถใน
การผนึกรอยรั่วบริเวณปลาย
รากฟันเมื่ออุดคลองรากฟัน
ด้วยวัสดุเรียลซีลร่วมกับระบบ
สารยึดติดเซลฟ์เอทช์ เปรียบ
เทียบกับการอุดคลองรากฟัน
ด้วยวัสดุเรียลซีล
33 การวิเคราะห์กลุ่มความเข้มข้น
PM10 ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย
34 อุบัติการณ์ความผิดปกติของ
โครโมโซมทารกจากน�้ำคร�่ำใน
หญิงไทยตั้งครรภ์
35 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น�้ำจิ้มสุกี้เพื่อสุขภาพจากกาก
กระเทียมที่หมักด้วยเชื้อโพรไบ
โอติกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนเทศบาล ต�ำบลบ้านถ�้ำ 
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา
36 ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุ
โรคพืชในการใช้ควบคุมผักตบ
ชวา โดยชีววิธี
37 ความหลากหลายของเห็ดใน
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

ปารียา
ใบอุบล

วารสารเทคนิคการแพทย์
เชียงใหม่

พรพัฒน์  
ธีรโสภณ

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
พฤษภาคม
2558

1,500

วารสารวิทยาสาร
ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรกฎาคม ธันวาคม 2557

1,500

สิทธิชัย
พิมลศรี

วารสารวิศวกรรมสิ่ง
แวดล้อมไทย

พฤษภาคม ธันวาคม 2557

3,000

อัญชลี
ระวังการ

Thai Journal of Genetics

มกราคม เมษายน 2558

1,500

นิจติยา  
สุวรรณสม

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา กรกฎาคม เชิงพื้นที่
สิงหาคม 2557

1,500

วิพรพรรณ์  
เนื่องเม็ก

วารสารแก่นเกษตร

มกราคม 2558

1,500

วิพรพรรณ์  
เนื่องเม็ก

วารสารแก่นเกษตร

มกราคม 2558

1,500
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ จ�ำนวน 42 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

38 การคัดเลือกจุลินทรีย์ดินในการ
ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายผักตบ
ชวาหมัก และเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารพืชเพื่อผลิตปุ๋ยหมักผัก
ตบชวา
39 การทดสอบผลผลิตก่อนการ
จ�ำหน่ายข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์ใหม่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา
และเชียงราย
40 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมในจังหวัดเชียงราย
41 ความสวยงามวางนัยทั่วไป :
ผลคูณของจ�ำนวนที่มีเลขโดด
ทุกหลักเป็นเลข 1 กับจ�ำนวน
ที่มีเลขโดดทุกหลักเป็นเลข 1
ยกเว้นหลักแรกและหลักสุดท้าย
เป็นจ�ำนวนหลักของเลข 1
ในจ�ำนวนแรก
42 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับ
ปรับสมดุลงานในปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขาย
กรณีหลายคนด้วยหลักการ
ค่าน้อยสุดของค่ามากสุด

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่

วิพรพรรณ์  
เนื่องเม็ก

วารสารแก่นเกษตร

มกราคม 2558

1,500

กิติ          
สัจจาวัฒนา

วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร

กันยายน ธันวาคม 2557

1,500

กิติ          
สัจจาวัฒนา
อัยเรศ
เอี่ยมพันธ์

วารสารแก่นเกษตร

มกราคม 2558

1,500

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

มกราคม มิถนุ ายน 2558

1,500

มกราคม มิถนุ ายน 2558

1,500

อภิศักดิ์        วารสารไทยการวิจัย
วิทยาประภากร ด�ำเนินงาน

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนบทความวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 10 เรื่อง

ที่

ชื่อผลงาน

1 การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่
ของพิธีสู่ขวัญชาวไทลื้อ
จังหวัดพะเยา
2 ความสวยงามวางนัยทั่วไป :
ผลคูณของ 9 กับจ�ำนวนที่เลข
เรียงกัน เพิ่มขึ้นไปทางซ้าย
ด้วยพหุคูณของ 3
3 ความสวยงามวางนัยทั่วไป :
ผลคูณของเลขโดด 9 กับ
จ�ำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไป
ทางซ้ายด้วยเลขคู่
4 โอลิโกแซคคาไรด์ในน�้ำนมคน
5
6

7

8

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่

เปรมวิทย์  
วิวัฒนเศรษฐ์

มนุษย์ศาสตร์
สังคมศาสตร์

มกราคม เมษายน 2557

1,500

อัยเรศ
เอี่ยมพันธ์

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตุลาคม ธันวาคม 2557

1,500

อัยเรศ   
เอี่ยมพันธ์

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

มกราคม เมษายน 2557

1,500

วารสารนเรศวรพะเยา

มกราคม เมษายน 2558
พฤษภาคม สิงหาคม 2557

1,500

กันยายน ธันวาคม 2557

1,500

วารสารวิทยาศาสตร์และ พฤษภาคม เทคโนโลยี
ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1,500

Thai Journal of Science พฤษภาคม and Technology
สิงหาคม 2558

1,500

ภัคสิริ
สินไชยกิจ
ความสวยวางนัยทัว่ ไป : ผลคูณ อัยเรศ   
เอี่ยมพันธ์
ของสองจ�ำนวนที่ทุกหลัก
เป็นเลข 1
ความสวยงามวางนัยทั่วไป: อัยเรศ   
ผลคูณของจ�ำนวนทีเ่ ลขเรียงกัน เอี่ยมพันธ์
เพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคี่
กับเลขโดด 9**
อัยเรศ   
ความสวยวางนัยทั่วไป:
เอี่ยมพันธ์
ผลบวกของก�ำลังสองของ
จ�ำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 3
กับจ�ำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 2
ความสวยงามวางนัยทั่วไป: อัยเรศ   
เอี่ยมพันธ์
ผลบวกของพหุคูณของ 9
กับจ�ำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้น
จาก 1 ทางซ้ายและขวาเข้าสู่
เลขกึ่งกลาง และจ�ำนวนที่เลข
เรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ที่
กึ่งกลางไปทางซ้ายและขวา

วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร
วารสารวิจัย มสด สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1,500

87
SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 87

8/18/2559 BE 2:41 PM

จ�ำนวนบทความวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 10 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

9 ความสวยงามวางนัยทั่วไป:
ผลคูณของจ�ำนวนที่ทุกหลัก
เป็นเลขโดด 2 กับจ�ำนวนที่
ทุกหลักเป็นเลขโดด 5
10 การแปลงแผนผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25452564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2552 ไปสู่การปฏิบัติงาน
พัฒนาท้องถิ่น ต�ำบลแม่ใส   
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่

อัยเรศ   
เอี่ยมพันธ์

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

มกราคม มิถนุ ายน 2558

1,500

วรรณภา  
ทองแดง

วารสารสังคมศาสตร์
วิชาการ

มิถนุ ายน กันยายน 2558

6,500

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 56 เรื่อง

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

1 ค�ำตอบแรกเริ่มที่เหมาะส�ำหรับ
การประมาณสถานะแบบผสมที่
มีเงื่อนไขบังคับ
2 การควบคุมประสานกันของ
LFC และ SOC โดยใช้
MIMO-MPC เพื่อควบคุม
ความถี่โหลดในระบบไมโครกริด
3 แนวทางการเสริมสร้างภาวะ
ความเป็นพลเมืองในประเด็น
เรื่องการเมืองกับชีวิต
4 การประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพจากการบริโภคพืชผัก
ในกว๊านพะเยาของประชาชนที่
อาศัยรอบกว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา
5 การประเมินการปนเปื้อนสาระ
ตะกั่วในหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวและ
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
จากการบริโภคน�้ำก๋วยเตี๋ยว

เชวศักดิ์    
รักเป็นไทย

6 ไบไอดีลและไบอีลอย่างอ่อน
ของเนียร์เลฟท์ออลโมซท์ริง

ธิติ
เกตุค�ำ

7 ประสิทธิภาพการดักจับของแข็ง
แขวนลอย (Suspension
Solid:SS) โดยวัสดุกรองตะกอน
ในล�ำน�้ำสาขากว๊านพะเยา
8 การประยุกต์ใช้ข้าวลอยน�้ำและ
พืชน�้ำในการดักจับของแข็ง
แขวนลอยล�ำน�้ำต้นน�้ำกว๊าน
พะเยา

สุขทัย    
พงษ์พัฒนศิริ

จงลักษณ์  
พาหะซา
วีระ        
เลิศสมพร
สมคิด
จูหว้า

สมคิด
จูหว้า

สุขทัย    
พงษ์พัฒนศิริ

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการทาง
19 - 21
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557
การประชุมวิชาการทาง
19 - 21
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37   พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557

1,500

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ พฤศจิกายน
และรัฐประศาสนศาสตร์
2556
แห่งชาติ ครั้งที่ 14
การประชุมทางวิชาการ
23 - 24
ระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้ง มกราคม 2557
ที่ 3

1,500

การประชุมวิชาการระดับ
21
ชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พฤศจิกายน
วิจัย ครั้งที่ 10 : 2557
2557
“งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
การประชุมวิชาการระดับ
20 - 21
ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย
มีนาคม 2557
ครัง้ ที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
การประชุมทางวิชาการ
29 - 30
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
มกราคม 2558
ครั้งที่ 4

1,500

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

1,500

1,500

1,500
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 56 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

9 การเก็บกักคาร์บอนของป่าพรุ
ลอยน�้ำบริเวณพื้นที่ชุ่มน�้ำกว๊าน
พะเยา
10 การประเมินคุณภาพน�้ำใน
ล�ำน�้ำต้นน�้ำพื้นที่ชุ่มน�้ำ
นานาชาติกว๊านพะเยา
11 การผลิตวัสดุคลุมดินจากเส้นใย
ผักตบชวา

สุขทัย   
พงษ์พัฒนศิริ

12 การใช้ระบบน�้ำใต้ผิวดินเซรามิ
กรูพรุนและเส้นใยคลุมดินกับ
ต้นกาแฟบนพื้นที่เกษตรที่สูง
13 นาข้าวประดิษฐ์เพื่อการกักเก็บ
มวลสารและการปรับปรุง
คุณภาพน�ำ้ ก่อนลงสูก่ ว๊านพะเยา
14 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ
แบคทีเรียของน�้ำมันหอม
ระเหยจากผลมะแขว่น
15 แนวทางพัฒนาการเงินและ
บัญชีของคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
16 การปรับปรุงคุณภาพการกลึง
โลหะเกรด SCM 415 ด้วยวิธี
การออกแบบการทดลองเชิง
แฟคทอเรียล กรณีศึกษาโรง
ปฏิบัติการสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ
17 การศึกษาเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์การจัดการเรียนการ
สอน และติดตามประเมินผล
โครงการบ่มเพาะและพัฒนา
อาชีพเชิงบูรณาการ ภายใต้
โครงการปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555

สุขทัย    
พงษ์พัฒนศิริ

สุขทัย     
พงษ์พัฒนศิริ
สุขทัย     
พงษ์พัฒนศิริ

สุขทัย     
พงษ์พัฒนศิริ
มาลีรักษ์  
อัตต์สินทอง
บุษยมาส  
กอกน้อย
เอราวิล
ถาวร

โกลัญญา
ตายะ

ชื่อการประชุม
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่
13
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่
13
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่
13
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่
13
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่
13
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่
26 - 28
มีนาคม 2557

1,500

26 - 28
มีนาคม 2557

1,500

26 - 28
มีนาคม 2557

1,500

26 - 28
มีนาคม 2557

1,500

26 - 28
มีนาคม 2557

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 56 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

18 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการ
กลยุทธ์เชิงดุลยภาพเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้
บริหาร
19 การประยุกต์ใช้ระบบบริหาร
หลักสูตรและบทเรียนดิจิทัล
ของสถานศึกษาในเขตภาค
เหนือของประเทศไทย
20 ระบบจัดการสารสนเทศข้อมูล
ความจ�ำเป็นพื้นฐาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

ฐิติรัตน์  
เชี่ยวสุวรรณ

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

ฐิติรัตน์  
เชี่ยวสุวรรณ

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29-30
มกราคม 2558

1,500

พรเทพ
โรจนวสุ

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

3-4
ธันวาคม 2557

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

21 โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ พรเทพ      
โรจนวสุ
ภาษาซีชาร์ป
22 ระบบการก�ำหนดเอกสารและ
หลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
23 บทบาทครอบครัวและชุมชน
ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม ในทัศนะของผู้สูง
อายุ ครอบครัว และชุมชน ใน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
24 รูปแบบการด�ำเนินงานของ
สถาบันการเงินชุมชนในจังหวัด
พะเยา

ชื่อการประชุม

กมลทิพย์  
รักเป็นไท

เทียนทอง
ต๊ะแก้ว

วรัญญา  
ไชยทารินทร์

การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ และนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ประจ�ำปี 2557
“พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม”
25 การส�ำรวจปัญหาและ
บุญศิริ         การประชุมทางวิชาการ
สุขพร้อมสรรพ์ ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ความต้องการของชุมชน
ต�ำบลดงเจน อ�ำเภอภูกามยาว
ครั้งที่ 4
จังหวัดพะเยา

91
SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 91

8/18/2559 BE 2:41 PM

จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 56 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

26 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการ
บุกรุกวนอุทยานภูลังกา
จังหวัดพะเยา
27 การกระจายเชิงพื้นที่ของ
ฟลูออไรด์ในน�้ำใต้ดิน อ�ำเภอ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา
28 ภาวะไขมันในกระแสเลือด
ผิดปกติในผู้ป่วยที่มีอัตรา
การกรองของไตผิดปกติ
29 ความชุกของพยาธิเข็มหมุดใน
เด็กชั้นอนุบาล 1-2 ในอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
30 การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
สัณฐานวิทยาของตะกอน
ปัสสาวะ
31 ความชุกของพาหะธาลัสซีเมีย
ในผู้บริจาคโลหิตของ
โรงพยาบาลพะเยา
32 การแยกเชื้อราก่อโรคผิวหนัง
ในสุนัข

รังสรรค์    
เกตุอ๊อต

33 เปรียบเทียบ ความรู้และ
ทัศนคติ ด้านการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ โดยการ
สัมภาษณ์ นิสิตนักศึกษา ใน
การรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก
ต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.
2555 - 2557
34 ผลการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงแบบมีส่วนร่วม

ยุทธนา  
หมั่นดี

รังสรรค์    
เกตุอ๊อต
ดาวยศ
ดาวเรือง
วิภาสิริ     
ศรีสุวรรณ
ปารียา
ใบอุบล
พิไลพร     
จงรวมกลาง
อักษรากร
ค�ำมาสุข

องอาจ
มณีใหม่

ชื่อการประชุม
การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย ครั้งที่ 7”
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่
3-6
กุมภาพันธ์
2558
30 - 31
มีนาคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

1,500

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 56 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

35 ผลการจัดการปัญหาด้านยา
ที่บ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อ
ปัญหาด้านยาและคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ
36 แบบจ�ำลองก�ำหนดการเชิงเส้น
จ�ำนวนเต็มผสมส�ำหรับการ
วางแผนการผลิตน�้ำแข็ง กรณี
ศึกษา: โรงงานผลิตน�้ำแข็ง
พีแอนด์พี พีรพัทธ์ ล�ำปาง
37 โครงการส�ำรวจข้อมูลด้านการ
สื่อสารเบื้องต้นในปัจจุบันของ
ชุมชนหงส์หิน
38 การศึกษาผลของตัวแปรเสริม
เมฆพาความร้อนในการจ�ำลอง
ฝนพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อน
เขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยด้วยแบบจ�ำลอง
WRF
39 การศึกษาการใช้ดินร่วมกับเถ้า
ลอยในพื้นที่ฝังกลบขยะส�ำหรับ
ใช้เป็นวัสดุกลบทับประจ�ำวัน
40 ปัจจัยที่มีผลต่อความคงทนของ
สาร 17 α-Methyltestosterone
ในน�้ำ
41 ประสิทธิภาพการดูดซับ
โครเมียมโดยสารสกัดหยาบ
แทนนิน
42 การคัดแยกและคัดเลือก
แบคทีเรียบริเวณรากพืชเพื่อ
บ�ำบัดสีย้อมผ้า
43 ประสิทธิภาพการบ�ำบัดสีย้อม
ในน�้ำเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ด้วยต้นธูปฤาษี

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

องอาจ
มณีใหม่

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

เอกชัย     
แผ่นทอง

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติด้านการวิจัย
ด�ำเนินงานแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2558

25 - 27
มีนาคม 2558

1,500

วาสนา
นากุ

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 13

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

26 - 28
มีนาคม 2557

1,500

27 - 29
พฤษภาคม
2558
27 - 29
พฤษภาคม
2558
27 - 29
พฤษภาคม
2559
27 - 29
พฤษภาคม
2558
27 - 29
พฤษภาคม
2560

1,500

สิทธิชัย
พิมลศรี

ต่อพงศ์  
กรีธาชาติ

การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14
สุปรีดา   
การประชุมวิชาการ
หอมกลิ่น
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14
สุมล       
การประชุมวิชาการ
นิลรัตน์นิศากร สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14
สุมล       
การประชุมวิชาการ
นิลรัตน์นิศากร สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14
สุมล       
การประชุมวิชาการ
นิลรัตน์นิศากร สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14

1,500
1,500
1,500
1,500
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 56 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

44 การตรวจวัดการแลกเปลี่ยน
พลังงานโดยใช้เทคนิคการวัด
ความแปรปรวนร่วมแบบ
หมุนวนในป่าเต็งรัง
มหาวิทยาลัยพะเยา
45 การประเมินการคายระเหยน�้ำ
โดยใช้เทคนิคการวัดความ
แปรปรวนร่วมแบบหมุนวนใน
ป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยา
46 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การก�ำจัดความกระด้างของน�้ำ
บาดาล โดยซีโอไลต์ชนิด A
และวิธีการตะกอน
47 การคัดเลือกและพัฒนาเชื้อ
พันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มี
ศักยภาพในการปรับตัว เพื่อ
ความสามารถในการพัฒนาเป็น
พันธุ์ลูกผสมบนพื้นที่สูง
48 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าว
เหนียวลูกผสมที่มีศักยภาพ
การผลิตเพื่อการบริโภคฝักสด
ในเขตภาคเหนือตอนบน
49 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำบนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงปังค่า
จังหวัดพะเยา
50 การส�ำรวจปริมาณและมูลค่ายา
เหลือใช้ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
พะเยา
51 อุบัติการณ์การเพาะเลี้ยง
ล้มเหลวในตัวอย่างการ
วิเคราะห์โครโมโซม

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

มนตรี
แสนวังสี

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

มนตรี
แสนวังสี

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

ต่อพงศ์
กรีธาชาติ

การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14

27 - 29
พฤษภาคม
2558

1,500

บุญฤทธิ์  
สินค้างาม

การประชุมวิชาการ
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11

23 กรกฎาคม
2558

1,500

บุญฤทธิ์  
สินค้างาม

การประชุมวิชาการ
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11

23 กรกฎาคม
2558

1,500

บุญฤทธิ์  
สินค้างาม

การประชุมวิชาการ
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11

23 กรกฎาคม
2558

1,500

จันทิมา
ชูรัศมี

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

อัญชลี
ระวังการ

การประชุมวิชาการ
พันธุศาสตร์แห่งชาติ
ครั้งที่ 19

15 - 17
กรกฏาคม
2558

1,500

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 56 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

52 ผลของการให้น�้ำต่อการให้
ผลผลิตยางพาราในพื้นที่สวน
เกษตรกรต�ำบลบ้านโซ้ จังหวัด
พะเยา ประเทศไทย
53 การปรับปรุงกระบวนการผลิต
อาหาร โรงงานปลาส้มสันเวียง
ใหม่ (ศรีทนปลาส้ม) โดยใช้
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร
54 การวิเคราะห์และสร้างแบบ
จ�ำลองต้นทุนการผลิตซาอัสสัม
โดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น :
กรณีศึกษา วิสาหกิจกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ศรีนาป่าน - ตาแวน จังหวัดน่าน
55 แบบจ�ำลองก�ำหนดการเชิงเส้น
จ�ำนวนเต็มผสมส�ำหรับ
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบและ
ผลิตในโซ่อุปทานน�้ำผลไม้
แปรรูป: กรณีศึกษาโรงงาน
ผลิตน�้ำผลไม้
56 การทดสอบก�ำลังอัดของผนัง
ก่ออิฐ

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

กิติ          
สัจจาวัฒนา

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4

29 - 30
มกราคม 2558

1,500

เอราวิล
ถาวร

การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรม    
อุตสาหการ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2558

6 - 7 สิงหาคม
2558

1,500

พงศ์วิทย์  
พรมสุวรรณ

การประชุมวิชาการ
6 - 7 สิงหาคม
ข่ายงานวิศวกรรม       
2559
อุตสาหการ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2558

1,500

เอกชัย     
แผ่นทอง

สมบูรณ์  
เซี่ยงฉิน

การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรม     
อุตสาหการ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2558
การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 20

6 - 7 สิงหาคม
2558

1,500

8-9
กรกฎาคม
2558

1,500
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 10 เรื่อง

ที่

ชื่อผลงาน

1 WLAV Based State
Estimation of Power System
Using Pseudo-Voltage
Measurements
2 An Improved Initial Guess of
Newton Method for Hybrid
State Estimation

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

เชวศักดิ์  
รักเป็นไทย

The 2014 International
Electrical Engineering
Congress

มีนาคม 2557

1,500

เชวศักดิ์  
รักเป็นไทย

2014 International
เมษายน 2557
Conference on
Information Science,
Electronics and
Electrical Engineering
The Fifth Asian
20 - 23
Conference on Business พฤศจิกายน
& Public Policy
2557

1,500

3 Technical Efficiency of Micro ปิยะพงษ์
and Community Enterprises: แสงแก้ว
Evidence from Dok-KhamTai District, Phayao, Thailand

1,500

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 10 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

4 Improved H2/H∞ Controlbased Robust PI Controller
Design of SMES for
Suppression of Power
Fluctuation in Microgrid
5 FEASIBILITY OF ORAL
IMMUNIZATION AGAINST
JAPANESE ENCEPHALI-TIS
VIRUS USING CHITOSAN
PARTICLES
6 The Photocatalytic Oxidation
of Toluene using TiO2/LDPE
Composite Film
7 Anti-DNA Damage Effects of
Mangifera Indica(Mango)
Using the Micronucleus Test
and Comet Assay
8 Improved Tone Model for
Low Complexity Tone
Recognition
9 Influence of Disinfectants on
Microbial Diversity and
Efficiency of Activated
Sludge Processes

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

สิทธิเดช
วชิราศรีศิริกุล

2014 International
Electrical Engineering
Congress(iEECON)

19 - 21
มีนาคม 2557

1,500

สุภาวดี
บุญทา

14 - 15
The 1st International
พฤศจิกายน
Conference on  
2557
Pharmaceutics &
Pharmaceutical
Sciences
21 - 25
2015 5th International
Conference on Future มกราคม 2558
Environment and Energy
Conference Proceedings พฤศจิกายน
2557
The 7th Thailand-Japan
International Academic
Conference 2014
9 - 12
SICE Annual
กันยายน
Conference 2014
2557
การประชุมวิชาการ: 2014 ตุลาคม 2557
4th International
Conference on
Environment and
BioScience (ICEBS
2014)
14 - 15
The 1st International
พฤศจิกายน
Conference on  
2557
Pharmaceutics &
Pharmaceutical
Sciences

1,500

สุลักษณ์
สุมิตสวรรค์
รัษฎา  
ประภาสะวัต
จิราพร
ไชยวงศ์สาย
เนทิยา  
กรีธาชาติ

10 THE INFLUENCES OF
ณัฐภรณ์
PARTICLE SIZE AND
ใบแสง
SHAPE ON ZETA POTENTIAL
OF COENZYME Q10
NANOSUSPENSION

1,500
1,500

1,500
1,500

1,500
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จ�ำนวนต�ำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
จ�ำนวน 2 เรื่อง

ที่

1 การเขียนเอกสารส�ำนักงาน
2 วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย

วัน/เดือน/ปี
ที่ประเมิน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

จ�ำนวนเงิน
5,000
5,000

พฤศจิกายน 2557
มีนาคม 2558

จ�ำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับรางวัลขนะเลิศในการน�ำเสนอระดับชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

1 ฟ้อนนบปูจาพระแม่ฟา้ มิง่ แก้ว ศราวุธ     
จันทรข�ำ

ชื่องานการแสดง/
สถานที่เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

โครงการประกวดนาฏศิลป์ 7 สิงหาคม
2557
ไทย ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา (ชิงถ้วย
พะระราชทานสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ) ประจ�ำปี 2557  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

2,500

จ�ำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับรางวัลขนะเลิศในการน�ำเสนอระดับนานาชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

1 บทประพันธ์เพลง ไตร ส�ำหรับ ชลวิทย์      
บุญจันทร์
ไวโอลีน เชลโล และเปียโน

ชื่องานการแสดง/
สถานที่เผยแพร่
7 th YOGYAKARTA
CONTEMPORARY
MUSIC FESTIVAL 2014
Concert Hall, Post
Graduate Indonesian
Institute of the Art

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่
26 - 28
พฤศจิกายน
2557

12,000

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�ำเสนอระดับชาติ จ�ำนวน 5 เรื่อง

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

1 ปัญหาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ น�้ำเงิน  
จากการท�ำงานกับคอมพิวเตอร์ จันทรมณี
ในกลุม่ พนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา

2 การพัฒนาแนวทางการจัดเก็บ ภัทรภรณ์  
เอกสารด้านประกันคุณภาพ ผลดี
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
วาทิตา
3 ฤทธิข์ องสารสกัดจากยอด
สะเดาทีม่ ผี ลต่อระบบประสาท ผจญภัย
ส่วนกลาง

4 การประยุกต์ใช้การควบคุม
โมเดลพรีดกิ ทีฟส�ำหรับ
ควบคุมความถี่โหลดและ
รถไฟฟ้าในระบบไมโครกริด

จงลักษณ์  
พาหะซา

ชื่อการประชุม
ที่ได้รับรางวัล
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษา
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่
นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยได้รับรางวัล
ดีเด่นแบบบรรยาย จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4 โดยได้รับ
รางวัลดีเด่นแบบบรรยาย
จากมหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 3  ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช, โดยได้
รับรางวัลดีมากแบบ
บรรยาย จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยส�ำนัก
บริหารโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4 โดยได้รับรางวัล
ดีเด่นแบบบรรยาย     
จากมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่
กันยายน
2557

5,000

มกราคม
2558

5,000

มีนาคม 2558

5,000

มกราคม
2558

5,000
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�ำเสนอระดับชาติ จ�ำนวน 5 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

5 การพัฒนาพันธุข์ า้ วโพดข้าว บุญฤทธิ์  
สินค้างาม
เหนียวลูกผสมทีม่ ศี กั ยภาพ
การผลิตเพือ่ การบริโภคฝักสด
ในเขตภาคเหนือตอนบน

ชื่อการประชุม
ที่ได้รับรางวัล
การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช, โดยได้
รับรางวัลดีมากแบบ
โปสเตอร์ จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยส�ำนัก
บริหารโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่
9 - 11
มีนาคม 2558

2,500

จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�ำเสนอระดับนานาชาติ จ�ำนวน 4 เรื่อง

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ศุภางค์
1 DEVELOPMENT OF
PEGYLATED RAPAMYCIN คนดี
LITHOCHOLIC ACID
MICELLE FOR CANCER
THERAPY

ชื่อการประชุม
ที่ได้รับรางวัล

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

The First International
พฤศจิกายน
Conference on
2557
Pharmaceutics and
Pharmaceutical
Sciences (ICPPS) 2014
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
โดยได้รับรางวัลดีมาก      
แบบ Best oral  
presentation จาก
Faculty of Pharmacy
Airlangga University

10,000

ด้านการวิจัย
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�ำเสนอระดับนานาชาติ จ�ำนวน 4 เรื่อง (ต่อ)

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม
ที่ได้รับรางวัล

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวนเงิน
ที่เผยแพร่

The 4th International
ตุลาคม 2557
Conference on Environment
and BioScience (ICEBS
2014) ณ ประเทศเกาหลีใต้
โดยได้รับรางวัลดีมาก แบบ
Best oral presentation จาก  
Gyeongsang National
University, College of
Agriculture and Life Science
3 Effects of Edible Plants in อัจฉราภรณ์   9th Congress of the
กันยายน
Different solvents on
ดวงใจ
Asian-Pacific Society of
2557
Cholesterol Solubilization
Atherosclerosis and Vascular
and Bile Acids Binding
Diseases and 16th Diabetes
and Cardiovascular Risk
Factors-East Meets West
Symposium ณ ประเทศ
ฮ่องกง โดยได้รับรางวัลดีมาก
แบบ Poster จาก International
Atherosclerosis Society
Regional Federation
Executive committee for
Asia-Pacific
9th Congress of the Asian4 Effect of Pomelo Juice
ศิรินารถ
กันยายน
Pacific Society of
Extract on Vascular
เพ็งเนตร
2557
Atherosclerosis and Vascular
Dysfunction in
Diseases and 16th Diabetes
Hypercholesterolemic Rats
and Cardiovascular Risk
Factors-East Meets West
Symposium ณ ประเทศฮ่องกง
โดยได้รับรางวัลดีมากแบบ
Poster จาก International
Atherosclerosis
Society Regional Federation
Executive committee for
Asia-Pacific
2 Decolorization of Pulp and
Paper Mill Effluents using
Wood Rotting Fungus
Fibrodontia sp. RCK783S

ต่อพงศ์
กรีธาชาติ

10,000

5,000

5,000
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นักวิจัยที่ ได้รับรางวัล
ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
คณะศิลปศาสตร์ ได้รบั รางวัลน�ำเสนอผลงานวิจยั ดีมากแบบบรรยาย
จากผลงานวิจัยเรื่อง “ลักษณะกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ในคนปกติกับ
คนมีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน: องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างขั้นตอนพัฒนา
การด้านการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์” ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยั
ในอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 3 (HERP Congress III) ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นางจิราพร ข�ำจันทร์
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น การน�ำเสนอผลงานวิจัย จาก
ผลงานวิจัย (กลุ่มการวิจัยสถาบัน) เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศห้อง
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ในการประชุม
วิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2558 ณ หอประชุม
พญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ดร.กัลยา จ�ำปาทอง
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รบั รางวัลการยกระดับให้เป็นหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตน้ แบบระดับแม่ขา่ ย จากโครงการหมูบ่ า้ นทอผ้าไทลือ้ (บ้านทุง่ มอก)
ต�ำบลเชียงบาน อ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา ในงานประชุมเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
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นักวิจัยที่ ได้รับรางวัล (ต่อ)
นางภัทรภรณ์ ผลดี
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รบั รางวัลการน�ำเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่า
ประเภทดีเด่นจากผลงานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาแนวทางการจัดเก็บเอกสารด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา” ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม  
2558  ณ หอประชุมพญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
คณะนิตศิ าสตร์ ได้รบั รางวัลน�ำเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์ดเี ด่น
ประเภทงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีส่ ร้างผลกระทบเชิงบวกต่อพืน้ ที่ ห้องเครือข่าย
วิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที่ จากผลงานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาความรูท้ างกฎหมาย
แก่ชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์ในการจัดการปัญหาหนี้สินของประชาชน ต�ำบล
บ้านมาง อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา” ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
“พะเยาวิจัยครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ผศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
ผศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ประธานศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ
และโอสถกรรมานุบาล (cohorts) คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ดีเด่น Nagai Award 2015 จาก Nagai Foundation, Tokyo, Japan
พร้อมน�ำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 31st International Annual
Meeting in Pharmaceutical Sciences (JSPS-NRCT and IAMPS)
“Advanced Science and Technology in Pharmaceutical Research”
ในวันที่ 22  -  23 มกราคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากผลงานวิจัยเรื่อง “Cost-Effectiveness Analysis of HLA-B*5801 Testing
in Preventing Allopurinol-Induced SJS/TEN in Thai Population”
ซึง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร PLoS One. 2014 Apr 14;9(4):e94294. PMID: 24732692 (Impact factor = 3.534)
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นักวิจัยที่ ได้รับรางวัล (ต่อ)
ดร.สุภางค์ คนดี
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการน�ำเสนอผลงานวิจัยแบบวาจา
ยอดเยีย่ ม (Best oral presenter) จากผลงานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาไมเซลล์ของ
กรดลิโทโคลิค ส�ำหรับบรรจุยาราพามัยซินเพือ่ การรักษามะเร็ง (Development
of PEGylated rapamycin lithocholic acid micelle for cancer therapy)” ใน
งานประชุม The First International Conference on Pharmaceutics and
Pharmaceutical Sciences (ICPPS) 2014  ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน
2557 ณ เมือง Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพนิ จิ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รบั รางวัลโครงการวิจยั
เด่นด้านสาธารณะ “โครงการเพาะพันธ์ปญั ญา : ศูนย์พเี่ ลีย้ งมหาวิทยาลัยพะเยา”
จากพิธีมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รบั รางวัลการน�ำเสนอ
ผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์ประเภทดีมาก จากการน�ำเสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “ปัจจัย
ที่มีศักยภาพของเมืองด้านธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ
การแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน
2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร
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นักวิจัยที่ ได้รับรางวัล (ต่อ)
อาจารย์ รัตนะ ตาแปง
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ ไ ด้ รั บ รางวั ล
เชิดชูเกียรติเครือข่ายนันทนาการดีเด่นศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา โดยได้
รับการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ซึ่งได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ เป็นผูป้ ระทานรางวัลดังกล่าว โดยการท�ำงานของเครือข่ายนันทนาการ
ศิลปะการแสดงพืน้ เมืองล้านนา เป็นการท�ำงานเพือ่ เยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานดังกล่าวโดยคณาจารย์ นิสิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และชมรม
ข่วงศิลป์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพือ่ เผยแพร่ศลิ ปะการแสดงพืน้ เมืองล้านนา
ในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เข้ารับการประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรตั น์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรตินกั วิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันที่
15 กรกฎาคม 2558 และได้รบั รางวัลระดับเหรียญทองแดงการประกวดโครงงาน
วิศวกรรมปฐพี ปีการศึกษา 2557 จากผลงานเรื่อง การประยุกต์ใช้ดินตะกอน
กว๊านพะเยาส�ำหรับน�ำมาใช้เป็นชั้นดินกันซึมของบ่อฝังกลบขยะ จัดโดยคณะ
อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธศิ าสตราจารย์
ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะซา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรตินกั วิจยั ดีเด่น ประจ�ำปี  
พ.ศ. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันที่ 15 กรกฎาคม
2558 และได้รับรางวัลดีเด่น การน�ำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้
การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟส�ำหรับควบคุมความถี่โหลดและรถไฟฟ้าในระบบ
ไมโครกริด” ประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สาขาวิศวกรรม กลุ่ม 1) ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558
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นักวิจัยที่ ได้รับรางวัล (ต่อ)
ดร.สาวิตรี นะงอลา
คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลการน�ำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral
Presentation จากผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรตีนแอนไครินที่จับ
จ�ำเพาะกับแคพซิดที่สามารถผลิตได้ในแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย คอไล เป็น
โมเลกุลทดแทนแอนติบอดีในการผลิตชุดตรวจอย่างง่าย” ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และได้รับรางวัลการน�ำเสนอผลงานวิจัย
แบบโปสเตอร์จากผลงานวิจัยเรื่อง “ANKYRIN: A DESIGNED ARTIFICIAL
SCAFFOLD PROTEIN FOR USING AS NOVEL PROTEIN-BASED ANTIVIRAL AGENT TARGETED TO THE CAPSID DOMAIN OF HIV-1
GAG POLYPROTEIN” ในงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd Thailand National
Research Universities Summit, 2013” เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลผู้เสนอ
ผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) เรื่อง “การพัฒนาพันธุ์
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่มีศักยภาพเพื่อการบริโภคฝักสดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน” ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558 ณ อาคารโรงละคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยพะเยาที่ผลงาน
วิจยั เรือ่ ง “ระบบสุขภาพชุมชนด้านการป้องกันโรคเบาหวานด้วยอาหารวิถลี า้ นนา”
ได้รบั การคัดเลือกเป็น ”กรณีศกึ ษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (case
study) เพือ่ การตีพมิ พ์เผยแพร่ตอ่ ไป ผลงานวิจยั เรือ่ ง ระบบสุขภาพชุมชนด้าน
การป้องกันโรคเบาหวานด้วยอาหารวิถลี า้ นนา ได้รบั คัดเลือกโดยคณะกรรมการ
ประเมินกรณีศกึ ษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ของส�ำนักงานเลขาธิการ
ของเครือข่าย Engagement Thailand (Ent) ตามหนังสือที่ สคช. (พมส.) 01.
ว106/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
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นักวิจัยที่ ได้รับรางวัล (ต่อ)
นางสาวอิชยา มอญแสง
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน�ำเสนอผลงาน
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง นวัตกรรม “ชุดสายใยรัก
ถักทอรอคลอด” ในการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครัง้ ที่ 5 Breastfeeding
and Work-Let’s Make it Work! เมื่อวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
มณเฑียรวิเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ระดับของผลงาน
1.
2.
3.
4.

ระดับดีมาก ด้านร่วมคิดร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership)
ระดับดีเด่น ด้านท�ำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits)
ระดับดีเด่น ด้านเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและน�ำไปสู่ผลงานวิชาการ (Knowledge sharing and
scholarship)
ระดับดีมาก ด้านที่เกิดการกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (measurable social impact)

หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property unit)

ล�ำดับ
1
2
3
4

คณะ

ชื่อเรื่อง

วิทยาศาสตร์ สูตรอาหารส�ำหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลาย
ยอดมะคังแดง
วิทยาศาสตร์ แผ่นทดสอบฤทธิ์ต้าน
การแพทย์ อนุมูลอิสระดีพีพีเอช
ศิลปศาสตร์ แอพพลิเคชั่นฝึกออก
เสียงวรรณยุกต์ไทย
สหเวชศาสตร์ อุปกรณ์ส�ำหรับนวดเท้า
และออกก�ำลังกายเพื่อ
พัฒนาการทรงตัวจากลูก
เทนนิส

ผู้ประดิษฐ์

ประเถท วันที่ได้รับเลขค�ำขอ เลขค�ำขอ

ผศ.ดร.ภพเก้า  อนุสิทธิบัตร
พุทธรักษ์

15 ม.ค. 58 150300 0088

ดร.ชลธิดา   อนุสิทธิบัตร
เทพหินลัพ
ผศ.ดร.ผณินทรา ลิขสิทธิ์
ธีรานนท์
น.ส.พนิดา   อนุสิทธิบัตร
หาญพิทกั ษ์พงศ์

1 ก.ค. 58

150300 0997

6 ส.ค. 58

327679

15 ก.ย. 58

150300 1471
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ด้านการ

บริการวิชาการ
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ด้านการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณรายได้)

ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ชุมชน
บ้านโซ้ด้านเตาเผาชีวมวล
โครงการ อสม.สร้างเยาวชนจิตอาสา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
โครงการยุวมัคคุเทศก์ ปี 2

2
3

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน
และหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
5 โครงการการดูแลสุขภาพจิตตามวิถีชีวิตพื้นถิ่น
พะเยา
6 โครงการการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันตนเองจาก
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตร ต.แม่ใส
อ.เมือง จ.พะเยา
7 โครงการบริการให้ความรู้ เรื่องระเบียบวิธีการ
สรรค์สร้างอัตลักษณ์อาคาร ในบริบทการอนุรักษ์
สืบสานทางวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา
ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
8 โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การท�ำอาหารหมัก
และโปรตีนก้อนเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในอ�ำเภอแม่ใจ
9 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริม
ช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ อ.ภูกามยาว
จ.พะเยา
10 โครงการอบรมแนวทางการสร้างความสุขให้แก่
ชาวต�ำบลดอกค�ำใต้ อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยา
11 โครงการถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายเพื่อให้
ความคุ้มครอง “ตุง” ของชาวไทลื้อ ในเขตพื้นที่
อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
4

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

นายชัยวัฒน์      วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
โพธิ์ทอง
น.ส.อรรจน์มน   คณะสหเวชศาสตร์
ธรรมไชย
น.ส.เยาวรัตน์    คณะศิลปศาสตร์
เม็งขาว
วิทยาลัยการศึกษา
ดร.น�้ำฝน
กันมา

70,000

น.ส.พรรณพิมล   คณะพยาบาลศาสตร์
สุขวงษ์
ดร.ชลลดา        คณะพยาบาลศาสตร์
ไชยกุลวัฒนา

20,000

คณะ
นายวรินทร์     
สถาปัตยกรรมศาสตร์
รวมส�ำราญ
และศิลปกรรมศาสตร์

53,000

นายพยุงศักดิ์   คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อินต๊ะวิชา

50,000

ดร.นครินทร์      คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ชัยแก้ว
สื่อสาร
ดร.วีรพงษ์            คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์
กิติวงค์
ดร.กฤษดา             คณะนิติศาสตร์
ใจแก้วทิ

150,000

คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ

50,000

นายไวพจน์  
กันจู

30,000
70,000
25,000

10,000

20,000
60,000
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โครงการบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณรายได้) (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ชื่อโครงการ

13 โครงการจัดตั้งหน่วยงานบริการเคลื่อนที่เพื่อ
พัฒนาทักษะวิชาชีพส�ำหรับชุมชน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
14 โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการจัดการ
องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.แม่กา
15 โครงการเภสัชกรม๋วนใจ เฮาได้ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
16 โครงการบูรณะโบราณสถานในวัดกัลยาณมิตร
17 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อ.ปง
จ.พะเยา
18 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อความเข็มแข็งของ
ชุมชน
19 โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรในบริเวณสวนป่า
รุกขชาติ ต.บ้านถ�้ำ อ.ดอกค�ำใต้
20 โครงการครอบครัวฟันดี
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จ�ำนวนเงิน
(บาท)

นายนัทธิ์ธนนท์   คณะวิศวกรรมศาสตร์
พงษ์พาณิช  

50,000

นางสาวสาริณีย์   คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ภาสยะวรรณ
นางสาวอดิณัฐ   คณะเภสัชศาสตร์
อ�ำนวยพรเลิศ
รศ.ดร.พะยอม   วิทยาลัยการจัดการ
ธรรมบุตร
คณะแพทยศาสตร์
นายรุ่ง  
วงศ์วัฒน์

60,000

ผศ.ดร.อนุรักษ์   คณะวิทยาศาสตร์
ประสาทเขตร์การ
คณะวิทยาศาสตร์การ
ดร.มารุต  
แพทย์
แก้ววงศ์
นางศันสณี         คณะทันตแพทยศาสตร์
รัชชกูล

40,000

รวมจ�ำนวนโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ

ด้านการบริการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000
47,100
60,000

30,000
20,000
965,100

วิชาการ
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โครงการบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณแผ่นดิน)

ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รศ.ดร.สุภกร
ผู้บริหาร
พงศบางโพธิ์
ดร.สุนทรีย์     คณะวิทยาการจัดการ
โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาโครงการ
ตั้งศรีวงศ์
1 คณะ 1 โมเดล
และสารสนเทศศาสตร์
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2558 (ครั้งที่ 13) ดร.สุลาวัลย์  
คณะวิทยาศาสตร์
ยศธนู
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์   คณะเทคโนโลยี
โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาโครงการ
เชี่ยวสุวรรณ สารสนเทศและการสือ่ สาร
1 คณะ 1 โมเดล
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์   คณะเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาสารานุกรมจังหวัดพะเยาในรูป
เชี่ยวสุวรรณ สารสนเทศและการสือ่ สาร
แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช     ดร.บุญร่วม    คณะเกษตรศาสตร์และ
อนุรักษ์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน คิดค้า
ทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการใช้โปรตีนก้อน ดร.มนตรี
คณะเกษตรศาสตร์และ
จากวัสดุท้องถิ่นราคาถูกเป็นอาหารส�ำหรับเลี้ยง ปัญญาทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
สัตว์ : โครงการปีที่ 1 เพื่อมุ่งเป้าส่งเสริมการผลิต
โคและโคขุนคุณภาพดีตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
พะเยา
ดร.สันธิวัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ค่ายผู้น�ำเยาวชนพิทักษ์ล�ำน�้ำอิงและอนุรักษ์
พิทักษ์พล
พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 11
ทรัพยากรธรรมชาติ
นายดวงดี     คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการยุววิศวกรไฟฟ้ายุคใหม่ใส่ใจพลังงาน
แสนรักษ์
สะอาด รุ่นที่ 2
ดร.ไพรัช          คณะนิติศาสตร์
โครงการพัฒนาแนวทางการขจัดปัญหาสถานะ
บุคคลและสืบค้นวัฒนธรรมชนพื้นเมือง ครั้งที่ 2 ธีระชัยมหิทธิ์
น.ส.อรรจน์มน คณะสหเวชศาสตร์
โครงการสหเวชศาสตร์บูรณาการความรู้สู่การ
ธรรมไชย
พัฒนาแกนน�ำประกันสุขภาพอย่างยั่งยืน
โครงการบริการตรวจวัดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ดร.กนกกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
พรหมน้อย
และให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน
การแพทย์
โครงการการจัดการขยะในชุมชน : อ�ำเภอปง   ดร.สัณหวัช  
คณะแพทยศาสตร์
ไชยวงศ์
จังหวัดพะเยา (2)
น.ส.กุลนิภา  
โครงการชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ปีที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์
บุญศรี
โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจครอบครัว

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
1,000,000
200,000
500,000
150,000
150,000
300,000

100,000

150,000
150,000
100,000
200,000
150,000
200,000
250,000
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โครงการบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

15 โครงการการป้องกันภาวะหกล้มของผู้สูงอายุแบบ ดร.ปะราลี  
คณะพยาบาลศาสตร์ 105,500
องค์รวมในชุมชน
โอภาสนันท์
ผู้ช่วย
16 โครงการพยาบาลรวมใจเพื่อวิจัยคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ 200,000
ศาสตราจารย์
ดร.สาวิตรี
ลิ้มชัยอรุณเรือง
17 โครงการการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม นายปณิธาน  
คณะ
200,000
ประมูล
และสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ต.อ่างทอง
สถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.อารยา   
คณะ
18 โครงการสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะ หัตถกรรม
100,000
(กรณีศึกษางานสลักไม้ และการตีเครื่องเงิน) เพื่อ เลาหะพันธ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
และศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการศึกษา 200,000
19 โครงการพัฒนาเครือข่ายครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนฝึก อ.เพียงออ
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ฟุ้งเฟื่อง
นายช�ำนาญ กองบริหารงานวิจัยและ 700,000
20 โครงการ ”พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 4
แสงแก้ว
ประกันคุณภาพการศึกษา
21 โครงการบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุน โครงการ นายช�ำนาญ กองบริหารงานวิจัยและ 2,810,400
แสงแก้ว
1 คณะ 1 โมเดล
ประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ
7,915,900

ด้านการบริการ
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โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมพฤติกรรมการคุมก�ำเนิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว”
โครงการบริการวิชาการดังกล่าวจัดท�ำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมก�ำเนิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และ
เผยแพร่ผลงานวิจยั จากการศึกษาวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการคุมก�ำเนิดของกลุม่ แรงงานต่างด้าวในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 โดยได้จัดท�ำสื่อโปสเตอร์
และแผ่นพับเป็นภาษาพม่า เพื่อให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ และสามารถน�ำไปใช้ได้ถูกต้อง
จัดโครงการ ณ สถานที่พักแรงงานก่อสร้างต่างด้าว มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 22 ตุลาคม 2558 จัดท�ำโดยคณะผู้วิจัย
ได้แก่ น.ส.พัชรินทร์ ไชยบาล น.ส.อิชยา มอญแสง และ น.ส.ศิริพร แสงศรีจันทร์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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โครงการ การป้องกันภาวะหกล้มของผู้สูงอายุแบบองค์รวมในชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์รว่ มกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ได้ตระหนักถึงสาเหตุ
ทีท่ �ำให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวติ ในผูส้ งู อายุ คือ การหกล้ม จึงได้จดั ท�ำโครงการการป้องกันภาวะหกล้ม
ของผู้สูงอายุแบบองค์รวมในชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงทางด้านร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อม
ที่เสี่ยงต่อการเกิดการหกล้ม การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อยู่
อาศัยให้มีความปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้ ผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน เห็นความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพแบบเป็น
องค์รวม มีความตระหนักและเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ จากการประเมินผลโครงการ
หลังท�ำกิจกรรม 3 เดือน ไม่พบอัตราการหกล้มของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
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โครงการซ้อมแผนรับอุบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน
เกิดเพลิงไหม้ที่ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดฝึกอบรม และซ้อมแผนรับอุบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน (เหตุการณ์สมมุติ เกิดเหตุอัคคีภัย) โดยมี
บุคลากร คณาจารย์ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมและซ้อมแผนฯเพื่อให้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง
เมื่อเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉิน และสามารถปฏิบัติงานในทีมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วและเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน เหตุอัคคีภัย จัดท�ำเส้นทางการหนีไฟ
ให้เห็นเด่นชัด ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และทราบภารกิจที่ปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัยและอุบัติเหตุหมู่ได้
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ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณแผ่นดิน)

ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1

โครงการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมล้านนา (ไต)

2

โครงการแสดงแสง - เสียง ชุด “เบิกฟ้า
อาณาจักรภูกามยาว” ครั้งที่ 13
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
ครบรอบ 5 ปี
โครงการจัดท�ำรายวิชาพะเยาศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ
โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แม่ใส
โครงการเชียงแสนและภูกามยาว บทบาทและ
ความส�ำคัญในล้านนาและไทยคดีศึกษา
เปลีย่ นเป็น : โครงการจัดท�ำหนังสือพะเยาศึกษา
เป็นภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน
โครงการการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมไทยในมิติ
มรดกวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ : การถ่ายทอด
กระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ
และการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้าใน
จ.พะเยา ครั้งที่ 3
โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ คุณค่ากีฬาไทย

3
4
5
6

7
8

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.มณฑล  
สงวนเสริมศรี
ดร.ส�ำราญ      
ทองแพง
ดร.ส�ำราญ
ทองแพง
ดร.จิตติมา กาวีระ

ผู้บริหาร

1,000,000

ผู้บริหาร

1,000,000

ผู้บริหาร

1,000,000

ดร.ประยงค์    
จันทร์แดง
ดร.บาลี พุทธรักษา

ดร.สุนทร      
คล้ายอ�่ำ
ดร.กัลยา       
จ�ำปาทอง

คณะศิลปศาสตร์

90,000

คณะศิลปศาสตร์

50,000

คณะศิลปศาสตร์

180,000

คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

250,000
150,000

ดร.สราวุฒิ         คณะวิทยาศาสตร์
100,000
พงษ์พิพัฒน์
นายสัณห์ชัย      
100,000
คณะเทคโนโลยี
10 โครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน
หยีวิยม
อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2
สารสนเทศและการสือ่ สาร
คณะเทคโนโลยี
100,000
11 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการใช้ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ เชี่ยวสุวรรณ
สารสนเทศและการสือ่ สาร
เด็กและเยาวชน
9
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โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

12 โครงการสืบสานวัฒนธรรมการผลิตลูกแป้ง
หมักด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านถ�้ำ 
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับ
ผลิตอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1 : กรณีศึกษาการ
ผลิตโค โคขุนดอกค�ำใต้ และโคขาวล�ำพูน
จังหวัดพะเยา
13 โครงการปฏิบัติธรรมะในภาวะธรรมชาติ เพื่อ
พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ ครั้งที่ 5
14 โครงการสืบสานวัฒนธรรมในนาข้าวของ
ชาวนาพะเยา : ประเพณีลงแขกด�ำนาและ
เกี่ยวข้าว
15 โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมพิธี
สู่ขวัญควาย และการส�ำรวจเพื่อพัฒนา
กิจกรรมในพิธีสู่ขวัญควาย
16 โครงการสหเวชฯ ร่วมสืบสานภูมิปัญญา
สปาไทยพื้นบ้าน
17 โครงการถวายผ้าป่าวัดป่าน�้ำซึมสมทบทุน
สร้างภุฎิที่พักสงฆ์
18 โครงการศูนย์สมุนไพรบ�ำบัดเพื่อสุขภาพแบบ
องค์รวม (Herbal therapy for holistic health
Center)
19 โครงการดนตรีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การเรียนรู้ของเด็กวัยเรียน
20 โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านล้านนา
สุขภาพก้นครัว สู่สุขภาพเยาวชนไทย
21 โครงการไหว้ครู และครอบครูทางศิลปะการ
แสดง
22 โครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ล้านนาและนาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ดร.ขรรค์ชัย     
ดั้นเมฆ

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

50,000

ดร.วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก
ดร.บุญร่วม คิดค้า

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

50,000

น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวพนิดา
หาญพิทักษ์พงศ์
ดร.พิชญะ ค�ำอ้าย
อ.ภญ.กุลนิภา    
บุญศรี

100,000
50,000

คณะสหเวชศาสตร์

100,000

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์

70,000
150,000

นางสาวแววดาว   คณะพยาบาลศาสตร์
30,000
ค�ำเขียว
ผศ.ดร.ชณิตา
คณะพยาบาลศาสตร์
30,000
ประดิษฐ์สถาพร
นายศราวุธ    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000
จันทรข�ำ
และศิลปกรรมศาสตร์
นายรัตนะ ตาแปง
คณะ
100,000
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
23 โครงการแสดงร�ำถวายพระพรพระบาทสมเด็จ นายศราวุธ    
30,000
พระเจ้าอยู่หัว
จันทรข�ำ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
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โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

24 โครงการแสดงร�ำถวายพระพรสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
25 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง
เครื่องเคลือบดินเผา “รากุ รู้ร้อน”
26 โครงการนักสืบภูมิปัญญา น�ำการศึกษาคืนถิ่น
27 โครงการลานศิลปวัฒนธรรม SEEN : สร้าง
ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม (SEEN เสพศิลป์)
28 โครงการการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้
มรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคล้านนาตะวัน
ออก เพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์อาเซียน
29 โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1 คณะ 1 โมเดล เพื่อสนับสนุนศิลป
วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา ประจ�ำปี 2558
30 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตพิการ
31 โครงการฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ไตในพะเยา (ครั้งที่ 1)
32 โครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาคเหนือ
33 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ไต (ครั้งที่ 5)
34 โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
นายศราวุธ     
จันทรข�ำ
อาจารย์ธเนศ      
ไข่แก้ว
อาจารย์เพียงออ
ฟุ้งเฟื่อง
ดร.สุปรีดา
หอมกลิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30,000
และศิลปกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50,000
และศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการศึกษา
100,000
วิทยาลัยพลังงานและ
สิง่ แวดล้อม

150,000

นายวุฒิชัย        
ไชยรินค�ำ

กองกิจการนิสติ

1,000,000

นางสาวณัฐญาณี
ธนาฤทธิ์

กองกิจการนิสติ

700,000

นายอภิเชษฐ์ ดูใจ
นายนริศ ศรีสว่าง
นายนริศ ศรีสว่าง
นายนริศ ศรีสว่าง
นายช�ำนาญ      
แสงแก้ว

ศูนย์ให้บริการและ
10,000
สนับสนุนนิสติ พิการ (DSS)
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนา 250,200
(ไต)
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนา 199,100
(ไต)
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนา 150,700
(ไต)
กองบริหารงานวิจยั และ 1,632,100
ประกันคุณภาพศึกษา
9,122,100
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โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณประจ�ำปี 2558 (งบประมาณรายได้)

ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1

โครงการศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการป้องกันและรักษาเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงใน อ.ปง จ.พะเยา
2 โครงการสมุนไพรรักษ์สุขภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ
3 โครงการนวัตกรรมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
4 โครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพม.36 ครั้งที่ 2
5 โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน อนุรักษ์สังคม
เกษตรกรรม
6 โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านล้านนา
สุขภาพก้นครัว สู่สุขภาพเยาวชนไทย ปี 2
7 โครงการศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านร่องปอ
ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
8 โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมพิธีสู่ขวัญ
ควายและการส�ำรวจเพื่อพัฒนากิจกรรมในพิธี
สู่ขวัญควาย
9 โครงการจัดการความรู้ทางด้านประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลดอกค�ำใต้ อบต.ดอกค�ำใต้ อ.ดอกค�ำใต้
จ.พะเยา(ระยะที่ 2)
10 โครงการศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา
ไทยในนาข้าวอินทรีย์
11 โครงการส่งเสริมทุนทางสังคมของครอบครัว
ต่อชุมชน
12 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่กา

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ดร.อนุกุล         
มะโนทน

คณะแพทยศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์
นายเอกราช     
วงศ์ษายะ
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ปะราลี   
โอภาสนันท์
ดร.ธิดาวัลย์       วิทยาลัยการศึกษา
อุ่นกอง
นายธเนศ         คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทองเดชศรี
น.ส.ประกายดาว   คณะพยาบาลศาสตร์
สุทธิ
คณะเทคโนโลยี
นางสาวสุดารัตน์  
สารสนเทศและการสือ่ สาร
อาจหาญ
คณะเกษตรศาสตร์และ
นายสัตวแพทย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สมชาติ ธนะ
ดร.สุนทร      
คล้ายอ�่ำ

คณะการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.อนุรักษ์  
ประสาทเขตร์การ
นางศันสณี         คณะทันตแพทยศาสตร์
รัชชกุล
คณะรัฐศาสตร์และ
ผศ.ดร.ประยงค์  
สังคมศาสตร์
จันทร์แดง
คณะ
13 โครงการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านไทลื้อ นายศราวุธ     
สถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา
จันทรข�ำ
และศิปกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
14 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้น นายณัฐวร       
ถิ่นบ้านแม่ใส จ.พะเยา
วงค์จิตราทร

ด้านการทำ�นุบำ�รุง
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จ�ำนวนเงิน
(บาท)
50,000
30,000
20,000
25,000
10,000
10,000
20,000
10,000
50,000

30,000
20,000
50,000
54,000
40,000

ศิลปวัฒนธรรม
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โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณประจ�ำปี 2558 (งบประมาณรายได้) (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

นางสาวฐาปนี      คณะเภสัชศาสตร์
ใจปินตา
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาสวนป่ารุกขชาติให้เป็นแหล่ง ดร.มารุต
การแพทย์
แก้ววงศ์
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ครั้งที่ 2)
วิทยาลัยพลังงานและ
โครงการขยะทางโลกสร้างประโยชน์ทางธรรม ดร.สุลักษณ์    
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมผ่านกิจกรรมธนาคารขยะ ธนาคาร สุมิตสวรรค์
คาร์บอน
คณะนิติศาสตร์
โครงการสืบสานวัฒนธรรม “ตุง” ของชาว
ดร.กฤษดา        
ไทลื้อ ในประเทศไทย
ใจแก้วทิ
นางสาวฐาปนี      คณะเภสัชศาสตร์
โครงการคนทอยั่งยืน สืบต่อวันคืนไทลื้อ
ใจกล้า

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

15 โครงการคนทอยั่งยืน สืบต่อวันคืนไทลื้อ

50,000

16

20,000

17
18
19

รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ

30,000
60,000
50,000
629,500

121
SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 121

8/18/2559 BE 2:41 PM

ด้านการ

บริหารจัดการ

SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 122

8/18/2559 BE 2:41 PM

ด้านการบริหารจัดการ
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
ดร.สมนึก พิมลเสถียร
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์
ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
นายอนุชาติ คงมาลัย
นายนคร ศิลปอาชา
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
นายสมชาย เบญจรงคกุล
รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์
นายอานุภาพ จามิกรณ์
ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ด�ำรงวิริยะนุภาพ
ดร.ส�ำราญ ทองแพง
ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง

ด้านการ
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นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาพนักงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

บริหารจัดการ
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1.

ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดี
2.   ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
     รองอธิการบดี
3.   ดร.ส�ำราญ ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4.   ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
5.   รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
6.   นายวุฒิชัย ไชยรินค�ำ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
7.    ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
8.   รศ.รัตนา อัตตปัญโญ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
9.   รศ.ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
10. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
12. นางสาวปราณี เทียมใจ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
13. ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
14.   รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
15.   รศ.พรรณยุพา นพรัก
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
16.   รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

    

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)
17.   รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
18.   ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
19.   นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
20. รศ.พูนพงษ์ งามเกษม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
21.   รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
22.   รศ.มาลินี ธนารุณ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
23.   ดร.ศิริพร แพรศรี
คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
24.   รศ.ดร.สมบัติ นพรัก
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
25.   รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร
คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
26.   ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงาน
27.   รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
28.   ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา
29.   นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

ด้านการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บริหารจัดการ
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คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
2. ดร.สมนึก พิมลเสถียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายนคร ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
7. ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
9. รศ.พูนพงษ์ งามเกษม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10. ดร.ส�ำราญ ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา
11. นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
12. นางกฤษณา แปงณีวงศ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
1.    ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดี
2. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายจ�ำรัส อินต๊ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5.   ดร.ส�ำราญ ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
6.   ศ.ดร.นิสันต์  สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
7.   ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
    คณบดีคณะนิติศาสตร์
8.   ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.   ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
    ประธานสภาพนักงาน
10.   ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รองอธิการบดี
11. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ด้านการ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บริหารจัดการ
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คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
7.  
8.  
9.  
10.
11.

ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
นายนรชัย ศรีพิมล
รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง
รศ.พูนพงษ์ งามเกษม
นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
ดร.ส�ำราญ ทองแพง
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
นางสาวสุคนธ์ ยากี
นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ด้านงบประมาณ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและมหาวิทยาลัยพะเยา
ยังมีงบประมาณรายได้ที่ได้รบั จากส่วนอืน่ ๆ หรือจากการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น จากการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา การให้บริการด้านอื่น ๆ รวมถึงการบริจาคจากหน่วยงาน และองค์กรจากภายนอก โดยได้มีการจัดสรร
งบประมาณโดยแยกตามแผนงาน งานโครงการ และหมวดรายจ่าย เพือ่ ให้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้พัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพและการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริหารงาน
โดยกองคลัง โดยใช้คู่มือบัญชีส่วนราชการและหน่วยงานย่อยของกรมบัญชีกลาง และใช้ระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงสรุปงบประมาณประจ�ำปี 2558

ปีงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

2558

1,399,438,300

งบประมาณรายได้
885,000,000

รวม
2,284,438,300

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามมิติกองทุน

มิติกองทุน
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ
กองทุนกิจการนิสิต
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนศิลปวัฒนธรรม
รวม

ด้านการ
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จ�ำนวน
1,283,701,700
33,153,200
8,915,900
30,900,000
916,905,400
10,862,100
2,284,438,300

ร้อยละ
56.19
1.45
0.39
1.35
40.14
0.48
100.00

บริหารจัดการ
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน
งบด�ำเนินการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

555,680,412
45,968,588
5,000,000

24.32
2.01
0.22

307,385,700
57,375,000

13.46
2.51

396,123,200

17.34

916,905,400
2,284,438,300

40.14
100.00

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 (กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก�ำลัง)
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ด้านบุคลากร
แสดงจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ

บุคลากร/วุฒิการศึกษา
พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ผู้บริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

81
1
6
1
89

476
5
17
7
7
512

263
14
12
28
317

820
6
37
19
36
918

ศาสตราจารย์

รวม

2
4
6

0
64
12
11
18
105

แสดงจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ

บุคลากร/ต�ำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ข้าราชการ
พนักงาน
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ผู้บริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวม

58
7
1
1
67

6
5
8
13
32

แสดงจ�ำนวนบุคลากรสายบริการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ

บุคลากร/วุฒิการศึกษา
พนักงาน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เกษียณอายุราชการ
รวม

ด้านการ
SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 132

ต�ำ่ กว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

58
1
2
61

431
3
26
1
461

223
9
2
1
3
238

5
5

717
13
30
1
4
765

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (กองการเจ้าหน้าที่)

บริหารจัดการ
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ด้านนิสิต

ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558

คณะ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จ�ำนวน (คน)
770
1,203
1,034
405
4,056
429
2,588
559
791
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรคู่ขนาน
หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรีควบโท
รวม

ด้านการ
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จ�ำนวน (คน)
1,042
945
460
411
59
1,583
286
3,507
173
123
20,301

บริหารจัดการ
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ด้านโปรแกรมการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดท�ำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 102 สาขาวิชา โดยแบ่งได้ดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดจ�ำนวนหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา

ระดับ
ระดับปริญญาตรี
1. สังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
1. สังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
1. สังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมระดับปริญญาเอก

จ�ำนวนสาขา
29
23
16
68
13
10
1
24
7
3
10
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ด้านอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ตัง้ อยูห่ ลักกิโลเมตรที่ 18 ถนนสายล�ำปาง-พะเยา ณ บริเวณต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทั้งสิ้น 5,726 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เรียบร้อยแล้ว
ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

1,000,000 ปีงบประมาณ
งานวางท่อระบายน�้ำบริเวณถนนรอบ
2544
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1 และงานท�ำผิวถนน
แบบหินคลุกบดอัดแน่นรอบอ่างเก็บน�้ำ
แห่งที่ 1
5,200,000 ปีงบประมาณ
2 งานจ้างปรับผิวจราจรและภูมทิ ศั น์ ประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
2545
- งานปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบ
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1 และรอบ
อาคารเรียนรวม
- งานปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้า
ด้านหน้าวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน�้ำ
แห่งที่ 1 และอาคารเรียนรวม
- งานปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณอาคารหอพัก
- งานก่อสร้างถังเก็บน�้ำประปา
อาคารเรียนรวม ขนาด 28 ลบ.ม.
- งานปรับปรุงอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
จ�ำนวน 3 ห้อง
- งานปรับปรุงความลาดเชิงเขา
และรางระบายน�้ำ
41,814,000 ปีงบประมาณ
3 งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
2545
และปรับปรุงสถานที่ วิทยาเขต - งานถนน, ลานจอดรถและป้ายชื่อ
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
สารสนเทศพะเยา
- งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
  ชุดที่ 1-3 จ�ำนวน 300 ห้อง
- งานถนนลาดยางบริเวณหอพักชุดที1่ -3
- งานต่อเติมห้องน�้ำ-ห้องส้วม
หอพักนิสิต จ�ำนวน 3 ชุด
- งานก่อสร้างถังเก็บน�้ำประปา
ขนาดความจุ  300 ลบ.ม.
1 งานจ้างปรับปรุงบริเวณวางท่อ
ระบายน�้ำ และท�ำผิวหินคลุก
รอบอ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

4 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าสู่หอพัก ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต�่ำเพื่อ 4,900,000 ปีงบประมาณ
2545
และเชื่อมโยงไปยังอาคารต่าง ๆ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่กลุ่มอาคาร
หอพักนิสิตและเชือ่ มโยงไปยังอาคาร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
กลุ่มต่าง ๆ
ประกอบด้วยอาคารทีจ่ อดรถจักรยานยนต์ 4,000,000 ปีงบประมาณ
5 งานก่อสร้างที่จอดรถ
2545
จ�ำนวน 3 หลัง และก่อสร้างก�ำแพงรั้ว
จักรยานยนต์และรั้วด้านหน้า
แบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
มหาวิทยาลัย
3,000,000 ปีงบประมาณ
6 งานปรับปรุงพื้นบริเวณทางเดิน ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12” x 12”
2545
ห้องโถงและส่วนที่อยู่ด้านนอก บริเวณพื้นทางเดินห้องโถงและส่วนที่
อยู่ด้านนอกอาคารเรียนรวม จ�ำนวน
อาคารเรียนรวม
7,147 ตร.ม.
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 30,000,000 ปีงบประมาณ
7 งานก่อสร้างกลุ่มอาคาร
2546
ชั้นเดียว จ�ำนวน 12 หลัง ประกอบไป
ปฏิบัติการ 12 หลัง
ด้วยอาคารเรียนรวม 4 หลัง อาคาร
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร
ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ อาคารปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์
8 งานก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพัก ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 23,900,000 ปีงบประมาณ
2546
ชั้นเดียว จ�ำนวน 200 ห้อง ขนาดพื้นที่
นิสิต
ใช้สอยห้องละ 24 ตร.ม.
10,000,000 ปีงบประมาณ
9 งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าและ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ
2546
อาคารเรียนรวมและอาคารบริหารและ
ระบบเมนโทรศัพท์ ระยะที่ 1
ปรับปรุงระบบเมนโทรศัพท์กลุ่มอาคาร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
หอพักนิสิต
600,000 ปีงบประมาณ
10 งานก่อสร้างอาคารโรงปุ๋ยหมัก อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว
2547
แบบโล่ง พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม.
และโรงล้างจาน
ก่อสร้างอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,400,000 ปีงบประมาณ
11 อาคารที่ฝึกงานนิสิตส�ำนัก
2548
ชั้นเดียวแบบโล่ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย
วิชาเกษตรศาสตร์
96 ตร.ม. ประกอบไปด้วยห้องเก็บ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สารเคมี ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ห้องพัก
สิ่งแวดล้อม
อาจารย์และพื้นที่บ่ออนุบาลลูกปลา

137
SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 137

8/18/2559 BE 2:42 PM

ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

700,000 ปีงบประมาณ
ก่อสร้างระบบท่อร้อยสายโทรศัพท์
2549
ส�ำหรับกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะทาง 250 เมตร
1,800,000 ปีงบประมาณ
งานก่อสร้างถนนเพิ่มเติมภายใน ปรับปรุงถนนเพิ่มเติมบริเวณสถานที่
2549
ก่อสร้างสนามกีฬา
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
998,000 ปีงบประมาณ
งานปรับปรุงหลังคาอาคารบริการ ปรับปรุงหลังคาอาคารบริการ 2 หอพัก
2549
นิสิต พื้นที่ 552 ตร.ม.
ปี
ง
บประมาณ
1,000,000
ปรั
บ
ปรุ
ง
ถนนภายในวิ
ท
ยาเขต
โครงการปรับปรุงถนนภายใน
2549
วิทยาเขต
4,500,000 ปีงบประมาณ
ระบบสาธารณูปการหอพักนิสิต ปรับปรุงถนนภายในและระบบสาย
2549
ไฟฟ้าใต้ดิน
วิทยาเขตพะเยา ระยะที่ 3
ปี
ง
บประมาณ
15,000,000
ก่
อ
สร้
า
งทางเชื
อ
่
มระหว่
า
งกลุ
ม
่
อาคาร
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมและ
2550
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่
ระบบสระว่ายน�้ำโครงการ
1 - 2 และติดตั้งระบบสระว่ายน�้ำ
ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์
ระยะที่ 1 - 2
935,000 ปีงบประมาณ  
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน�้ำอาคาร ปรับปรุงห้องน�้ำและระบบระบายน�้ำทาง
2551
บริการและระบบระบายน�้ำศูนย์ เดินเชื่อมเพิ่มเติมของกลุ่มอาคาร
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม วิทยาศาสตร์
และการท่องเที่ยว(เรือนเอื้องค�ำ)
และทางเดินเชื่อมเพิ่มเติมของ
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์
849,000 ปีงบประมาณ  
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านภาษา
2551
ภาษา 1 - 2 จ�ำนวน 1 รายการ
ก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้าอาคารสถาบัน 4,600,000 ปีงบประมาณ  
จ้างเหมาก่อสร้างระบบเมน
2552
ไฟฟ้าอาคารสถาบันศึกษาและ ศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และอาคารสระว่ายน�้ำ
และอาคารสระว่ายน�้ำของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
ก่อสร้างระบบเมนประปาและผนังราว
1,200,000 ปีงบประมาณ  
จ้างเหมาก่อสร้างระบบเมน
2552
ประปาและผนังราวกันตกและ กันตกและอื่น ๆ อาคารเรียนรวม 1, 2
อื่น ๆ อาคารเรียนรวม 1 ,2
ปรับปรุงอาคาร ส�ำนักงาน
3,970,000 ปีงบประมาณ  
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
2552
ส�ำนักงาน มหาวิทยาลัยพร้อม มหาวิทยาลัยพร้อมครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

12 งานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน
ส�ำหรับระบบโทรศัพท์
13
14
15
16
17

18

19
20

21
22

ด้านการ
SCFinal_AW_Annual report 2015/2558.indd 138

บริหารจัดการ

8/18/2559 BE 2:42 PM

ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
23 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการ
ทางการแพทย์พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร
24 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการ
วิชาการ จ.เชียงราย
25 จ้างเหมาปรับปรุงศาลสมเด็จ
พระนเรศวร
26 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและขนย้าย
ครุภัณฑ์เข้าอาคารใหม่

รายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ลักษณะอาคาร ค.ส.ล 1 หลัง 1 ชั้น     
พื้นที่ใช้สอย 395 ตร.ม.
ปรับปรุงลานกิจกรรมและปรับแต่ง
ภูมิทัศน์
- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อจ่ายไฟ
  ให้แก่กลุ่มอาคารหอพักนิสิตใหม่-2
- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อรื้อสาย
  แรงสูงบริเวณหน้าตึกอธิการ
- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  และขนย้ายครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
- งานปรับปรุงระบบท่อน�้ำประปาเพื่อ
  จ่ายให้กลุม่ อาคารหอพักนิสติ 19 หลัง
27 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ - งานปรับปรุงชัน้ ใต้ถนุ อาคารและชัน้ บน
อาคารพร้อมทั้งงานครุภัณฑ์จัดหา
อาคารพญาง�ำเมือง
ทั้งหมด
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้นบนอาคาร
- งานขนย้ายเครื่องปรับอากาศและติด
ตั้งท่อลมใหม่
28 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน งานรื้อถอนและท�ำการปรับปรุงถนน
ระยะทาง 0.685 กม. ประกอบด้วย
ภายในมหาวิทยาลัย
- งานพื้นทางและรองพื้นทาง
- งานผิวทางและไหล่ทาง
- งานระบบระบายน�้ำและขอบคันหิน
- งานเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ
- งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ
1,988,500 ปีงบประมาณ  
2552
6,500,000 ปีงบประมาณ  
2553
500,000 ปีงบประมาณ  
2553
24,000,000 ปีงบประมาณ
2555

15,000,000 ปีงบประมาณ
2555

6,200,000 ปีงบประมาณ
2555
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

2,990,000 ปีงบประมาณ  
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
29 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม
2555
อาคารสถาบันศึกษาและสืบสาน - งานปรับแก้ไขฝ้าชายคาระแนงที่
  หลุดร่วง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
- งานซ่อมแซมประตูห้องประชุมและ
  ห้องเก็บของ
- งานซ่อมแซมและแก้ไขห้องน�้ำ และ
  ห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร
- งานซ่อมแซมแก้ไขระเบียงโดยรอบ
- งานซ่อมแซมแก้ไขหลังคา
14,000,000 ปีงบประมาณ  
30 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ - งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ
2555
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย   สาธารณูปโภคเชื่อมระหว่างอาคาร
  ปฏิบัติการ 12 หลังและตึกเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
- งานฝั่งท่อลอดถนนส�ำหรับระบบ
  สาธารณูปโภคในอนาคต ส�ำหรับ
  ถนนสายใหม่
- งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  ของอาคารหอพักนิสติ ใหม่ (ส่วนขยาย)
- งานก่อสร้างระบบไฟถนน บริเวณ
  ทางเข้ากลุ่มอาคารหอพักนิสิตใหม่
16,490,000 ปีงบประมาณ  
31 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ - ปรับปรุงหลังคาซุ้มทางเดิน ม้านั่ง
2556
   โดยรอบอาคารและทาสีทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
   และภายนอกอาคารพญาง�ำเมือง
- เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ
   และเช่ารถเพิ่ม อีกทั้งยังไม่มีที่
   ส�ำหรับจอดรถของมหาวิทยาลัยจึง
   ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ บริเวณ
   ใกล้อาคารเรือนเพาะช�ำ
32 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าและลานจอด 41,500,000 ปีงบประมาณ  
2556
และภูมทิ ศั น์บริเวณประตูทางเข้า รถนิสิตบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
และระบบประปา
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
33 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดโครงการ

- ปรับปรุงทางเดินบริเวณด้านหลัง
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
- งานถนน จุดที่ 1 (ด้านหลังอาคาร
พญาง�ำเมือง)
- งานถนน จุดที่ 2  (ด้านหน้า
ทางเข้าอาคารพญาง�ำเมือง)
- งานถนน จุดที่ 3 (ทางเข้าโรงเรียนสาธิต)
- งานปรับปรุง, ติดตั้งวอร์เปเปอร์และ
ปูพรมอาคารพญาง�ำเมือง
- งานปรับปรุงอาคารผู้ติดตาม
- งานปรับปรุงบ้านพักรับรอง
34 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร เนือ่ งจากทางคณะได้จดั การเรียนการสอน
เอนกประสงค์สาขาเกษตรศาสตร์ ด้านปฏิบัติการและใช้แปลงทดลองใน
พื้นที่บริเวณหน้าอ่างหลวงไประยะหนึ่ง
แล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มี
อาคารที่พักส�ำหรับให้นิสิตได้หยุดพัก
ระหว่างปฏิบัติงานหรือเวลาฝนตก และ
ไม่มหี อ้ งนำ�้ ไว้ให้บริการแก่นสิ ติ จึงท�ำการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ณ บริเวณด้าน
หลังตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยมีห้องพักอาจารย์
ห้องเก็บวัสดุ/อุปกรณ์  ห้องน�้ำ และ
พื้นที่ส�ำหรับจัดการเรียนการสอนได้
สะดวกยิ่งขึ้น
35 ปรับปรุงหอพักนิสิต
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด�ำเนินการ
มพ.1 - มพ.18
ก่อสร้างหอพักนิสิต (มพ.1 - มพ.18)
เป็นอาคารชั้นเดียวใช้งานมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งใช้งานมาแล้ว
ประมาณ 12 ปี จึงมีสภาพช�ำรุด
ทรุดโทรมมาก จึงได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ เช่น เปลี่ยน
หลังคา, สุขภัณฑ์ห้องน�้ำ, ซ่อมแซมฝ้า
เพดาน, ทาสีทั้งภายในและภายนอก
อาคาร เป็นต้น เพื่อรองรับนิสิตที่จะเข้า
พักในปีต่อไป

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ
3,590,000 ปีงบประมาณ  
2556

1,790,000 ปีงบประมาณ  
2556

4,990,000 ปีงบประมาณ  
2556
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
36 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

37 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร

38 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
พะเยาเพิม่ เติม

ด้านการ
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รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

1,990,000 ปีงบประมาณ  
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาและ
2556
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น เพื่อสนับสนุน
นโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด  
และนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ
ASEAN Community ในปี ค.ศ. 2015  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงได้ด�ำเนินการจัดตั้ง
สถานที่ดังกล่าว ณ บริเวณ ลาน ATM
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า
990,000 ปีงบประมาณ  
- ด�ำเนินการปรับปรุงส�ำนักงาน
2556
ชั่วคราว สตง.           
- กั้นห้อง ธาลัสซีเมีย
- ปรับปรุงห้องสมุดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- ปรับปรุงคณะทันตแพทยศาสตร์
- ปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวอาเซียน
- ปรับปรุงห้องส�ำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี
3,650,000 ปีงบประมาณ  
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ท�ำการ
2556
ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า
มหาวิทยาลัยไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ จึงเห็นสมควรปรับปรุงเพิ่ม
เติมในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการที่ได้จัด
ท�ำไว้  ดังนั้นเพื่อให้การปรับปรุงหน้า
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
ได้ก�ำหนดไว้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องรีบ
ด�ำเนินโครงการดังกล่าว

บริหารจัดการ
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
39 ปรับปรุงถนนภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
40 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภคอาคารพญาง�ำเมือง

41 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

42 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนรวม
43 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
44 จ้างปรับปรุงอาคารสตูดิโอและ
ห้องปฏิบัติการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
45 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่  
และอาคารหอประชุมพญาง�ำเมือง
พร้อมครุภัณฑ์  
46 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
47 จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

เพื่อรองรับการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประกอบด้วย 2 ส่วน          
- ส่วนที่ 1 งานถนน และลานจอดรถ                     
- ส่วนที่ 2 ปรับปรุงอาคารพญาง�ำเมือง
เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร    
- งานปรับปรุงอาคาร      
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
- งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล                     
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
เพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งส�ำนักงานของบุคลากร         
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง       
- ครุภัณฑ์ประจ�ำห้องเรียนและห้อง
ส�ำนักงาน
เพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งส�ำนักงานของบุคลากร         
- ปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังเก่า  
- ปรับปรุงโรงอาหารใต้ตึกเรียนอาคาร
CE
- ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
- ปรับปรุงอาคารสตูดิโอ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ
   สถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร    
- ปรับปรุงอาคารหอประชุมพญาง�ำเมือง
พร้อมครุภัณฑ์  
- ปรับปรุงห้องส�ำนักงานส่วนกลางและ
คณะ พร้อมครุภัณฑ์  
- อาคารโรงอาหาร 1 หลัง

4,330,000 ปีงบประมาณ  
2557
3,270,000 ปีงบประมาณ  
2557

70,700,000 ปีงบประมาณ
2557

77,000,000 ปีงบประมาณ
2558 - 2559
4,949,000 ปีงบประมาณ
2558
14,720,000 ปีงบประมาณ
2558 - 2559
7,770,000 ปีงบประมาณ
2558
52,520,000 ปีงบประมาณ
2558 - 2559
14,980,000 ปีงบประมาณ
2558 - 2559
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
1 อาคารเรือนรับรอง

2 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

3 อาคารเรียนรวม
4 อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1

5 โรงกรองน�้ำประปา วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา
6 กลุ่มอาคารหอพักนิสิตและ
อาจารย์ (อาคารหอพัก
มน.นิเวศ)

7 อาคารที่จอดรถยนต์

8 สนามกีฬากลางแจ้ง

ด้านการ
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รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,000,000 ปีงบประมาณ
2539
ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ประมาณ
1,000 ตร.ม. ประกอบไปด้วย ห้องพัก
ผู้บริหาร จ�ำนวน 3 ห้อง และห้องพัก
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 6 ห้อง
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 47,000,000 ปีงบประมาณ
2540
3 ชัน้ พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 8,600 ตร.ม.
ประกอบไปด้วยห้องท�ำงานผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ ห้องประชุม ห้องสมุด
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก        110,000,000 ปีงบประมาณ
2540
3 ชัน้ พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 18,400 ตร.ม.
ลักษณะแบบท�ำนบดินเหนียวบดอัดแน่น 7,000,000 ปีงบประมาณ
2541
พื้นที่ 70 ไร่ ความยาว 280 เมตร
ความสูง 8.00 เมตร ความจุน�้ำ
ประมาณ 150,000 ลบ.ม.
โรงกรองน�้ำประปาขนาดก�ำลังผลิต
4,500,000 ปีงบประมาณ
2542
50 ลบ.ม./ชม.
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 24,000,000 ปีงบประมาณ
2543
สูง 3 ชั้น ประกอบไปด้วยหอพัก
อาจารย์จ�ำนวน 1 หลัง 28 ห้องพัก
และหอพักนิสิต จ�ำนวน 2 หลัง จ�ำนวน
ห้องพักหลังละ 36 ห้อง พื้นที่ใช้สอย
2,300 ตร.ม.
ลักษณะอาคารแบบโครงสร้างเหล็ก พื้น 4,050,000 ปีงบประมาณ
2544
คอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบไปด้วยโรง
จอดรถยนต์ จ�ำนวน 9 หลัง
พืน้ ที่ใช้สอย 5,320 ตร.ม.
ประกอบไปด้วย
5,791,568 ปีงบประมาณ
2545
สนามเปตอง 10 สนาม
สนามเทนนิส 4 สนาม
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม
สนามตะกร้อ 4 สนาม
สนามฟุตบอล 1 สนาม

บริหารจัดการ
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,128  ตร.ม.
ประกอบไปด้วยเวที ห้องประชุมเล็ก
และห้องขายอาหาร จ�ำนวน 6 ห้อง
ลักษณะแบบท�ำนบดินเหนียวบด
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 2
อัดแน่นความยาว 180 เมตร ความสูง
8.00 เมตร ความจุน�้ำประมาณ
300,000 ลบ.ม. พื้นที่ 60 ไร่
ลักษณะแบบท�ำนบดินเหนียวบด
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 3
อัดแน่นความยาว 120 เมตร ความสูง
10.00 เมตร ความจุน�้ำประมาณ
300,000 ลบ.ม. พื้นที่ 80 ไร่
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารหอพักนิสิต จ�ำนวน
ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง
110 ห้อง
24 ตร.ม. จ�ำนวน 6 หลัง จ�ำนวน
110 ห้อง
ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต อาคารระบบผลิตน�้ำประปา แบบถังกวน
ตะกอนและถังกรองอัตโนมัติ ขนาด
ระยะที่ 1
ก�ำลังผลิต 200 ลบ.ม./ชม.
ปรับปรุงผิวจราจรภายในวิทยาเขต
งานขยายและปรับปรุงถนน
สารสนเทศพะเยา และก่อสร้างถนน
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
เพิ่มเติมภายในวิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ระยะทางรวมประมาณ  5
กิโลเมตร ผิวจราจรแบบเคปซีล กว้าง  
5 เมตร
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และ
จ�ำนวน 3 ชั้น 4 หลัง ประกอบด้วย
เทคโนโลยี ระยะที่ 1
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรวม ห้องพัก
อาจารย์เจ้าหน้าที่และห้องประชุมพื้นที่
ใช้สอย 17,555 ตร.ม.
ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต งานปรับพื้นที่ภายในวิทยาเขตเพื่อ
จัดท�ำเป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา
ระยะที่ 2

9 อาคารโรงอาหาร 2 (อาคาร
เอนกประสงค์)
10

11

12

13
14

15

16

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ
11,000,000 ปีงบประมาณ
2545
10,000,000 ปีงบประมาณ
2545 (สนับสนุน
โดยงบประมาณ
กรมชลประทาน)
10,000,000 ปีงบประมาณ
2545 (สนับสนุน
โดยงบประมาณ
กรมชลประทาน)
16,500,000 ปีงบประมาณ
2546
15,000,000 ปีงบประมาณ
2547
11,000,000 ปีงบประมาณ
2547

126,600,000 ปีงบประมาณ
2547

11,690,000 ปีงบประมาณ
2548
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

17 กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 2

18
19

20
21
22

23
24

25
26
27

ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 207,900,000 ปีงบประมาณ
จ�ำนวน 3 ชั้น 4 หลัง ประกอบไปด้วย
2548
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรวม ห้องพัก
อาจารย์เจ้าหน้าที่ และห้องประชุม
พื้นที่ใช้สอย 27,358 ตร.ม.
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า จ�ำนวน ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินจ่ายไฟฟ้าให้แก่ 4,490,000 ปีงบประมาณ
1 ระบบ
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2548
ระยะทาง 250 เมตร
ถนนลาดยางผิวทางแบบ
ถนนขนาด 4 ช่องจราจร และ 2 ช่อง
26,040,000 ปีงบประมาณ
แอสฟัสต์คอนกรีต
จราจร จากทางหลวงหมายเลข 1 ถึง
2548 (งบ
ทางหลวงหมายเลข 120 ตัดผ่านพื้นที่
ประมาณของกรม
ภายในวิทยาเขตฯ
ทางหลวงชนบท)
ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง
12,300,000 ปีงบประมาณ
ระยะที่ 2
2549
ระบบสาธารณูปการหอพักนิสิต ปรับปรุงถนนภายในและระบบสาย
19,500,000 ปีงบประมาณ
ระยะที่ 3
ไฟฟ้าใต้ดิน
2549
อาคารเรียนรวมและส�ำนัก
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000,000 ปีงบประมาณ
หอสมุด
3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเรียนรวม
2549
ขนาดต่าง ๆ ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ
ห้องสมุดพื้นที่ใช้สอย 31,000 ตร.ม.
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ 16,500,000 ปีงบประมาณ
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ ใช้สอย 1,129 ตร.ม.
2549
พะเยา ระยะ 1
อาคารสถาบันศึกษาและสืบสาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
180,000,000 ปีงบประมาณ
ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยห้องประชุมขนาด 2,800  
2549
ล้านนา (ไต)
ที่นั่ง และลานอเนกประสงค์ พื้นที่
ใช้สอย 13,570 ตร.ม.
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000,000 ปีงบประมาณ
3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 30,190 ตร.ม.
2550
อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัย ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร  ค.ส.ล.
ปี
ง
บประมาณ
350,000,000
ด้านภาษาและเทคโนโลยี
จ�ำนวน 1 หลัง สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
2551
สารสนเทศ ระยะที่ 1
32,166 ตร.ม.
ระบบสาธารณูปการหอพักนิสิต ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินของ
16,650,000 ปีงบประมาณ
อาคารสถาบันศึกษาและสืบสาน
2551
ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา
และอาคารเรียนรวมและส�ำนักหอสมุด
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
28 ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ระยะ 2
29 สถานีไฟฟ้าย่อยวิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา
30 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลา
พักคอยรถสวัสดิการ รับ-ส่งนิสิต

31 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
32 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์
บริการทางวิชาการ

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

อาคารศูนย์บริการวิชาการ ลักษณะ
19,000,000 ปีงบประมาณ
2551
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่
ใช้สอย 2,525 ตร.ม.
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง 115/22           135,000,000 ปีงบประมาณ
2551
เควี และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
สถานีหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
แรงต�่ำภายในมหาวิทยาลัยฯ
- งานก่อสร้างศาลาพักคอยจ�ำนวน 2 หลัง 3,500,000 ปีงบประมาณ
2555
- ก่อสร้างทางเดินและลานจอดรถ คสล.
- งานก่อสร้างซุ้มทางเดินเชื่อมต่อ
  มายังจุดรอรถ
- งานรางระบายน�้ำ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งใน
  ศาลาและบริเวณทางเดิน
- งานปรับปรุงบันได ขึ้น-ลง ภายใน
1,000,000 ปีงบประมาณ
2555
  อาคาร
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้อาคาร
- งานปรับปรุงระบบระบายน�้ำ
- งานปรับปรุงอาคารหลังที่ 11-12
10,480,000 ปีงบประมาณ
2555
  เป็นโรงอาหารและโรงยิม
- งานปรับปรุงศาลาพักคอย
- งานราวกันตกหน้าห้องน�้ำ
- งานปรับปรุงในส่วนอื่น ๆ ภายใน
  อาคาร
- งานทาสีอาคาร
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิง่ ก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

33 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเรือน ปรับปรุงอาคารเรือนเอื้องเงิน 1 และ 2
9,890,000 ปีงบประมาณ
2555
ซึ่งประกอบด้วย
เอื้องเงิน
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนหลังคาทั้งหมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนประตูแต่ละ
  ห้องทั้งหมด
-  งานรื้อถอนและเปลี่ยนฝ้าเพดาน
   ทั้งหมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนกระเบื้องผิว
  พื้น-ผนังและสุขภัณฑ์ประกอบ
  ห้องน�้ำทั้งหมด
- งานรื้อถอนและปรับปรุงครุภัณฑ์
  ภายในอาคาร เช่น พัดลม แอร์
ติดผนัง และเครื่องท�ำน�้ำอุ่น
- งานเทคอนกรีตพื้นบริเวณลาน
  ด้านหลังอาคาร
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
  อาคารทั้งหมด
- งานปรับปรุงสายเมนแรงต�่ำ
  ภายนอกอาคาร
34 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ ปรับปรุงอาคารพญาง�ำเมืองในส่วน
11,980,000 ปีงบประมาณ
2556
ของ ชั้นใต้ถุนอาคารท�ำการต่อเติม
ในกิจกรรมพระราชทาน
ห้องน�้ำ และลานจอดรถเพิ่มเติม
ปริญญาบัตร
รวมทั้งปรับปรุงชั้นบนของอาคาร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
ปรับปรุงถนนเส้นเชื่อมต่อเข้ามา
35 จ้างเหมาปรับปรุงถนนและ
18,000,000 ปีงบประมาณ
2556
ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 จุด รวม
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
- เพื่อรองรับระบบบริหารและจัดการ
36 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
546,000 ปีงบประมาณ
2557
เรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้น                     
คณะแพทยศาสตร์
- เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
1 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
   การแพทย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ - อาคารส�ำนักงานและปฏิบัติการ  
  ด้านศิลปศาสตร์
- อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
   การกีฬาและบริการ
- อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
2 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
- อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1
- อาคารหอพักผู้ป่วย
- อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ก่อสร้างกลุ่มอาคาร  ดังนี้
3 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
- อาคารพิเคราะห์และบ�ำบัดโรค  
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2
   พร้อมทั้งครุภัณฑ์จัดหาวัสดุ
   อุปกรณ์หลัก
- อาคารหอพักผู้ป่วย (Word)  พร้อม
   ทั้งครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก
- อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล  
   พร้อมทั้งครุภัณฑ์จัดหาวัสดุ
   อุปกรณ์หลัก
- อาคารปฏิบัติการทันตกรรม  
   พร้อมทั้งครุภัณฑ์จัดหาวัสดุ
   อุปกรณ์หลัก  
- งานเพิม่ เติมในส่วนทีต่ ดั ลด (ระยะที่ 1)
พร้อมทั้งครุภัณฑ์จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์หลัก
- ระบบสาธารณูปโภค
  สาธารณูปการและงานบริเวณ
- อาคารพิเคราะห์และบ�ำบัดโรค
4 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
- อาคารหอพักผู้ป่วย
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3
- หอพักนิสิตแพทย์และทันตแพทย์
- อาคารปฏิบัติการทันตกรรม
5 กลุ่มอาคารเรียนรวมวิทยาเขต - อาคารเรียนรวม                                    
- ระบบสาธารณูปโภค
เชียงราย

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ
399,000,000 ปีงบประมาณ
2554 - 2558

314,500,000 ปีงบประมาณ
2554 - 2559
450,000,000 ปีงบประมาณ
2555 -2560

467,000,000 ปีงบประมาณ
2556 - 2560
222,800,000 ปีงบประมาณ
2557 - 2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ) (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างาน ปีงบประมาณที่
ก่อสร้าง (บาท) ด�ำเนินการ

- งานระบบน�้ำประปา                                  384,950,000 ปีงบประมาณ
2557 - 2559
- งานถนนและระบบสาธารณูปโภค                 
- งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน
- อาคารเรียนทั่วไปหลังที่ 1                           489,350,000 ปีงบประมาณ
2557 - 2560
- อาคารเรียนทั่วไปหลังที่ 2                          
- อาคารวิทยาศาสตร์                                 
- อาคารบริหารและธุรการ                            
- โรงอาหาร                                           
- อาคารเรียนรวม 3,600 คน
324,999,999 ปีงบประมาณ
8 ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักบุคลากร - อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 1
2558 - 2560
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 2
หลังที่ 1
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 2
หลังที่ 2
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 3
หลังที่ 1
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 3
หลังที่ 2
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 4
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 5
หลังที่ 1
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 5
หลังที่ 2
6 ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่และ
ถนนบริเวณภายในมหาวิทยาลัย
พร้อมสาธารณูปโภค
7 กลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์
พัฒนาการศึกษาต้นแบบและบ่ม
เพาะวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง)
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ด้านการดำ�เนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ�ำปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 12
ตัวบ่งชี้ที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 14

ตัวบ่งชี้หลัก
อัตราการส�ำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
อาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ความพึงพอใจของนักศึกษา
การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เลือก

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 1
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 2
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 3
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 4
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 5
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 6

ระยะเวลาของการได้งานท�ำ
ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
Student mobility - inbound/outbound, part-time/full-time of
international student
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 7 การบริหารของคณะเพื่อการก�ำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 8 Green University

ระดับคะแนน
2
3
3
3
3
3
3
3
94.19
4
3
3
5
3
ระดับคะแนน
2
2
2
2
2
2
2
2
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ระบบการตรวจสอบภายใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2258/2556
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เป็นคณะกรรมการทีข่ นึ้ ตรงต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ จ�ำนวน 3 ท่าน คือ
1. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการ
2. นางนิศกร ทัดเทียมรมย์ กรรมการ
3. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปด้วยดีตามหลักธรรมาภิบาล
มีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เพื่อน�ำไปสู่การบริหาร
จัดการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อมหาวิทยาลัย
ในรอบปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหารและ
ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แผนและผลการด�ำเนินการของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ทั้งในส่วนของการด�ำเนินงานตามแผนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปสาระ
ส�ำคัญได้ ดังนี้
1. การจัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ 2558
• คณะกรรมการได้พจิ ารณาและให้ขอ้ เสนอแนะเรือ่ งการจัดท�ำแผนการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ
2558 โดยสนับสนุนให้การวางแผนการตรวจสอบสามารถด�ำเนินการได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยมีหน่วยรับตรวจรวมทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน
• คณะกรรมการได้พจิ ารณาให้ขอ้ เสนอแนะเรือ่ งการจัดท�ำแผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ระยะ 4 ปี
ปีงบประมาณ 2558-2561 โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงครอบคลุมพันธกิจ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. การก�ำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน
• คณะกรรมการได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีก่ �ำกับดูแลการบริหาร
และการด�ำเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ �ำหนด ตามแนวทางทีถ่ กู ต้อง โปร่งใส
รวมทั้งมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ
• คณะกรรมการได้ทบทวนกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
• คณะกรรมการได้ริเริ่มจัดโครงการอบรมด้านการตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทาง
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้กับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารของคณะและส่วนงาน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะและส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส�ำหรับหน่วยรับตรวจที่มีความพร้อมต่อไป
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• คณะกรรมการให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในทัง้ ด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน วิธีการ อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีอันจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้งานด้าน
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักการซึ่งเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปของวิชาชีพนี้
• คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถและสอบ
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
• คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
3. การสอบทานงบการเงิน
• คณะกรรมการได้สอบทาน งบการเงินดังนี้
1) งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ 2555
2) งบการเงินรายไตรมาสปีงบประมาณ 2557
3) งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและหน่วยตรวจสอบภายใน ในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
และรายการปรับปรุงบัญชีทมี่ ผี ลกระทบต่องบการเงินทีม่ สี าระส�ำคัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดท�ำงบการเงิน
มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีความเพียงพอ ในการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
4. การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
• คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจรวมทั้งสิ้น 41 หน่วย ตามขอบเขต
การตรวจสอบที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
• คณะกรรมการได้ติดตามผลการด�ำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในและพิจารณารายงานผล
การตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็น แก่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อสั่งการ
ให้การบริหารงานของหน่วยงานภายในได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
5. ระบบการควบคุมภายใน
• คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการประเมินหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ข้อมูลและรายงานทางการเงินเชือ่ ถือได้
และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนดไว้
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• คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ
ข้อบังคับ แก่ฝ่ายบริหารเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ในกรณีดังต่อไปนี้
1) โครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยบางโครงการที่ได้ด�ำเนินการก่อสร้างล่าช้าและส่งงวดงานล่าช้า
2) ด้านการบริหารการลงทุนและการฝากเงินธนาคารเพื่อหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
3) การปรับปรุงการบันทึกการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
4) ระบบการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ
โดยภาพรวมตลอดปีทผี่ า่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายด้วยความรอบคอบ
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมา ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี ตลอดจนไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งท�ำให้
มหาวิทยาลัยคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและได้รับ ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
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ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ �ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 3,324 ราย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558
ณ อาคารหอประชุมพญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส�ำหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีการศึกษา 2556
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2556 แก่นายสมประสงค์ มั่งอะนะ และปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 แก่เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิตพิ ร และมีบณั ฑิต เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 3,324 ราย
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พิธีเททองพระเกศพระพุทธรูปนาคปรก
พระปรมาภิไธย ส.ธ. พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
เนือ่ งด้วยวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
วันที่ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รบั พระราชทานพระราชานุญาต จัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรกประดิษฐาน
พระนามาภิไธย ส.ธ. ทีข่ นาดด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา เพือ่ เป็นมิง่ ขวัญ ศูนย์รวมจิตใจ และ
เป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตตลอดจนประชาชนทั่วไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเททองพระเกศพระพุทธรูป
นาคปรกพระปรมาภิไธย ส.ธ. พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาดความสูงของพระพุทธรูปประมาณ 61 ฟุต
(18.30 เมตร) หน้าตักกว้างประมาณ 29 ฟุต (9 เมตร) ประดิษฐานบนเนินเขาในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา
ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังหอประชุมพญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
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ชาว มพ. ร่วมร้องเพลง ฟ้าชุ่มดิน “ถวายพระพร”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธถี วายราชสดุดแี ละถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
น�ำโดย ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมกันร้องเพลง “ฟ้าชุ่มดิน” เทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งเพลงนี้ ประพันธ์เนื้อร้องโดย รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ประธานในพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพร ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ยังผลให้เกิดความผาสุกแก่พสกนิกร
โดยถ้วนหน้า
พร้อมกันนี้ ได้จัดการแปรอักษรร่วมกันของบุคลากรและนิสิต เป็นอักษร สธ และ มพ อักษรย่อของ
มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสวมเสื้อสีม่วงปักตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก โดย
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า หอประชุมพญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 2 เมษายน 2558
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“สืบฮีต โตยฮอยป๋าเวณี ปี๋ ใหม่เมือง” มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปี 2558
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี
ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจ�ำปี 2558 ส�ำหรับปีนี้จะเน้นแบบฉบับล้านนา โดยเริ่มจากการตั้งขบวนเครื่องด�ำหัวจาก
คณะหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกัน และเคลือ่ นขบวนน�ำเครือ่ งสระเกล้าด�ำหัวไปถวายพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในบริเวณพิธี หลังจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี สรงน�้ำพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยาและพระบรมรูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช พร้อมท�ำพิธีส่งเคราะห์ พิธีสู่ข้าวเอาขวัญ และพิธีสระเกล้าด�ำหัวโดยผู้แทนบุคลากรมอบ
เครื่องสระเกล้าด�ำหัวแบบล้านนาแด่ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารอาวุโส หลังจากนั้นอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินค�ำ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้แทนบุคลากรกล่าวค�ำขอขมาและขอพรจากท่านอธิการบดี นอกจากนั้นยังมี
กิจกรรมการประกวดขุนสังขานต์ ซึ่งผู้เข้าประกวดมาจากคณะหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย การแสดงจากชมรม
ข่วงศิลป์มหาวิทยาลัยพะเยา และการแสดงดนตรีจากวง Life Cycle และ The Micy Band ณ ลานอเนกประสงค์
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประเพณีเดินเข้ามอ ประจ�ำปี 2558 ภายใต้ชื่อ
“ฟ้ามุ่ยใหม่แพร้ว น้องแก้วเกลียวกลม หกเวียงบังคม เฉลิมบรมราชกุมารี”
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัย
ภายใต้ ชื่ อ “ฟ้ า มุ ่ ย ใหม่ แ พร้ ว น้ อ งแก้ ว เกลี ย วกลม หกเวี ย งบั ง คม เฉลิ ม บรมราชกุ ม ารี ” ได้ รั บ เกี ย รติ จาก
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร เดินเท้าเข้ามอร่วมกับนิสิตกว่า 6,000 คน ส�ำหรับประเพณีเดินขึ้นมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นกิจกรรมที่
เป็นการทดสอบทั้งจิตใจและร่างกายของนิสิตว่ามีความพยายามและแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะ
ฝ่าฟันความยากล�ำบากอุปสรรคต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเรียนการศึกษาของหมู่มวลนิสิตปีที่หนึ่งในตลอดทั้งสี่ปีนี้
ของนิสติ เอง รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของเหล่านิสติ ในการพร้อมใจกันในการเดิน
ขึ้นมหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กัน จึงมีการจัดกิจกรรมสืบทอดเป็นประเพณีรุ่นต่อรุ่น อีกทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อนั ดีของนิสติ ใหม่อนั จะเป็นพืน้ ฐานในการท�ำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต รวมถึงเพือ่ สืบสานและท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของมหาวิทยาลัย
โดยมีขบวนที่สวยงามอลังการ ทั้งหมด 12 ขบวน 1. ป้ายประเพณีเดินเข้ามอ 2558 2. ขบวนกลาง
มหาวิทยาลัย (องค์การนิสิต สภานิสิต สหเวียง) 3. ขบวนผู้บริหาร บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ 4. ขบวนศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยพะเยา 5. ขบวนบัณฑิตศึกษา 6. ขบวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 7. ขบวนเวียงน�ำ้ เต้า
8. ขบวนเวียงกาหลวง 9. ขบวนเวียงเชียงแรง 10. ขบวนเวียงลอ 11. ขบวนเวียงบัว 12. ขบวนเวียงจอมทอง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรม ประจ�ำปี 2558 กิจกรรม
ประกวดเต้นฮัสเซิ้ล ม.พะเยา ประจ�ำปี 2558 และยังมีมหกรรมลูกทุ่ง 6 เวียงอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ�ำปี 2558
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีบวงสรวง
ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมพญาง�ำเมือง ภายใต้ชื่องาน
“ฟ้ามุย่ ม่วงทองแรกช่อ รับน้องเข้ามอ บูชาพ่อนเรศวร” ได้รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี อาจารย์
วุฒิชัย ไชยรินค�ำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมพิธีกว่า 6,070 คน โดยแบ่งนิสิตเข้าร่วมพิธีบวงสรวงฯ ออกเป็นสองรอบ
รอบแรกเริม่ เวลา 07.00 น. รอบสองเริม่ เวลา 09.30 - 12.00 น ส�ำหรับพิธบี วงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเป็นพิธที มี่ หาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้ ประจ�ำทุก ๆ ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร�ำลึกองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับนิสิตใหม่ทุกคนในการเริ่มต้นการเรียนในปีการศึกษา 2558

ภาพกิจกรรม
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กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ
(อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและบริการ)
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาคารส�ำนักงานคณะศิลปศาสตร์

อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
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กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1 - 3
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (IPD)

อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
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กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1 - 3
อาคารหอพักผู้ป่วย (WARD 1)

อาคารหอพักผู้ป่วย (WARD 2-3)
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กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1 - 3
อาคารปฏิบัติการทันตกรรม

                     อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล                    อาคารหอพักนิสิตแพทย์และทันตแพทย์
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กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1 - 3
อาคารพิเคราะห์และบ�ำบัดโรค
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อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย
อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย
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กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร
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กลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบ
และบ่มเพาะวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่
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คณะกรรมการ

จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2558
ที่ปรึกษา :
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
นายวุฒิชัย ไชยรินค�ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ
ผู้จัดท�ำ :
ดร.ส�ำราญ ทองแพง
นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์
นายฤทธิชัย มณีทิพย์
นายปิยะภัทร ไวทยกุล
นางสาวนิภาพร จุมปา
นางสาวรัตติยา เงินเย็น
นางสาวประภาพร งามจิต
นางสาวนิตติยา บุญปั๋น
นายภิรมย์ศักดิ์ บุญปั๋น
นางสาวอริสรา สุธรรมเม็ง
นายนาวิน เพียงแก้ว
นางสาวณัชปภา แสวงงาม
นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ
นายนวพันธุ์ วิรัตน์เกษม
นางสาวฐิติพร มณีจันสุข
นางสาวปวีณา มูลสวัสดิ์
นางสาวอัมพิกา อัมพุธ
นายธัชกร พุทธวงค์
นายสิระ สุขชัง
นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด

ประธาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เผยแพร่โดย
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา www.up.ac.th
เลขที่ 19 หมู่  2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1093
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