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รายงานประจ�ำปี 2559 ได้จัดท�ำขึ้นจากการรวบรวมผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็น
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทุก ๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ การพัฒนาดังกล่าวเป็นผลจากการทุ่มเท เสียสละ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยามีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ผลการด�ำเนินงานทั้งหมด
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ก้าวหน้าและประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทัง้ นิสติ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัย
จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
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ประวั
ต
อ
ิ
ธิ
ก
ารบดี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ประวัติการศึกษา

2515 เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
2523 Master of Philosophy (M.Phil) สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
2525 Doctor of Philosophy (Ph.D.) สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
2541 ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ด้านการบริหารและการท�ำงาน
2519 - 2526
2526 - 2529
2529 - 2537
2538 - 2549
2550 - 2551
2544 - 2552
2547 - 2551
2548 - 2556
2550 - 2553
2551 - 2552
2552 - 2553
2553 - 2557
2553 - 2554
2554 - 2556
2554 - 2556
2555 - 2556
2556 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (2 วาระ)
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรรมการบริหาร สมศ. (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน)
รักษาการในต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร สมศ.
ประธานกรรมการบริหาร สมศ.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระที่ 2)
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด
2537
2540
2544
2545
2550

ประถมาภรณ์มงกุฎ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญจักรพรรดิมาลา
มหาวชิรมงกุฎ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
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สารบัญ
หน้า
1
4
16
20
24
28
38
39
51
75
105
114
116
154
156
160

สารจากอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์
นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด้านการจัดการศึกษา
กิจกรรมพัฒนานิสิต
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
การด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม
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S
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“ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ”
Wisdom for Community Empowerment

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

อธิการบดี

ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

รองอธิการบดี
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ส�ำราญ ทองแพง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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  อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินค�ำ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

7

ANNUAL REPORT 2016
Final_AW_Annual Report2016.indd 7

10/6/2560 BE 2:23 PM

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร

อาจารย์ปราณี เทียมใจ

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาศัย

  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม

  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

คณบดีวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

  รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก

ดร.ศิริพร แพรศรี

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 28 มิ.ย. 59)
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

นายไพโรจน์ เทพวัลย์

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี

นางจารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 29 มิ.ย.59 - 26 ธ.ค. 59)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้ช่วยอธิการบดี
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คณะผูอ้ ำ� นวยการมหาวิทยาลัยพะเยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์
นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
นางสาวอ�ำนวยพร ขัติวงศ์
นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ
นางสาวสุคนธ์ ยากี
นายช�ำนาญ แสงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง
นายพลรบ สวัสดี
นางกฤษณา แปงณีวงค์
ดร.อทิติ วลัญช์เพียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค
นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด

1

2 3 4

5 6 7

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อ�ำนวยการกองอาคารสถานที่
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์
ผู้อ�ำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เครื่องมือกลาง
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่, รักษาการผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ได้พิจารณา
จากแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2532 - 2547) ซึ่งได้ก�ำหนดนโยบายในการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาให้กบั ประชากรอย่างทัว่ ถึง แต่จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วพบว่าสถาบันอุดมศึกษา
ยังไม่เอือ้ ต่อการยกระดับฐานะทางสังคม สัดส่วนผูร้ บั บริการยังไม่สะท้อนสัดส่วนทีแ่ ท้จริงของภาพประชากรของประเทศ มหาวิทยาลัย
ได้พิจารณาเห็นว่า หากไม่หาทางปรับปรุงแก้ไขยังคงปล่อยไปเช่นนี้ การศึกษาก็จะไม่มีความหมายนักต่อการขยับฐานะทางสังคม
(Social Mobility) จะท�ำให้เกิดช่องว่างในสังคมต่อไปอีกอย่างยาวนาน  การเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย
จะต้องเคลื่อนเข้าไปให้การศึกษาในชุมชนและท้องถิ่นตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับได้มีการเรียกร้องจากประชาชน
ชาวจังหวัดพะเยา ทุกฝ่ายทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากทุกองค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอให้มหาวิทยาลัยเข้าไปตั้งเป็น
จุดก�ำเนิดของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ป็นระบบแบบถาวร มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เสนอขอจัดตัง้ วิทยาเขตสารสนเทศขึน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา           
ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบเมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2538 และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2539
ได้มีมติให้ใช้ชื่อวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา
นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการเร่งรัด
การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนระดับอุดมศึกษา ให้สะท้อนภาพการแข่งขันกับนานาประเทศในระยะยาวให้เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ดร.ส�ำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา เป็นผูก้ ำ� กับดูแลวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และอธิการบดีได้มาก�ำกับดูแลโดยตรงอีกชัน้ หนึง่ ด้วย ซึง่ อธิการบดีได้ตงั้ ปณิธาน
ที่จะทุ่มเทแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาของชาติ เพราะเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ในระยะยาวได้ จึงได้พัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายของ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยได้ปรับระบบการจัดการศึกษาของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาใหม่ จากการที่ให้อาจารย์ที่
สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประจ�ำอยูท่ จี่ งั หวัดพิษณุโลกสอนผ่าน VIDEO CONFERENCE SYSTEM (VCS) จากจังหวัดพิษณุโลก
ส่งมายังจังหวัดพะเยา ได้ก�ำหนดเป็นนโยบาย ให้อาจารย์ย้ายมาประจ�ำท�ำการเรียนการสอนที่จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งเพิ่มหลักสูตร/
สาขาวิชา ให้มากขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสเลือกเรียนตามความต้องการได้มากขึน้ จึงเกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ในปี 2559
มีจ�ำนวนนิสิตทั้งหมด 21,566 คน แบ่งเป็นผู้รับการอบรม ระดับประกาศนียบัตร จ�ำนวน 37 คน นิสิตระดับปริญญาตรี จ�ำนวน
20,527 คน นิสิตระดับปริญญาตรีควบโท จ�ำนวน 106 คน นิสิตระดับปริญญาโท จ�ำนวน 667 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จ�ำนวน
229 คน และจะรับนิสิตสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นให้ได้เป้าหมายปีละ 6,000 คน รวมทุกชั้นปีประมาณ 25,000 คน โดยมีความเชื่อมั่นว่า
การให้การศึกษากับประชากรอย่างเสมอภาคทัง้ ในเชิงพืน้ ทีแ่ ละในเชิงปัญหาเศรษฐกิจนัน้ นอกจากจะเป็นการแก้ปญั หา ช่องว่างทางสังคม
แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะท�ำให้ฐานการผลิตระดับมหาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าการลงทุนกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพือ่ นบ้านซึง่ จะเป็นการตอบสนองโครงการ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกด้วย ประกอบกับเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้เดินทางมาตรวจ
ราชการที่จังหวัดพะเยา ได้เห็นชอบให้การสนับสนุนการยกฐานะมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น  “มหาวิทยาลัย
เอกเทศ” เมื่อมีความพร้อม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท�ำแผนพัฒนาและด�ำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ จัดหาอาจารย์ผู้สอนและ
ขยายสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ท�ำให้มีความพร้อมที่จะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศแล้ว
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สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาเห็นว่าในขณะนั้นวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยเอกเทศ ได้แล้ว จึงได้จดั ท�ำแผนรองรับโดยการปรับโครงสร้างการบริหาร พร้อมจัดท�ำระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนชื่อจากวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา เพื่อให้การบริหารจัดการมีอิสระจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ..........
และยกร่างโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอให้รัฐบาลพิจารณาด�ำเนินการตราพระราชบัญญัติตามขั้นตอนต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ........ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและส่งไปให้ส�ำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วส่งให้ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนโดยที่ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ............ เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่
2 - 3 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ซึ่งวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จึงได้สรุปเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบและสรุปเสนอส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อน�ำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
น�ำความขึน้ กราบบังคมทูล เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
และได้น�ำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 44 ก. ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
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 มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม
(Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข จะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนา
ประเทศ ให้น�ำไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา มุง่ กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กบั ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด
ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล�ำปาง ล�ำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษา มีงานท�ำ ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส�ำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท�ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education)  (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ      มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท�ำงานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ และความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่
ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น
จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมาย  ในตลาดแรงงาน       
ซึง่ จะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธกี ารสอน รวมทัง้ เนือ้ หาสาระให้เท่าทันการพัฒนา ทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย
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2. ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุง่ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทีม่ รี ปู แบบซับซ้อนขึน้ เช่น การวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบ
บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส�ำคัญในการแก้ปัญหาของชุมชน
และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิผล และมีคณุ ภาพชีวติ ของชุมชนทีด่ ี ตลอดจนเพิม่ ขีดความสามารถในการพึง่ พาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้อง
สร้างผูน้ ำ� ในการวิจยั ให้สามารถด�ำเนินการในลักษณะหุน้ ส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพของนักวิจัย ให้น�ำไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น

3. ด้านการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติ โดยอาศัยองค์ความรูจ้ ากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข
การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุเหลือใช้เพื่อท�ำงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและ
การยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป
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4. ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดย
การท�ำนุบ�ำรุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจ
ความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน�ำไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น กับบุคคล องค์กร และ
สังคม โดยเป็นเป้าหมายส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการ

5. ด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement University) และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับ
นานาชาติ การปฏิบตั ภิ ารกิจไม่วา่ จะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม จะตัง้ เป้าหมาย
ให้น�ำไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาลเป็นส�ำคัญ
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ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา มีลกั ษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สขี าว บนพืน้ หลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัว สีมว่ ง เหนืออักษรย่อ
“มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY
OF PHAYAO สีขาวบนพื้นแถบโค้งสีทอง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ

1. กรอบพื้นหลังสีม่วง

รูปร่างอ้างอิงมาจากหลักศิลาจารึกในสมัยโบราณทีค่ น้ พบในเมืองพะเยา ซึง่ เมืองพะเยาเป็นแหล่งทีค่ น้ พบหลักศิลาจารึกมากทีส่ ดุ
ในประเทศไทย “เปรียบได้ว่าเมืองพะเยาเป็นแหล่งวิทยาการมาตั้งแต่โบราณ”

2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7)

สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนา ยอดทั้ง 7 ของสัตภัณฑ์ เป็นเชิงเทียนส�ำหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า
ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน ยอดทั้ง 7 หมายถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบ
เขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของพระอินทราธิราชเจ้า และ
เป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี (พระเกศา) และพระเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เปรียบดัง
พระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล สูงสุดของสรรพสิ่ง อีกนัยหนึ่ง สัตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่งธรรม
อันเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือบรรลุอรหัตผล 7 ประการหรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระธรรม หรือปัญญารู้แจ้ง “เปรียบได้กับ
ภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้น ๆ เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็น
ศูนย์รวมแห่งปัญญาความรู้”

3. อักษรย่อ มพ.

ย่อมาจาก ”มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยรูปแบบอ้างอิงมาจากตัวอักษรโบราณที่จารึกลงบนแผ่นศิลาจารึกที่ค้นพบในเมืองพะเยา
อักษรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากอักษรธรรมล้านนาและอักษรสุโขทัย ซึ่งเรียกกันว่า “ตัวอักษรฝักขามล้านนา”
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1. กรอบพื้นหลังสีม่วง

2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7)

3. อักษรย่อ มพ.

สีของมหาวิทยาลัย / สีม่วง - ทอง
สีม่วง มาจาก สีแดงที่หมายถึงชาติ และสีน�้ำเงินที่หมายถึงพระมหากษัตริย์
สีทอง หมายถึง ปัญญา ศาสนาและความรุ่งเรือง
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ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea Griff. Ex Lindl) เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า ลักษณะงดงามโดดเด่นของฟ้ามุ่ย ท�ำให้ถูกยกย่อง
ว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

“เปรียบประดุจชื่อเสียงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่จะเป็นคนดี
มีคุณภาพมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก”
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นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบและที่รับใช้สังคม ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล
โดยการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น�ำไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  ไว้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ        
ตอบสนองความเป็นสากล และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
เป้าหมายที่ 1
เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ในกลุม่ สาขาวิชาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ กลุม่ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ สาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยในแต่ละกลุ่มให้อยู่ในสัดส่วน 40:20:40 ตามล�ำดับ
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เป้าหมายที่ 2
เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ เน้นการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรูท้ างทฤษฎี และมีทกั ษะการปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพในสาขาของตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพก�ำหนด น�ำไปสู่ความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ และความทันสมัยในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วย โดยตั้งเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์   
ไว้ดังนี้
(1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) เป็นผู้มีความรู้
(3) เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา
(4) เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) เป็นผู้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) เป็นผู้มีสุนทรียศิลป์
(7) เป็นผู้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(8) เป็นผู้มีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
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เป้าหมายที่ 3
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยจะให้โอกาสนักเรียนในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่ตำ่� กว่าร้อยละ 70 และจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้นสิ ติ ระดับปริญญาตรีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ทุกปี
เป้าหมายที่ 4
มุ่งเน้นการรับนิสิตใหม่ โดยรับนิสิตระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ต่อปี และรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า
500 คน ต่อปี
เป้าหมายที่ 5
มุ่งเน้นการให้ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาที่มีความพร้อม
เป้าหมายที่ 6
มุง่ เน้นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนให้นสิ ติ ทัง้ ก่อนเข้าเรียนและอยูร่ ะหว่างเรียน เพีอ่ ลดอัตราการออกกลางคัน (Drop out)
ของนิสิตตลอดหลักสูตร จ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของแต่ละหลักสูตร
เป้าหมายที่ 7
มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
(ประสบการณ์ตรง)
เป้าหมายที่ 8
มุ่งเน้นปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (มีความรู้และท�ำเป็น)
เป้าหมายที่ 9
มุง่ เน้นพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (i - Classroom) ให้มปี ริมาณเพียงพอ และสามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
เป้าหมายที่ 10
มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะทางด้านภาษา ต่างประเทศ โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมทางด้านภาษา
ต่างประเทศทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางด้านแรงงานฝีมือในกลุ่มประเทศอาเซียน รองรับวิชาชีพ ที่มี
การตกลงกันให้เคลือ่ นย้ายหรือแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศสมาชิกได้ 8 วิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิศวกรรม สาขานักส�ำรวจ สาขาสถาปัตยกรรม
สาขาแพทย์ สาขาทันตแพทย์ สาขาพยาบาล สาขานักบัญชี และสาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมายที่ 11
มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และนิสิต โดยมอบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
หลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศปีละไม่น้อยกว่า 50 คน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยง
องค์ความรูข้ องชุมชน ท้องถิน่ และองค์ความรูท้ เี่ ป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้นำ� ไปสูก่ ารแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
เป้าหมายที่ 12
เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการเชือ่ มโยงองค์ความรูข้ องชุมชนและท้องถิน่ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ ให้น�ำไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขันที่ยั่งยืนในประชาคมโลก
เป้าหมายที่ 13
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย มุ่งสร้างนักวิจัยและผู้บริหารการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับชุมชน
สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในสาขาที่มีความพร้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคมและประเทศ
เป้าหมายที่ 14
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความผูกพันที่ดี ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นของประชาชน
โดยหน่วยงานระดับคณะ สามารถสร้างองค์ความรู้ ปัญญา หรือโมเดลในการพัฒนาชุมชน อย่างน้อยคณะละ 1 โมเดลต่อปี
เป้าหมายที่ 15
มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดพะเยาให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาการที่สูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local
Wisdom) อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 16
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ในการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่
ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
เป้าหมายที่ 17
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ สงบ สันติ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร เป็นตัวอย่างที่ดีงามของสังคม และ
เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายที่ 18
มุง่ เน้นการพัฒนาให้มรี ะบบการบริหารทีม่ คี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ดงึ ดูดบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
ทางวิชาการเข้ามาในระบบให้มากทีส่ ดุ การจัดรูปแบบองค์กร จะจัดในลักษณะบูรณาการ (Integration) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการทีด่ ี
(Good  Governance) เน้นความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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เป้าหมายที่ 19
มุง่ เน้นการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน ตามเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากรให้น�ำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โดยตั้งเป้าหมาย ด้านคุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2567)
เป้าหมายที่ 20
มุ่งเน้นการให้ความส�ำคัญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะต้องด�ำเนินการประกันคุณภาพของทุกหน่วยงาน
อย่างต่อเนือ่ ง และทุกระดับคณะจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ทั้งนี้ ส่วนงานระดับคณะจะต้องได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เป้าหมายที่ 21
มุ่งเน้นการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
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เป้าหมายที่ 22
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดให้มีระบบสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอและ
เหมาะสม
เป้าหมายที่ 23
มุง่ เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาด้านกายภาพ ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มคี ณุ ภาพและได้มาตรฐานสากล
รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดเป้าหมายที่จะด�ำเนินการไว้ดังนี้
23.1 มุ่งเน้นการจัดหางบประมาณมาท�ำการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นโรงพยาบาล
ขนาดไม่ต�่ำกว่า 400 เตียง ตามเกณฑ์ของแพทยสภา โดยระยะเริ่มแรกให้เปิดท�ำการได้ 200 เตียง ภายในปี พ.ศ. 2560 และ
วางรากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียง ภายใน 10 ข้างหน้า (ปี 2567) ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม กลุ่มอาคาร
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรงแรมและทีพ่ กั บุคลากร กลุม่ อาคารเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารกิจกรรมนิสติ และกลุม่ อาคารเรียนและอาคารปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ อาคารบริการอืน่ ๆ เพิม่ เติม เพือ่ ให้เพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
23.2 มุ่งเน้นการจัดหาครุภัณฑ์ส�ำนักงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์
ทางการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับอาคารที่ได้ท�ำการก่อสร้างไปแล้ว รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด หรือ
ล้าสมัยด้วย
23.3 มุ่งเน้นการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายให้สามารถเชื่อมโยงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกอาคาร รวมทัง้ จัดหาคอมพิวเตอร์ไว้บริการ ทัง้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และการวิจยั อย่างเพียงพอและเหมาะสม
23.4 มุง่ เน้นสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จนถึงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยก�ำหนดเป้าหมายการเพิม่
ต�ำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 5 ต่อปี ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และร้อยละ 15 ต่อปี ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ในแต่ละปี
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23.5 มุ่งเน้นท�ำการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายบริการ รวมทั้ง
น�ำไปด�ำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานบุคคล
23.6 ก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีของทุกหน่วยงาน รวมทัง้ ต้องติดตามและประเมินผลทุกรอบปี เพือ่ ท�ำการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�ำงานและการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล
23.7 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย  มีลักษณะ 3 มิติ  ที่เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับระบบดังกล่าว
23.8 ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบใต้ดินให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2561
23.9 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในระดับสากล
23.10 มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย และภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย ถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย ควันพิษ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
23.11 มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองทุนตั้งตัวได้ ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง และศูนย์เครื่องมือกลาง ให้มีการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
23.12 มุ่งเน้นการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
23.13 มุ่งเน้นการจัดให้มีโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
23.14 มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี องมหาวิทยาลัย
สู่การเป็น Green University
เป้าหมายที่ 24
มุ่งเน้นการสนองพระราชด�ำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และมุ่งเน้นการปรับปรุงผังแม่บท โดยก�ำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็น Botanic University และ
Green University มุ่งพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมสุขภาพ และ
อยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมถึงการงดใช้โฟม และงดการใช้รถจักรยานยนต์ภายใน
มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านบริการ
สาธารณสุข
เป้าหมายที่ 25
มุง่ เน้นการจัดตัง้ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพือ่ ให้เป็นศูนย์กลางการให้
บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการส่งต่อผูป้ ว่ ยของล้านนาตะวันออก รวมทัง้ เป็นทีฝ่ กึ งานวิชาชีพของนิสติ ในสาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สนับสนุนการวิจัยและการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพของนิสิตและอาจารย์ รวมทั้งจัดให้มีโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน และโรงพยาบาลทันตกรรม ทั้งนี้ มุ่งวางรากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาล ที่มีขนาด
1,200 เตียง เพื่อตอบสนองการให้บริการรักษาพยาบาล ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ จากต่างจังหวัดที่ตั้งอยู่โดยรอบ
จังหวัดพะเยา
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ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท�ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for  Higher Education)  (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท�ำงานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของ
อาจารย์ควบคูไ่ ปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วยการจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธกี ารและรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ยิ่งขึ้นดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายใน
ตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขา
วิชาต่าง ๆ ด้วย มุง่ กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กบั ประชาชนในภูมภิ าคโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล�ำพูน เชียงใหม่ ล�ำปาง เชียงราย แม่ฮอ่ งสอนและการรับตรง (Quota) ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด และ
ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ ก�ำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์
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มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตรและคณะสาขาวิชา โดยจัดการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยมีวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ในแต่ละระดับดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ 2 วิธี คือ การรับตรง (Quata) โดยมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดสอบ และคัดเลือกนิสิต และรับจากส่วนกลางทั่วประเทศ (Admission)
3. ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับจากผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยระดับปริญญาโท ภาคปกติ แผน ก
ใช้เวลาเรียนเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ แผน ข ใช้เวลาเรียนนอกราชการ (เสาร์ - อาทิตย์)  
4. ระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับจากผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 ท�ำเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ท�ำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา ใช้เวลาเรียนเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์)
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดท�ำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 135 หลักสูตร โดยแบ่งได้ดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดจ�ำนวนหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับ

จ�ำนวนหลักสูตร

ร้อยละ

รวมประกาศนียบัตร

1
1

100
100

37
30
23
90

41.11
33.33
25.56
100.00

3
3

100.00
100.00

17
13
1
31

54.84
41.93
3.23
100.00

8
2
10

80.00
20.00
100.00

ปริญญาตรี
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมปริญญาตรี
ปริญญาตรีควบโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมปริญญาตรีควบโท

ปริญญาโท
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมปริญญาเอก
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จ�ำนวนนิสิตประจ�ำปีการศึกษา 2559
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา มีจ�ำนวนนิสิตทั้งหมด 21,566 คน แบ่งเป็นผู้รับการอบรมระดับประกาศนียบัตร
จ�ำนวน 37 คน นิสิตระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 20,527 คน นิสิตระดับปริญญาตรีควบโท จ�ำนวน 106 คน นิสิตระดับปริญญาโท
จ�ำนวน 667 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 229 คน สามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้
ตารางแสดงจ�ำนวนผู้รับการอบรมระดับประกาศนียบัตร ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
ล�ำดับ
คณะพยาบาลศาสตร์
1 ผู้ช่วยพยาบาล

คณะ/สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

รวม

37
37

-

-

-

-

-

37
37

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

17 20 16 33
47 40 33 52
2
1
26
4 13 14
9
2
6 18
39 45 38 46
60 60 43 61
198 171 149 227

-

-

86
172
2
1
57
35
168
224
745

88 62 67
6
70 42 39 55
9
44 62 27 54
25 17 25 27
55 36 20 49
81 40 38 51
20 17 11 25
- 18
8 13
383 294 235 289

-

-

223
206
9
187
94
160
210
73
39
1,201

397 249 164 245
397 249 164 245

-

-

1,055
1,055

ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2 การประมง
3 เกษตรศาสตร์
4 เกษตรศาสตร์ แขนงพืชศาสตร์
5 เกษตรศาสตร์ แขนงสัตวศาสตร์
6 ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
7 เทคโนโลยีชีวภาพ
8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9 สัตวศาสตร์
รวม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
13 เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 ภูมิสารสนเทศศาสตร์
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์
16 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
17 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
18 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม
คณะนิติศาสตร์
19 นิติศาสตร์
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3
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ล�ำดับ
พยาบาลศาสตร์
20 พยาบาลศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

รวม

คณะแพทยศาสตร์
21 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
22 การส่งเสริมสุขภาพ
23 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
24 แพทยศาสตร์
25 เวชกิจฉุกเฉิน
26 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน
27 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม
28 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
คณะเภสัชศาสตร์
29 บริบาลเภสัชกรรม
30 วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง

รวม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
31 การเงินและการธนาคาร
32 การจัดการธุรกิจ
33 การตลาด
34 การท่องเที่ยว
35 การบัญชี
36 การประชาสัมพันธ์
37 การสื่อสารสื่อใหม่
38 เศรษฐศาสตร์
39 สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

115 118 111
115 118 111

98
98

-

-

442
442

12 15
73 94 48 93
28
40 30 30 30
- 40 51 123
357 327 414 818
96 71 114 132
121 117 100 114
727 694 757 1,310

29
29

-

27
308
28
159
214
1,916
413
452
3,517

73
73

76
76

57
57

76
76

419
35
454

129 95 80
137 113 90
100 95 64
130 96 71
167 115 125
52 38 38
96 81 34
68 82 58
879 715 560

104
112
93
76
123
37
62
65
4
676

-

-

408
452
352
373
530
165
273
273
4
2,830

71
35
106

66
66
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ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
40 คณิตศาสตร์
41 เคมี
42 ชีววิทยา
43 ฟิสิกส์
44 วัสดุศาสตร์
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
46 สถิติ
47 อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
รวม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
48 จุลชีววิทยา
49 ชีวเคมี
50 โภชนาการและโภชนบ�ำบัด
รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
51 วิศวกรรมเครื่องกล
52 วิศวกรรมไฟฟ้า
53 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก�ำลัง
54 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร
55 วิศวกรรมโยธา
56 วิศวกรรมอุตสาหการ
รวม
คณะศิลปศาสตร์
57 ภาษาจีน
58 ภาษาญี่ปุ่น
59 ภาษาไทย
60 ภาษาฝรั่งเศส
61 ภาษาอังกฤษ

รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

28 29
35 29
57 39
13
9
37 24
8
8
24 14
202 152

13
23
21
2
24
7
7
97

13
39
24
10
2
29
23
16
156

-

-

83
126
141
34
2
114
46
61
607

100 87 76 88
47 42 41 41
93 76 68 43
240 205 185 172

-

-

351
171
280
802

87 55 49
80 65
- 52
6
121 96 88
56 35 43
344 251 238

53
4
82
14
72
59
284

-

-

244
149
134
20
377
193
1,117

66 44 59
59 48 49
31 50 41
9 19 12
155 94 119
320 255 280

46
38
32
5
67
188

-

-

215
194
154
45
435
1,043
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ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
62 ดุริยางคศาสตร์สากล
63 ศิลปะการแสดง
64 ศิลปะและการออกแบบ
65 สถาปัตยกรรมภายใน
66 สถาปัตยกรรมศาสตร์
67 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
รวม
คณะสหเวชศาสตร์
68 กายภาพบ�ำบัด
69 เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
70 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
71 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะทันตแพทยศาสตร์
72 ทันตแพทยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
73 พัฒนาสังคม
74 รัฐศาสตร์

รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

10 15
18
5
51 46
14 14
23 52
116 132

16
3
37
1
29
86

11
6
46
50
4
117

44
44

-

52
32
180
29
198
4
495

55 53
57 59
112 112

42 50
57 60
99 110

-

-

200
233
433

รวม

35
43
78

26
36
62

32
21
53

46
33
79

-

-

139
133
272

รวม

31
31

28
28

28
28

-

-

-

87
87

149 102 70 152
293 264 273 260
442 366 343 412

-

-

473
1,090
1,563

รวม
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา
ล�ำดับ
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

คณะ/สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
3
น.บ. และ บช.บ.
35
น.บ. และ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4
น.บ. และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
21
พจ.บ. และ ศศ.บ. (ภาษาจีน)
75
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ) และ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัยชุมชน และ น.บ.
28
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัยสิง่ แวดล้อม และ น.บ. 14
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัยชุมชน และ ศ.บ.
17
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัยสิง่ แวดล้อม และ ศ.บ. 3
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และ ศ.บ.
12
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) และ ศ.บ.
18
ศศ.บ. (ภาษาจีน) และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
26
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
4
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)
110
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (เคมี)
43
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ชีววิทยา)
82
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ฟิสิกส์)
33
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 22
กศ.บ. (การศึกษา) และ ศศ.บ. (ภาษาไทย)
185
กศ.บ. (การศึกษา) และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
158
รวมระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
893
รวมระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ
5,583

1
13
3
9
86
32
10
26
1
6
13
16
1
92
49
59
26
11
144
139
737
4,607

3
10
1
18
50
2
31
10
13
4
10
5
104
29
73
25
21
129
104
642
4,100

23
5
7
21
12
12
1
116
37
94
47
46
199
139
759
5,198

1
9
7
28
8
11
153
56
94
40
44
135
100
686
816

8
90
20
55
211
2
140
54
56
4
22
64
48
5
575
214
402
171
144
792
640
- 3,717
76 20,380

ล�ำดับ
คณะนิติศาสตร์
96 คณะนิติศาสตร์

ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

รวม

คณะแพทยศาสตร์
97 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน
รวม
วิทยาเขตเชียงราย
98 พัฒนาสังคม
รวม

รวม

ปี 6

รวม

-

2
2

19
19

-

-

-

21
21

16
16

14
14

-

-

-

-

30
30

17
17

26
26

-

-

-

-

43
43
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ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 รัฐศาสตร์
รวม
รวมระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

8
8
41

24
24
66

21
21
40

-

-

-

53
53
147

ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีควบโท ทวิภาค ปกติ
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
ปริญญาตรีควบโท
100 วท.บ. (เคมี) และ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
101 วท.บ. (จุลชีววิทยา) และ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
102 วท.บ. (ชีววิทยา) และ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
รวมระดับปริญญาตรีควบโท

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

4
12
4
20

3
9
8
20

4
19
4
27

1
2
3

3
5
4
12

3
11
10
24

18
56
32
106

ปี 1

ปี 2

รวม

8
2
2
12

11
11
5
27

19
13
7
39

รวม

3
3

5
5

3
5
8

รวม

5
5

7
7

12
12

รวม

2
2

9
9

11
11

รวม

6
2
8

15
9
24

21
11
32

ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
103 เทคโนโลยีชีวภาพ
104 วิทยาศาสตร์การเกษตร
105 สัตวศาสตร์  
รวม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
107 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ   
คณะนิติศาสตร์
108 นิติศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์
109 สาธารณสุขศาสตร์   
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
110 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
111 บริหารธุรกิจ    
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ล�ำดับ
คณะวิทยาศาสตร์
112 คณิตศาสตร์   

คณะ/สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

รวม

รวม

-

1
1

1
1

รวม

1
2
3

3
12
15

4
14
18

รวม

1
5
6

9
12
21

10
17
27

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
117 การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
118 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
119 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       
รวม

2
4
1
7

6
19
25

2
10
20
32

รวม

4
4

14
3
17

18
3
21

รวม

1
1

2
1
3

2
2
4

4
6
4
6
55 160

4
6
10
215

คณะวิศวกรรมศาสตร์
113 วิศวกรรมไฟฟ้า
114 วิศวกรรมโยธา     
คณะศิลปศาสตร์
115 ภาษาไทย
116 ภาษาอังกฤษ      

วิทยาลัยการจัดการ
120 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
121 บริหารธุรกิจ       
วิทยาลัยการศึกษา
122 การบริหารการศึกษา
123 หลักสูตรและการสอน        
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
124 การบริหารการพัฒนาสังคม
125 นโยบายสาธารณะ

รวม
รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
126 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  
รวม
คณะนิติศาสตร์
127 นิติศาสตร์  
รวม
คณะแพทยศาสตร์
128 สาธารณสุขศาสตร์  
รวม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
129 บริหารธุรกิจ  
รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
130 การบริหารงานก่อสร้าง  
รวม
คณะศิลปศาสตร์
131 ภาษาไทย
132 ภาษาอังกฤษ  
รวม
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
133 การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
134 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
135 สิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ  
รวม
วิทยาลัยการจัดการ
136 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
137 การบริหารการศึกษา
138 บริหารธุรกิจ  
รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

3
3

-

3
3

5
5

17
17

22
22

15
15

17
17

32
32

8
8

19
19

27
27

-

1
1

1
1

3
4
7

7
26
33

10
30
40

2
2

16
2
18

2
16
2
20

1
11
12

4
13
7
24

5
24
7
36
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ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
วิทยาเขตเชียงราย
139 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
140 การบริหารการศึกษา
141 การบริหารการศึกษา แขนงการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
142 การบริหารงานก่อสร้าง
143 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
144 หลักสูตรและการสอน  
รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

10
32
7
12
18
79

4
57
8
69

10
4
89
15
12
18
148

16
7
23

1
41
16
58

1
57
23
81

15 27
15 27
169 283
224 443

42
42
452
667

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

-

5
5

8
8

13
13

รวม

4
4
8

12
4
16

10
11
21

26
19
45

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
152 การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
153 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
รวม

10
10

10
1
11

7
7

20
8
28

วิทยาลัยการศึกษา
145 การบริหารการศึกษา
146 การบริหารการศึกษา แขนงการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
147 หลักสูตรและการสอน  
รวม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
148 นโยบายสาธารณะ
รวม
รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
รวมระดับปริญญาโท
ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาเอก ทวิภาค ปกติ
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
149 การจัดการการท่องเที่ยว
รวม
คณะศิลปศาสตร์
150 ภาษาไทย
151 ภาษาอังกฤษ
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ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
วิทยาลัยการจัดการ
154 การจัดการการท่องเที่ยว
155 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
156 การบริหารการศึกษา
รวม
วิทยาลัยการศึกษา
157 การบริหารการศึกษา
158 หลักสูตรและการสอน
รวม
รวมระดับปริญญาเอก

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

13
2
15

20
10
30

42
21
63

62
13
33
108

7
2
9
42

6 18
2
8 18
70 117

31
4
35
229

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 (กองบริการการศึกษา)
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กิจกรรมพัฒนานิสิต
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย ดังนี้
นางสาวปาริชาติ ทิพย์นวล นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ�ำปีการศึกษา 2558 (รางวัลที่ 2) ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่
สหกิจศึกษา ดร.สมชาย จาดศรี ประธานคณะท�ำงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายเรื่อง “สหกิจศึกษาคืออะไร” และ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายเรื่อง “ใครได้อะไรจาก
สหกิจศึกษา” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสหกิจศึกษาให้คณาจารย์และนิสติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์และนิสิตจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 460 คน ณ ห้องประชุม
เมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ�ำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสติ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีการศึกษา 2559
โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติ
จากวิทยากรบรรยาย ดังนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เรื่อง “สหกิจศึกษาคืออะไร
ใครได้ประโยชน์” ผู้แทนจาก สถานประกอบการ คุณเกียรติภูมิ ปันตา ผู้จัดการร้าน เบทาโกร ช็อป สาขาพะเยา คุณอภิศักดิ์ ไชยเสน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี เครือเบทาโกร คุณพิทยา ยาดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ร้าน เบทาโกร ช็อป
ส�ำนักงานสาขาล�ำปาง และคุณปองพล อนุพันธ์ บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จ�ำกัด เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จาก
สถานประกอบการ” โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์
เรื่อง “อัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในศตวรรษที่ 21” อาจารย์ชาญศักดิ์ เสียงเย็น เรื่อง “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สารในองค์กร” รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวฒั นเศรษฐ์ เรือ่ ง “การเขียนรายงานและการน�ำเสนอ” และอาจารย์ทศพล คุม้ สุพรรณ
เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร” ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา และเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ ณ ห้อง PN1 หอประชุมพญาง�ำเมือง
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การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีการศึกษา 2559
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เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด�ำเนินการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีการศึกษา 2559 โดยมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทนิสิตใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 พร้อมคณะ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นสิ ติ ชัน้ ปีที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ได้ปรับความรูพ้ นื้ ฐานก่อนเข้าศึกษาจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต อันจะน�ำไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์และระหว่างเพื่อน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยแก่นิสิต โดยในภาคเช้า
เป็นการปฐมนิเทศนิสิต 10 คณะ จ�ำนวน 2,556 คน และในภาคบ่าย เป็นการปฐมนิเทศนิสิต 7 คณะ จ�ำนวน 2,562 คน   
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,118 คน ณ ห้อง PKY 1 - 7 อาคารเรียนรวมหลังเก่า

โครงการบุคลิกคลิ๊กความส�ำเร็จ by เขมนิจ จามิกรณ์
     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด�ำเนินการจัดโครงการบุคลิกคลิ๊กความส�ำเร็จ by เขมนิจ จามิกรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก คุณเขมนิจ จามิกรณ์ นางแบบและนักแสดงมากความสามารถ และ คุณสมชาย ลีลารักษ์สกุล เป็นวิทยากร
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพทีด่ ีให้กบั นิสติ ตลอดจนให้นสิ ติ น�ำความรูท้ ี่ได้รบั ไปใช้ในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องภูกามยาว 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
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โครงการสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ นิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ นิสิต/นักศึกษา สหกิจศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี ลักษณะนิสัยที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของตนเอง เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผูอ้ นื่ สามารถวางตัวและปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและตอบสนอง
ความต้องการขององค์กร และเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต/นักศึกษาเข้าสู่สหกิจศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตสหกิจศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ จ�ำนวน
10 คน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน จ�ำนวน 13 คน และคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ�ำนวน
7 คน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 คน ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนผาแดงวิทยา ต�ำบลบ้านร้อง อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง
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นิสิตที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ Post - test สูงสุดของแต่ละคณะ
ในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 รับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตร
ให้กับนิสิตที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ Post - test สูงสุดของแต่ละคณะ ในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและ
ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 111 (12/2559) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
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เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินพระราชทานรางวัล
แก่ผู้ชนะการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเจริญกรุง 40 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้
นางสาวกุลธิดา รักษาภักดี นิสติ สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส ชัน้ ปีท  ี่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย
จากการแข่งขันดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุกฤตา สมบัติโอฬาร นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ในหัวข้อ “คุณค่าของความเป็นคน”
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นิสิตสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬาและวิชาการ
จุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “ทองกวาวเกมส์” ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 - 28
ธันวาคม 2558 สามารถคว้ารางวัล ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 Needle boy: นายนันทวัฒน์ พิจารณ์วณิช Loop girl: นางสาวอ�ำไพวรรณ ตุลา Mr./Miss Hook:
นายธีรดนย์ สาธรรม
2. รางวัล Popular Vote Needle boy popular: นายนันทวัฒน์ พิจารณ์วณิช Loop girl popular:  นางสาวอ�ำไพวรรณ ตุลา
Mr./Miss Hook popular: นายธีรดนย์ สาธรรม
3. รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม เรื่อง White Snake: นางพญางูขาว
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ขบวนพาเหรด
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร ผสม
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วอลเล่ย์บอลผสม
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นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจัยประจ�ำปี
Medical Science Academic Annual Meeting MSAM 2016 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน
2559  ประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ นุตทะบัติ นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 การน�ำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
หัวข้อ “ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการส่งเสริมการเจริญของข้าวเหนียว กข 6” น.ส.มนชนก ไพโรจน์ นิสิตหลักสูตร
จุลชีววิทยา ได้รบั รางวัลชมเชย ในการน�ำเสนอผลงานแบบปากเปล่า หัวข้อ “การโคลนและการสร้าง recombinant circumsporozoite
protien (CPS) โปรตีนของเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum ใน Escherichia coli”

   นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคอนกรีต
มวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 - 26
เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้แก่
1. นายวีรณัฐ สุริยะ
นิสิตชั้นปีที่ 3
2. นายณัฐวุฒิ เขื่อนแก้ว
นิสิตชั้นปีที่ 3
3. นายภานุพงศ์ มหาโคตร
นิสิตชั้นปีที่ 3
4. นางสาวสุภาภรณ์ มาละสุทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3
5. นางสาวณัฐริกา วงศ์ปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 3
6. นายสุรักษ์พันธ์ชัย ใจแก้ว
นิสิตชั้นปีที่ 3
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นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน RDC Robot Design Contest 2016 รอบชิงชนะเลิศเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้แก่
1. นายกิตตินันท์ ฟองค�ำ
นิสิตชั้นปีที่ 3
2. นายสิรภพ ณฐณัฏฐ์
นิสิตชั้นปีที่ 3
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นิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลค่ายดีเด่น (ระดับประเทศ) ประจ�ำปี 2559 ในการเขียน
เสนอข้อโครงการ “ศาลาประชาคม ฮ่วมใจ๋ หื้อฮักกลับไปสู่ป่าสะเกิน” โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการท�ำโครงการเป็นจ�ำนวน
100,000 บาท ภายใต้โครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสา พัฒนาสังคม รุ่นที่ 7” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
1. นายทรงกริช อินตา สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตรีควบโท
นิสิตชั้นปีที่ 3
2. น.ส.ภานุชนารถ บุญมาสืบ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตรีควบโท
นิสิตชั้นปีที่ 3
3. น.ส.จิรภิญญา เลี่ยมไครต่วน สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตรีควบโท นิสิตชั้นปีที่ 3
4. น.ส.นวิยา ต๊ะติ๊บ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตรีควบโท
นิสิตชั้นปีที่ 3
5. น.ส.กัลยาวรรธน์ อินถา สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตรีควบโท
นิสิตชั้นปีที่ 3
6. น.ส.ญาณภัค สนพะเนาว์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตรีควบโท
นิสิตชั้นปีที่ 3

นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รอบคัดเลือก ประจ�ำส�ำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ระดับอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมภูค�ำ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1. นายอนุสรณ์ ไชยปุระ
นิสิตชั้นปีที่ 4
2. นายรัตนพล  แก้วบุญมา    นิสิตชั้นปีที่ 4
3. นายวัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์      นิสิตชั้นปีที่ 4
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นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ
เนื่องในวันรพี ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวันเสาร์
ที่ 17 กันยายน  2559 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชัน้ 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม กรุงเทพฯ ประกอบด้วย
1. นายอนุสรณ์ ไชยปุระ
นิสิตชั้นปีที่ 4
2. นายรัตนพล  แก้วบุญมา
นิสิตชั้นปีที่ 4
3. นายวัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์
นิสิตชั้นปีที่ 4

นิสติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมเี ดีย มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพเคลือ่ นไหว
และสื่อประสมประจ�ำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิด ช่วยท�ำ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา น�ำโดย อาจารย์พุทธชาด สัตยศัย อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
และมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ที่ปรึกษา ได้น�ำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
มัลติมีเดีย จ�ำนวน 3 ทีม ทีมละ 3 คน ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมประจ�ำปี 2559
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ภายใต้หวั ข้อ “ร่วมคิด ช่วยท�ำ อยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืน” จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และบริษทั กันตนาแอนิเมชัน่ จ�ำกัด เพือ่ เป็นเวทีพฒ
ั นาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านการน�ำเสนอ
ในรูปแบบแอนิเมชัน่ ส่งเสริมให้รจู้ กั การใช้ไฟฟ้าอย่างรูค้ ณุ ค่า นอกจากนัน้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการของเยาวชนด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น รวมถึงเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
ที่ให้นิสิต นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมต่อไป ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในระดับอุดมศึกษาทั้ง 3 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
1. น.ส.จิราภา แสนใจยา
2. น.ส.ช่อทิพย์ มณีธร
3. น.ส.อรุณโรจน์ วงแสน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
1. นายธนิสร ปิจดี
2. น.ส.ศลาลัย คงค�ำ 
3. น.ส.กาญจามาศ สิทธิการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
1. นายตระการ ประสาน
2. นายธนบูรณ์ เสียงใหญ่
3. นายวีรภัทร ทองค�ำ

เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา น�ำนิสติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ�ำนวน  5 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016 ระดับภูมิภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) SIPA  เป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยการแข่งขัน ACM - ICPC (ACM International Collegiate
Programming Contest) เป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งมีการจัด
การแข่งขันตั้งแต่ระดับชาติ ทวีป รวมถึงการชิงชนะเลิศในระดับโลก เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรม
ความรูด้ า้ น Algorithms ของนิสติ นักศึกษา สร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำ� หรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย
เป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุน่ ใหม่ของประเทศทีม่ คี ณุ ภาพป้อนเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมซอฟต์แวร์ และเพือ่ เตรียมตัว และยกระดับ
ความสามารถในการไปแข่งในระดับนานาชาติ เพิม่ โอกาสเข้าสูร่ อบ World Final โดยมีรปู แบบการแข่งขันเป็นการแก้ไขปัญหาจ�ำนวน
อย่างน้อย 8 ข้อติดต่อกันใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีหรืออัลกอลิทึม
และภาษาที่ใช้ในการแข่งโปรแกรมมี 3 ภาษา คือ C, C++ และ Java.
ซึ่งในการแข่งขันระดับภูมิภาคเหนือ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีจ�ำนวนทีมจากสถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาคเหนือเข้าแข่งขัน
จ�ำนวน 60 ทีม ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 36 ทีม จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
2. มหาวิทยาลัยพะเยา 5 ทีม จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ทีม
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 ทีม
5. มหาวิทยาลัยพายัพ 2 ทีม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 4 ทีม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2 ทีม
ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
จากทีมสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาครองไว้ได้ ซึ่งมีนิสิตในทีม คือ นายธราทร ตันวินิจ, นายพีรพัฒน์ มาเที่ยง และนายนันทวัฒน์
บุญศรีภูมิ โดยมีอาจารย์วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล
ระดับภูมิภาคเหนือ 10 ทีม จะรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ACM -  ICPC 2016 ในระดับประเทศ ซึ่งปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยจะจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2559
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ชมรมนิสิตพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการก่อตั้งขึ้นจากการรวมพลังของ
นิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ในการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีวตั ถุประสงค์ ส่งเสริม รณรงค์เพือ่ เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ โดยมีการจัดกิจกรรม บูรณาการผสมผสานให้มีความสอดคล้องกับ
การเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานกิจการนิสิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 - 2559  
มีอาจารย์เพชรลดา ณ ล�ำปาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ท�ำให้ได้รับรางวัลที่ 1 “ชมรมนักศึกษาพยาบาล
สร้างสังคมไทยดีเด่น” โดยมีท่านอาจารย์ปราณี เทียมใจ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับประทานเกียรติบัตร
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการความส�ำเร็จในการควบคุมยาสูบโดย
พยาบาลไทย ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

นางสาวรจนา อ�ำมะเหียะ นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล Nursing Student Award นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จากรองศาสตราจารย์ ดร.ดรณี รุจกรกานต์ ประธานในการประชุมวิชาการประจ�ำปี 2559 ของการประชุมคณบดี
และหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) โดยมีอาจารย์ปราณี เทียมใจ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.สุทธิดา
พงษ์พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมและร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559
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  โครงการกิจกรรม “Y.E.S. Idea Camp” ส�ำหรับผู้ประกอบการ นักศึกษา ในวันที่ 2 - 4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
กรุงเทพฯ จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในงานมีกจิ กรรมละลายพฤติกรรม Idea Pitching การระบุลกู ค้าเป้าหมาย
และปัญหาของลูกค้า ฝึกปฏิบัติการพัฒนาการระบุลูกค้าเป้าหมาย และปัญหาของลูกค้า การวิเคราะห์ Value Proposition และไอเดีย
ในการแก้ปญั หา และฝึกปฏิบตั ิ การทดสอบไอเดีย (Customer Validation) การเตรียมตัวไป Validate ธุรกิจ วิเคราะห์ขอ้ มูล ปรับแนวคิด
ธุรกิจ การปรับปรุง Business Model ประมาณการมูลค่าตลาดและยอดขาย Revenue Models (Panel) แชร์ประสบการณ์
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ แนะน�ำและฝึกปฏิบัติ “Pitching” การประกวดการ “Pitching” Coaches and Judges: All the Coaches
(Tentative) ดร.มัลลิกา สังข์สนิท อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล อ.สุลีพร ราชพลสิทธิ์ คุณวีระ เจียรนัยพาณิชย์ คุณณครินทร์  เลิศนามวงศ์
คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ คุณรัชวุฒิ พิชยานันท์ คุณพงษ์วราวุฒิ หมืน่ ยุทธ คุณอมฤติ ฟรานเซน ดร.วรงค์ สุกโชตรัตน์ คุณสุรนาม พานิชการ
คุณกุลศิริ มานะยิง่ โดยกิจกรรมจะมีการประกวดการ Pitching คือการน�ำเสนอแผนธุรกิจในระยะเวลาจ�ำกัด (ไม่กนี่ าที) และตอบค�ำถาม
จากกรรมการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน pitching ธุรกิจผลิตภัณฑ์ “wipple” แปรงฟันท�ำความสะอาดผู้ใช้
เหล็กดัดฟัน
1. นายสุวพิชญ์ มณีพงษ์ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
2. นายจารุกิตติ์ ปานสี สาขาการตลาด
ชั้นปีที่ 3
นางสาวบุศยมาศ สุทธนะ และนางสาวจตุพร จันทรเทศ
นิสติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 4 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
และรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ครัง้ ที  ่ 5 จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลศรีวิชัย
ในระหว่างวันที่ 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดสงขลา
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นางสาวอุไรวรรณ อยู่มั่น นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศิลปากรโครงการเพชรตัดกระจก ปี 2559 เนือ่ งในวันอนุรกั ษ์
มรดกไทย ปีพุทธศักราช 2559 (โครงการต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 26 - 30
กรกฎาคม  2559  ณ โรงแรม Royal Diamond จังหวัดเพชรบุรี

นายจตุรพล วงศ์สารสิน นิสิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการออกแบบเซตของเล่นก่อนนอน ณ
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีไทยสากล รุ่นประชาชนทั่วไป
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นเมืองแพร่ “คนหม้อห้อม ถนนคนดี” 16 เมษายน 2559
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นิสติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  นายกฤตัชญ์  แซ่ตง้ั นิสติ ชัน้ ปีทปี่ ี 4 ได้รบั รางวัลชมเชย คุณธรรม - จริยธรรมดีเด่น
มูลนิธเิ ทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วกี ลู วีรานุวตั ติ์ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกลุ ชัน้ 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวณัฐพร จันทร์ฝาย นิสิตชั้นปีที่ปี 4 ได้รับรางวัล ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมส�ำหรับนิสิต นักศึกษาสาขากายภาพบ�ำบัด ประจ�ำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 29 เมษายน  2559
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นิสติ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ชนะเลิศระดับประเทศ สาขาเกษตรกรรม โครงการเพือ่ สังคม
กระทิงแดง U project ปี 2 “อาหารหมักโคเนือ้ จากเปลือกข้าวโพด รักษ์โลก ลดเผา ไร้มลพิษ” ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีท่ี 4 (กลุ่ม BiCD)
น�ำทีมโดย ดร.ขรรค์ชยั ดัน้ เมฆ ได้รบั รางวัลชนะเลิศในสาขาเกษตรกรรมโครงการกระทิงแดง U Project ปี 3 ในโครงการ “พืชน�ำ้ น้อย
ใช้เลี้ยงสัตว์ สร้างมูลค่า ลดต้นทุน สู้ภัยแล้ง” ทุนโครงการ 200,000 บาท

นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นายจีรวัฒน์ ครูบา ได้รับคัดเลือกจากสภาคณบดีสาขา
การเกษตรแห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ในโครงการ “คนดีศรีเกษตร”
ประจ�ำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการ “การสร้างหมูบ่ า้ นเครือข่ายต้นแบบการเกษตรด้านปศุสตั ว์ รักษ์สงิ่ แวดล้อม จ.น่าน”

นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวไอรดา สมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับ
รางวัลนิสติ สหกิจศึกษาดีเด่น อันดับ 1 ผลงานเรือ่ ง “การผลิตเมล็ดพันธุม์ ะระลูกผสมเพือ่ การค้าและทดสอบท�ำลายระยะพักตัวของเมล็ดมะระ”
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ นายนันทชัย ด่านศรีวิชัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขันเพาะกายชาย
รายการ Mr.Thailand 2016 ชิงถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุน่ น�ำ้ หนัก
ไม่เกิน 60 กิโลกรัม โดยท�ำการแข่งขันในวันที่ 8 เมษายน 2559
ณ ศูนย์การค้า The Street กรุงเทพมหานคร และได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันเพาะกายชาย รายการ
Mr. chiangmai 2016 รุ่นน�้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
โดยท�ำการแข่งขันในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่
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นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ นายกษิดิศ เสาธง, นายภาคภูมิ มั่นประสงค์, นายวรเดช กมลปราณี, นายณัฐพล วงษ์ยอด และ
นายจิรวัฒน์ ศรีธิจรรณ์ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 มีชื่อทีมว่า GOD EYE ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวดโครงการ
เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ประจ�ำปี 2015 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) จากผลงานการวิจัย เรื่อง การตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคนิคการประมวลผลจากภาพถ่าย โดยมี ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ และดร.สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่
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ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทนุ ปัญญามากกว่า ทุนแรงงานหรือวัตถุดบิ การวิจยั เพือ่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน
โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้น�ำในการวิจัยให้สามารถด�ำเนินการ
ในลักษณะหุ้นส่วนหรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น�ำ
ไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการท�ำโครงการวิจัย จ�ำนวน 279 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 76,639,267 บาท
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ตารางแสดงจ�ำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปี 2556 - 2559
รายการ

2556

จ�ำนวนโครงการ
จ�ำนวนเงิน

279
76,653,477

จ�ำนวน/ปีงบประมาณ
2557
2558
341
377
109,263,436
84,308,300

2559
279
76,639,267

จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 80 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

1 Detection of Co-inheritance of Hb
Hope and Hb Constant Spring in
Three Thai Samples by Capillary
Electrophoresis
2 Efficiency Enhancement of ZnO
Dye - Sensitized Solar Cell Using
Platinum Nanoparticles Prepared by
Sparking Process
3 The modified proximal point
algorithm in CAT(O) spaces
4 Convergence of iterative schemes
for solving fixed point problems for
multi-valued nonself mappings and
equilibrium problems
5 Development of Chill Unit Calculation
for Peach ‘Jade’ Fruit Trees Grown
in Northern Thailand
6 “Singing in the Tube”—audiovisual
assay of plant oil repellent activity
against mosquitoes (Culex pipiens)  
7 Study on preparation of water
hyacinth-based activated carbon
for pulp and paper mill wastewater
treatment  
8 Combined Antiviral Therapy Using
Designed Molecular Scaffolds
Targeting Two Distinct Viral Functions, HIV-1 Genome Integration and
Capsid Assembly

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

สิทธิชัย
ปัญญาใส

Indian Journal of
Hematology and
Blood Transfusion

กันยายน 2558

    12,000

นิยม
โฮ่งสิทธิ์

Journal of
Nanoscience and
Nanotechnology

2558

12,000

ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก
วัชรภรณ์
ช่อล�ำเจียก

Optimization
Letters
Journal of
Nonlinear Science
and Applications

ธันวาคม 2557

12,000

2558

12,000

นิโลบล
ค�ำยันต์

Acta Horticulturae

ธันวาคม 2557

12,000

ชัชวาล
วงค์ชัย

Parasitololgy
Research

กันยายน 2558

12,000

อนุสรณ์
บุญปก

Journal of
Environmental
Biology            

กันยายน 2558

31,933

สาวิตรี
นะงอลา

Molecular Therapy
Nucleic Acids

สิงหาคม 2558

12,000
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ที่

ชื่อผลงาน

9 Drug susceptibility and biofilm
formation of Burkholderia pseudomallei
in nutrient - limited condition
10 Antidiabetic and Renoprotective
Effects of Cladophora glomerata
kützing Extract in Experimental
Type 2 Diabetic Rats: A Potential
Nutraceutical Product for Diabetic
Nephropathy
11 A New Hybrid State Estimation
Based on Pseudo - Voltage
Measurements
12 Increased CaCl2, MgSO4, and
KH2PO4 improve the growth of micropropagated red raspberries  
13 Healthcare Databases in Thailand
and Japan: Potential Sources for
Health Technology Assessment
Research
14 Quality of life of pharmacy students
in the United States
15 THE BOUND ON POISSON
APPROXIMATION FOR THE NUMBER
OF INDUCED COPIES OF A FIXED
GRAPH IN A RANDOM GRAPH

16 Realization of Interlinked ZnO
Tetrapod Networks for UV Sensor
and Room - Temperature Gas Sensor
17 Mechanically-driven spreading of
bacterial populations
18 Low - energy plasma immersion ion
implantation to induce DNA transfer
into bacterial E. coli

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

มิถุนายน 2558

12,000

2558

12,000

เอกลักษณ์
พุกนุ่น

Tropical
Biomedicine

อัจฉราภรณ์
อ่อนตะวงศ์

Journal of Diabetes
Research

เชวศักดิ์
รักเป็นไทย

IEEJ Transactions พฤศจิกายน 2558
on Electrical and
Electronic
Engineering
ตุลาคม 2558
In Vitro Cellular
and Developmental
Biology - Plant
พฤศจิกายน 2558
PLoS One

สุกัลยา
ภู่ทอง
สุรศักดิ์
เสาแก้ว
สุรศักดิ์
เสาแก้ว
มานะ
ดงอนนท์
นิยม
โฮ่งสิทธิ์
ไวพจน์
งามสอาด
สมบูรณ์
อนันตลาโภชัย

Currents in
Pharmacy Teaching
and Learning
Far East Journal
of Mathematical
Sciences
ACS APPLIED
MATERIALS AND
INTERFACES

Commun nonlinear
Sci Numer Simulat
Nuclear Instruments
and Methods in
Physics Research,
Section B; Beam
Interactions with
Materials and Atoms

32,000

12,000
12,000

ธันวาคม 2558

12,000

ตุลาคม 2558

32,000

พฤศจิกายน 2558

12,000

มิถุนายน 2558

12,000

ธันวาคม 2558

12,000
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ที่

ชื่อผลงาน

19 THE SP - ITERATION PROCESS FOR
NONEXPANSIVE MAPPINGS IN CAT
(κ) SPACES

20 A generalized forward-backward
splitting method for solving quasi
inclusion problems in Banach spaces
21 Proximal point algorithms involving
fixed points of nonexpansive
mappings in CAT(0) spaces
22 Developmental and Lethal Effects of
Trehalase Inhibitor (Validamycin) on
the Tribolium castaneum
(Coleoptera: Tenebrionidae)
23 Effects of 4 - week Plyometric
Training on Speed, Agility, and Leg
Muscle Power in Male University
Basketball Players: A Pilot Study
24 Hb Agenogi [β90(F6)Glu→Lys
(GAG>AAG) HBB: c.271G>A)] in a
Pregnant Thai Woman
25 Hematological and Molecular
Characterization of Hb J-Buda
[α61(E10)Lys → Asn, AAG > AAT]
26 COMMON FIXED POINTS ITERATION
PROCESSES FOR TWO ASYMPTOTIC
POINTWISE NONEXPENSIVE MAPPINGS
IN A HADAMARD SPACE

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก

2558

12,000

ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก

Journal of Nonlinear
and Convex
Analysis
Numerical
Algorithms

สิงหาคม 2558

12,000

ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก

Fixed Point Theory
and Applications

ธันวาคม 2558

12,000

จ�ำนวนเงิน

นุจิรา
ทาตัน

Annals of the Ento- พฤศจิกายน 2558
mological
Society of America

32,000

สมฤทัย
พุ่มสลุด

Kasetsart
Journal - Social
Sciences

กันยายน - ธันวาคม
2558

12,000

สิทธิชัย  
ปัญญาใส

HEMOGLOBIN

กุมภาพันธ์ 2559

12,000

สิทธิชัย
ปัญญาใส

Indian Journal of
Hematology and
Blood Transfusion
Journal of
Nonlinear and
Convex Analysis

มกราคม 2559

12,000

2558

12,000

ธนกฤต
เทียนหวาน

27 Another look at the split common
fixed point problem for
demicntractive operators

ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก

28 Shrinking projection methods for
solving split equilibrium problems
and fixed point problems for
asymptotically nonexpansive
mappings in Hilbert spaces

เอื้อมพร
วิทยารัฐ

Revista de la Real มิถุนายน 2558
Academia de
Ciencias Exactas,
Fisicas y
Naturales - Serie
A: Matematicas
FIXED POINT
พฤศจิกายน 2558
THEORY AND
APPLICATIONS

12,000

12,000
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ที่

ชื่อผลงาน

29 Convergence theorem for equilibrium
problem and Bregman strongly
nonexpansive mappings in Banach
spaces

ชื่อเจ้าของผลงาน
เอื้อมพร
วิทยารัฐ

30 A New Cytotoxic Clerodane
สาโรจน์
Diterpene from Casearia graveolens
จีนประชา
Twigs
31 Xanthones from Garcinia propinqua
สาโรจน์
Roots
จีนประชา
32 Coordinated Control of Wind Turbine
จงลักษณ์
Blade Pitch Angle and PHEVs Using
พาหะซา
MPCs for Load Frequency Control of
Microgrid
33 Influence of Asphalt Binder on Time ธนกร
temperature Shift Function for
ชมภูรัตน์
Asphalt Concrete at Large Strains  
34 Effects of ultraviolet - C and
จตุพร           
microwave irradiation on the
ตั้งจิตรวิทยากูล
expression of heat shock protein
genes in the maize weevil
(Coleoptera: Curculionidae)
35 An Extremely Porous Hydrogen บัลวี
ยศน้อย
Bonded Framework Composed of
III AuI Complex
D - Penicillaminato Co 2 3
Anions and Aqua Cobalt (II) Cations:
Formation and Stepwise Structural
Transformation
36 Phenotypic Characterization and
วัชระ
Farm Management of Indigenous
แลน้อย
Chicken Reared in Highland Region
of Northern Thailand
37 Interruptin B induces brown
มาลีรักษ์
adipocyte differentiation and glucose อัตต์สินทอง
consumption in adipose - derived
stem cells.

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

กุมภาพันธ์ 2559

12,000

NATURAL PRODUCT
COMMUNICATIONS

มกราคม 2558

12,000

NATURAL PRODUCT
COMMUNICATIONS

มกราคม 2558

12,000

2559

12,000

มกราคม 2559

12,000

2559

18,527

CHEMISTRY - An

ธันวาคม 2558

12,000

Agriculture and
Agricultural
Science Procedia

มกราคม 2558

6,000

Molecular Medicine
Reports

มกราคม 2559

12,000

ชื่อวารสาร
Optimization A
Journal of
Mathematical
Programming
and Operations
Research

IEEE SYSTEMS
JOURNAL

KSCE Journal of
Civil Engineering
EUROPEAN
JOURNAL OF
ENTOMOLOGY

Asian Journal
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ที่

ชื่อผลงาน

38 Learning and memory enhancing
effects of anthocyanin in black rice
extract on cerebral ischaemia in
mice
39 Identification of Uvaria sp by
barcoding coupled with high-resolution
melting analysis (Bar - HRM)
40 Evaluation of DNA barcoding coupled
high resolution melting for
discrimination of closely related
species in phytopharmaceuticals
41 The Australasian frog family Ceratobatrachidae in China, Myanmar
and Thailand: discovery of a new
Himalayan forest frog clade.
42 Acetylcholinesterase inhibitory
activity and molecular docking study
of steroidal alkaloids from Holarrhena
pubescens barks
43 A protocol for Agrobacteriummediated transformation of Kalanchoë
blossfeldiana with a flavonoid 3’,5’
hydroxylase (F3’5’H) gene
44 A hybrid bat algorithm with naturalinspired algorithms for continuous
optimization problem  
45 A PREDICTION MODEL FOR INFLUENZA
EPIDEMICS USING ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS

46 The modified S - iteration process
for nonexpansive mappings in
CAT(κ) spaces
47 Approximation method for solving
fixed point problem of Bregman
strongly nonexpansive mappings in
reflexive Banach spaces  

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

นภาพันธ์
กังวาน

SCIENCEASIA

ตุลาคม 2558

17,000

ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ

Genetics and
Molecular Research

มกราคม 2559

32,000

ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ

Phytomedicine

กุมภาพันธ์ 2558

12,000

ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ

Zoological
Research

มกราคม 2559

12,000

สาโรจน์
จีนประชา

Steroids

กุมภาพันธ์  2559

12,000

ภพเก้า
พุทธรักษ์

African Journal of
Biotechnology

กันยายน 2558

32,000

ศกยภพ
ประเวทจิตร์

Artificial Life and
Robotics

ธันวาคม 2558

32,000

มกราคม 2559

32,000

มีนาคม 2559

32,000

มีนาคม 2559

12,000

Far East Journal
สาคร
เมฆรักษาวนิช       of Electronics and
Communications
Fixed Point Theory
ประสิทธิ์
and Applications
ช่อล�ำเจียก
ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก

Ricerche di
Matematica
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ที่

ชื่อผลงาน

48 On solving split equilibrium problems
and fixed point problems of nonspreading multi-valued mappings in
Hilbert spaces
49 Improvement, characterization and
use of waste corn cob ash in
cement-based materials

ชื่อเจ้าของผลงาน
วัชภรณ์
ช่อล�ำเจียก
ปิยพงษ์  
สุวรรณมณีโชติ

50 Taxonomic revision of the Chinese
ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ
Limnonectes (Anura,Dicroglossidae)
with the description of a new species
from China and Myanmar
51 Red River barrier and Pleistocene
ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ
climatic fluctuations shaped the
genetic structure of Microhyla fissipes
complex (Anura:Microhylidae) in
southern China and Indochina
52 Hybrid analysis (barcode - high
ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ
resolution melting) for authentication
of Thai herbal products, Andrographis
paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees
53 Clinical risk scoring system for preกิรติ เก่งกล้า
dicting extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli
infection in hospitalized patients
54 Preparation and Evaluation of
แสงระวี        
สุทธิปริญญานนท์
Alcohol - Alkaline - Treated Rice
Starch as a Tablet Disintegrant
55 THE MODIFIED PROXIMAL POINT
ALGORITHM FOR SOLVING THE
ZERO - FINDING PROBLEMS OF
MAXIMAL MONOTONE OPERATORS IN
HILBERT SPACES

ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

Fixed Point Theory 16 มีนาคม 2559
and Applications

12,000

IOP Conference
Series: Materials
Science and
Engineering
Current Zoology

ธันวาคม 2558

12,000

มีนาคม 2559

12,000

Current Zoology

มีนาคม 2559

12,000

Pharmacognosy
Magazine

มกราคม - มีนาคม
2559

12,000

Journal of Hospital
infection

มกราคม 2559

12,000

TROPICAL
JOURNAL OF
PHARMACEUTICAL
RESEARCH

กุมภาพันธ์ 2559

12,000

Dynamics of
Continuous, Discrete
and Impulsive
Systems Series
A: Mathematical
Analysis

2559

12,000

ชื่อวารสาร
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ที่

ชื่อผลงาน

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

พฤษภาคม 2559

12,000

JOURNAL OF
HEALTH RESEARCH

เมษายน 2559

9,200

สาโรจน์
จีนประชา

Journal of Natural
Products

มีนาคม 2559

12,000

นิยม
โฮ่งสิทธิ์

Key Engineering
Materials

มกราคม 2559

12,000

นิยม
โฮ่งสิทธิ์

Energy Procedia

พฤศจิกายน 2558

6,000

ธนิษฐา
เสมอใจ

Journal of Alloys
and Compounds

กันยายน 2559      12,000

สิทธิชัย
ปัญญาใส

Indian Journal of
Hematology and
Blood Transfusion

พฤษภาคม 2559

12,000

สิทธิชัย
ปัญญาใส

Clinical Chemistry
and Laboratory
Medicine

มิถุนายน 2559

12,000

รัตนา
ทรัพย์บ�ำเรอ

ARCHIVES OF
ENVIRONMENTEL
AND OCCUPATIONAL
HEALTH

มีนาคม 2559

12,000

ชื่อเจ้าของผลงาน

56 The Effect of Palm Oil Fuel Ash
ณัฐพงศ์
as a Supplementary Cementitious
ด�ำรงวิริยะนุภาพ
Material on Chloride Penetration and
Microstructure of Blended Cement
Paste
57 KNOWLEDGE, ATTITUDE,
เกษแก้ว
PERCEIVED SELF - EFFICACY AND
เสียงเพราะ

ชื่อวารสาร
Arabian Journal
for Science and
Engineering

BEHAVIOR RELATED TO SEXUAL
RISK BEHAVIOR AMONG
UNIVERSITY STUDENTS IN NORTH
THAILAND

58 Antimalarial Oxoprotoberberine
Alkaloids from the Leaves of Miliusa
cuneata
59 Synthesis and Characterization of
MgO by Microwave - assisted
Thermal Oxidation for Dye sensitized Solar Cells
60 Efficiency Enhancement of ZnO
Dye - sensitized Solar Cells by
Modifying Photoelectrode and
Counterelectrode
61 Flame - spray - made Zn - In - O
alloyed nanoparticles for No2 gas
sensing
62 Detection of Hemoglobin New York
[β113 (G15) Val→Glu, GTG>GAG]
in a Thai Woman by Capillary
Electrophoresis
63 Detection of the heterozygote of
hemoglobin Constant Spring by
α - thalassemia immunochromatographic strip test
64 Urinary dialkylphosphate metabolites
and health symptoms among
farmers in Thailand
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ที่

ชื่อผลงาน

65 MicroRNA-142-3p Negatively
Regulates Canonical Wnt Signaling
Pathway
66 Optimal Worst Case Solutions For
State Estimation of Power System
With Uncertain Network Parameters  
67 Fixed point theorems for hybrid
multivalued mappings in Hilbert
spaces
68 Convergence Theorem,
Convergence Rate and Convergence
Speed for Continuous Real Functions
69 Adsorption of Cadmium and Lead
ions from Aqueous Solutions using
Natural Zeolites
70 Insights into Bacteriophage
Application in Controlling Vibrio
Species
71 Lovastatin Analogues from the Soil Derived Fungus Aspergillus
sclerotiorum PSU - RSPG178
72 THE BOUND ON POISSON
APPROXIMATION FOR THE NUMBER
OF EDGES IN A RANDOM INTERSECTION
GRAPH ON THE SURFACE OF A SPHERE

73 Catalytic Oxidation of Glucose with
Hydrogen Peroxide and Colloidal
Gold as Pseudo - Homogenous
Catalyst: A combined Experimental
and Theoretical investigation  
74 Long - Term Cost - Effectiveness
of Insulin Glargine Versus Neutral
Protamine Hagedorn Insulin for Type
2 Diabetes in Thailand

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

กรุง
ผิวพรรณ์

PLOS ONE

มิถุนายน 2559

   12,000

เชวศักดิ์
รักเป็นไทย

IEEJ Transactions
on Electrical and
Electronic
Engineering
Journal of Fixed
Point Theory and
Applications
Filomat

มิถุนายน 2559

32,000

กรกฎาคม 2559

12,000

2559

12,000

มิถุนายน 2559

18,433

กรกฎาคม 2559

12,000

วัชรภรณ์
ช่อล�ำเจียก
ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก        

อัจฉราภรณ์  
ดวงใจ

Advances in
Environmental
Biology
Frontiers in
Microbiology

อัจฉราภรณ์  
ดวงใจ

Journal of Natural
Products

กรกฎาคม 2559

12,000

มานะ
ดงอนนท์

Far East Journal
of Mathematical
Sciences

มีนาคม 2559

25,227

เนทิยา
กรีธาชาติ

จิตระยุทธ์
จิตอ่อนน้อม

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

Chiang Mai Journal กรกฎาคม 2559
of Science

12,000

Appl Health Econ
Health Policy

12,000

29 มิถุนายน 2559
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ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

75 Anti - Cancer Properties of the
สุรศักดิ์
เสาแก้ว
Naturally Occurring Aphrodisiacs:
Icariin and Its Derivatives
76 Effect of sequential UV - C irradiation
หทัยทิพย์
on microbial reduction and quality of นิมิตรเกียรติไกล
fresh-cut dragon fruit
77 S - ITERATION PROCESS FOR
ประสิทธิ์
ASYMPTOTIC POINTWISE
ช่อล�ำเจียก

frontiers in
Pharmacology

29 มิถุนายน 2559

12,000

International Food
Research Journal

2559

12,000     

Communications of
the Korean
Mathematical
Society

กรกฎาคม 2559

12,000

The Thai Journal
of Veterinary
Medicine
Applied Mechanics
and Materials
Japanese Journal
of Applied Physics

มิถุนายน 2559

12,000

มิถุนายน 2559

12,000

สิงหาคม 2559

12,000

ที่

ชื่อผลงาน

NONEXPANSIVE MAPPINGS IN
COMPLETE HYPERBOLIC METRIC
SPACES

78 Genetic Parameters of Semen
Quality Traits and Production Traits
of Pure - bred Boars in Thailand
79 Microwave lrradiation Synthesis of
Sb2S3 and Its Optical Characteristec
80 Optical and ammonia - sensing
properties of Sn02 nanoparticles
synthesized using a 900 W
microwave

กฤตภาค
บูรณวิทย์
อารักษ์
กลิ่นบ�ำรุง
อารักษ์
กลิ่นบ�ำรุง

จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จ�ำนวน 61 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

1 ชีววิทยาบางประการของกุ้งฝอยในพื้นที่
ชุ่มน�้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
2 รูปแบบการจัดการทีวีชุมชนของภาค
ชุมชนในประทศไทย
3 A CASE STUDY OF HIGH SCHOOL
STUDENTS ASTROPHYSICAL
CONCEPTION SURVEY ON THE
KEPLER’S SECOND LAW OF
MOTIONS AND NEWTONIAN MECHANICS IN PHAYAO

ชื่อเจ้าของผลงาน
กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธ์
ภัทรา
บุรารักษ์
วัชราวุฒิ
กฤตินธรรม

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

วารสารวิจัย
มกราคม - มิถุนายน     1,500
2558
เทคโนโลยีการประมง
1,500
กั
น
ยายน
- ธันวาคม
วารสารศาสตร์
2558
3,000
Suranaree Journal เมษายน - มิถุนายน
2558
of Science &
Technology
(สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี)
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ที่

ชื่อผลงาน

4 แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาการนวด
แผนไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนต�ำบล
บ้านสาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
5 ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของนิสิต
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ท่าทางและการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ในช่างท�ำครกหินบ้านงิ้ว จังหวัดพะเยา
7 คุณสมบัติลดคอเลสเตอรอลของสาร
สกัดใบย่านางในเซลล์มะเร็งล�ำไส้ใหญ่
เลี้ยงต่อเนื่อง Caco - 2 cell line
8 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชน
9 การอ่านงานวิจัยทางสุขภาพอย่างมี
วิจารณาญาณ
10 ผลของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ดักจับอันตรกิริยาระหว่างยา
11 Neuroprotective abilities and cognitive enhancing effects of red jasmine
rice extract in animal model of
Alzheimer’s disease
12 ผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือในจีน
13 ความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดและความ
เที่ยงตรงของการทดสอบการลุกยืน 3
ครั้งแล้วเดินในวัยรุ่นสุขภาพดี
14 Effects of Supplementing Banana
(Musa spp.) as Prebiotic,Probiotic
(Toyocerin®) and Their Combination
on Growth Performance, Carcass
and Meat Quality in Broilers
15 การประเมินความแข็งแรงและความ
ทนทานของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

สุริยา
สัมจันทร์

สิงหาคม-กันยายน
วารสารวิชาการ
2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

1,500

อรุณีย์
พรหมศรี
อรุณีย์
พรหมศรี
อัจฉราภรรื
ดวงใจ

กันยายน 2558
วารสารวิชาการ
คุณธรรมความดี
กันยายน - ตุลาคม
วารสาร
2558
ศรีนครินทร์เวชสาร
พฤษภาคม - สิงหาคม
วารสาร
2558
นเรศวรพะเยา

1,500

ปะราลี
โอภาสนันท์
สุรศักดิ์
เสาแก้ว
สุรศักดิ์
เสาแก้ว
วาทิตา
ผจญภัย

วารสารพยาบาล
ศาสตร์และสุขภาพ
วารสาร
นเรศวรพะเยา
เชียงรายเวชสาร

เมษายน - มิถุนายน
2558
กันยายน - ธันวาคม
2557
2558

1,500

วารสาร
นเรศวรพะเยา

พฤษภาคม - สิงหาคม
2558

1,500

อักษราภัค
ชัยปะละ
พุทธิพงษ์
พลค�ำฮัก

รัฐสภาสาร

มิถนุ ายน 2558

1,500

วารสาร
กายภาพบ�ำบัด

พฤษภาคม - สิงหาคม
2558

1,500

กฤตภาค
บูรณวิทย์

วารสาร
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ตุลาคม - ธันวาคม
2558

3,000

วารสาร ศรีนครินทร์ กันยายน - ตุลาคม
เวชสาร
2558

3,000

1,500
1,500

1,500
1,500

(KKU RESEARCH
JOURNAL)

พัชรียา
อัมพุธ
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ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

16 ความต้องการทางการสื่อสารของผู้รับ
สารกลุ่ม ดิจิตอล เนทีฟ

ทศพล
คุ้มสุพรรณ

ตุลาคม 2557มีนาคม 2558

1,500

17 ผลทันทีของรูปแบบการยืดกล้ามเนือ้ น่อง
ที่แตกต่างกันต่อองศาการกระดกข้อเท้า
ขึ้นและความสามารถในการทรงตัวขณะ
เคลื่อนไหวในเพศหญิงวัยท�ำงานที่สวม
รองเท้าส้นสูง
18 Neuroprotective effect of Cleistocalyx
nervosum var. paniala extract in a
rat model of ischemic stroke
19 การประยุกต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ส�ำหรับสูบน�้ำในระบบประปาหมู่บ้าน
20 ผลของน�้ำอิเล็กโทรไลต์ต่อคุณภาพทาง
เคมีและกิจกรรมการต้านออกซิเดชัน
ของแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้หั่นชิ้น
21 การเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรม โดยใช้
อุณหภูมิต�่ำและสารกระตุ้นการเจริญ
22 Ectoparasites associated with bats
in tropical forest of northeastern
Thailand
23 การทดสอบผลผลิตเพื่อการคัดเลือก
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม ส�ำหรับเป็น
พันธุ์ส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
24 ผลของการเต้นคัฟเวอร์ต่อสมรรถภาพ
ทางกายของวัยรุ่น
25 การเปรียบเทียบผลของการอบไอน�้ำ
สมุนไพรไทยและการอบไอน�้ำธรรมดา
ต่อความยืดหยุ่นของร่างกาย
26 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อการ
ชะลอการสุกและคุณภาพกล้วยกรอบ
ของกล้วยไข่พันธุ์พระตะบอง
27 การยืดอายุการเก็บรักษาผลมะนาวด้วย
สารเคลือบผิวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
จากผักตบชวา และกรดจิบเบอเรลลิค
28 ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพ
และอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด

วีระศักดิ์
ต๊ะปัญญา

วารสารบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และ
การสื่อสาร
วารสาร
เทคนิคการแพทย์
เชียงใหม่

มกราคม 2559

1,500

กันยายน - ธันวาคม
2558

1,500

ดวงดี
แสนรักษ์
หทัยทิพย์
นิมิตรเกียรติไกล

วารสาร
กันยายน - ธันวาคม
นเรศวรพะเยา
2558
วารสาร
กันยายน - ธันวาคม
วิทยาศาสตร์เกษตร
2558

1,500

วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก
สิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล

วารสาร
พฤศจิกายน 2558
เกษตรพระจอมเกล้า
Journal of
ธันวาคม 2558
Agricultural
Technology
แก่นเกษตร
มกราคม 2559

1,500

เอกราช
วงศ์ษายะ
ศิรินทิพย์
ค�ำฟู

วารสารเทคนิค
การแพทย์เชียงใหม่
ศรีนครินทร์เวชสาร

มกราคม 2559

1,500

ธันวาคม 2558

3,000

วาสนา
พิทักษ์พล

แก่นเกษตร

26 - 27 มกราคม
2558

1,500

วาสนา
พิทักษ์พล

แก่นเกษตร

26 - 27 มกราคม
2558

1,500

วาสนา
พิทักษ์พล

วารสารวิทยาศาสตร์ กันยายน - ธันวาคม
เกษตร
2558

ที่

ชื่อผลงาน

วาทิตา
ผจญภัย

บุญฤทธิ์
สินค้างาม

วารสาร
นเรศวรพะเยา

จ�ำนวนเงิน

1,500

1,500
1,500

1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

29 ผลของการเสริมส่าเหล้า ยีสต์ และโปร
ไบโอติกต่อผลผลิตไข่ ลักษณะซาก และ
คุณภาพเนื้อของไก่ไข่ปลดระวาง
30 ระบบการเลี้ยงและศักยภาพในการผลิต
ไก่พนื้ เมืองของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา

วัชระ
แลน้อย

วารสารเกษตร

วัชระ
แลน้อย

31 คุณค่าทางโภชนาการและโภชนเภสัช
ของหน่อไม้ไผ่บงหวาน (Bambusa
burmanica Gamble) และหน่อไม้ไผ่
รวก (Thysostachys siamensis Gamble)
32 การเพาะเลี้ยงเอมบริโอยางพาราใน
หลอดทดลอง
33 THE PROCESS PATTERN OF

วราภรณ์
กุศลารักษ์

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

มกราคม 2559

1,500

วารสารการพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต
วารสาร
วิชาการเกษตร

มกราคม - เมษายน
2559

1,500

พฤษภาคม สิงหาคม 2558

1,500

ภพเก้า
พุทธรักษ์
สุริยา
สัมจันทร์

วารสาร
นเรศวรพะเยา
International
Journal of Asian
Tourism
Management

กันยายน - ธันวาคม
2558
กันยายน 2558

1,500

34 เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยออกเสียงโดย
เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน:
การศึกษาลักษณะกลสัทศาสตร์
35 โลกทัศน์ของชาวไทลื้อที่สะท้อนจากค�ำ
ประสมที่มีค�ำว่า “หัว” ในภาษาไทลื้อ

ผณินทรา
ธีรานนท์

วารสาร      
ศิลปศาสตร์

กรกฎาคม ธันวาคม 2558

1,500

ศราวุธ
หล่อดี

สิงหาคม 2558 ธันวาคม 2558

1,500

36 การทดสอบผลผลิตและการยอมรับ
ของเกษตรกรต่อข้าวนาน�้ำฝนสายพันธุ์
ปรับปรุงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
37 ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคหนอนพยาธิที่ติดต่อ
ผ่านดิน ของนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเทศไทย
38 Implantable drug delivery systems:
Implant technologies
39 ผลการอบแห้งด้วยเตาพลังงานแสง
อาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตา
ชีวมวลต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเก๊กฮวย

ไวพจน์
กันจู

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น
วารสาร
วิชาการเกษตร

กันยายน - ธันวาคม
2558

1,500

เกษแก้ว
เสียงเพราะ

วารสาร
สาธารณสุขศาสตร์

มกราคม - เมษายน
2559

1,500

สุรีวัลย์
บ�ำรุงไทย
วราภรณ์
กุศลารักษ์

วารสารเภสัชศาสตร์ มกราคม - มีนาคม
อีสาน
2559
วารสาร
กรกฎาคม เกษตรพระวรุณ
ธันวาคม 2558

1,500

ALTERNATIVE TOURISM ACTIVITIES
BY COMMUNITY PARTICIPATORY IN
BAN SANG SUB - DISTRICT, MUANG
DISTRICT, PHAYAO PROVINCE

1,500

1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

40 ผลสารเคลือบผิวคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสจากผักตบชวาต่อคุณภาพหลัง
การเก็บเกี่ยวลองกอง
41 ฤดูกาลวางไข่และนิสัยการกินอาหาร
ของปลาซัคเกอร์ (Hypostomus
plecostomus) ในแม่อิงจังหวัดพะเยา
42 ลักษณะภูมิสัณฐานและรูปแบบการ
ระบายน�้ำในบริเวณแผ่นดินไหวลุ่มน�้ำ
สาขาแม่พุง และลุ่มน�้ำสาขาแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
43 บีตาธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
ของชาวกะเหรี่ยงและพม่าในอ�ำเภอหนึ่ง
ของจังหวัดตาก
44 Usability Heuristic Evaluation for
Phayao Province E-Government
Portal, Thailand
45 Comparative Evaluation on Rutin
Content, Radical Scavenging Activity
and Properties of Tablets prepared
from Noni Leaf and Fruit Extracts
46 การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา
47 Assessment of Heavy Metals in Fish
and Water in Cage Fish Culture at
Loei River, Loei Provence
48 พฤติกรรมของก�ำแพงคอนกรีตหล่อ
ส�ำเร็จภายใต้แรงแผ่นดินไหว
49 การพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูง
ส�ำหรับก�ำแพงป้องกันกระสุน
50 ต้นทุน - ประสิทธิผลของการให้บริการ
ยาละลายลิ่มเลือดในการรักษาผู้ป่วย
กล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเอสทียก ในโรง
พยาบาลชุมชน
51 ภัยพิบัติศึกษา : แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติ (ตอนที่ 1)

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

วาสนา
พิทักษ์พล

แก่นเกษตร

25 - 26 มกราคม
2559

1,500

ศิริลักษณ์
วลัญช์เพียร

แก่นเกษตร

กรกฎาคม กันยายน 2558

1,500

รังสรรค์
เกตุอ๊อต

วารสารวนศาสตร์

พฤษภาคม สิงหาคม 2558

1,500

สิทธิชัย
ปัญญาใส

วารสาร
นเรศวรพะเยา

มกราคม - เมษายน
2559

1,500

นพธนิษฐ์
โชติสาร

NU.International เมษายน - กันยายน
Journal of Science
2559

1,500

สุภาวดี
บุญทา

NU.International เมษายน - กันยายน
Journal of Science
2559

1,500

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1,500

บุญศิริ
สุขพร้อมสรรพ์
นิติ
เอี่ยมชื่น

กรกฎาคม กันยายน 2558

1,500

ปรีดา
ไชยมหาวัน
ปิยพงษ์
สุวรรณโชติ
สุรศักดิ์
เสาแก้ว

International Journal ธันวาคม 2558
of Agricultural
Technology
วิศวกรรมสารเกษม
กรกฎาคม บัณฑิต
ธันวาคม 2558
วารสารวิศวกรรม มกราคม - มิถุนายน  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2559
วารสารวิจัยระบบ มกราคม - มีนาคม
สาธารณสุข
2559

จักรกฤษณ์
จันทะคุณ

วารสารศึกษาศาสตร์ ตุลาคม - ธันวาคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558

1,500

1,500
1,500
1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

52 ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลือชา
ลดาชาติ

53 จากค�ำอธิบายของนักเรียนสู่แนวทาง
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง
ภาวะโลกร้อน

ลือชา
ลดาชาติ

54 สิ่งที่ครูวิทยาศาสตร์ไทยควรเรียนรู้จาก
ลือชา
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
ลดาชาติ
55 The Model for Developing the Public
นันทิมา
Mind of Student Teachers focus on
นาคาพงศ์
Project - Based Learning to
Promoting the Reading of Thai
Language for Students Living in
Marginalized Communities on the
Border of Thailand and Laos
56 การสร้างพื้นที่ทางสังคมของช่างไทใหญ่
ชาญคณิต
ผ่านการฉายภาพวรรณกรรมเรื่อง
อาวรณ์
บัวระวงศ์หงส์อามาตย์ในงานจิตรกรรม     
วัดสบลี
57 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย
บุษยารัตน์  
และวิธีการเผชิญความเครียดของเด็ก
ศิลปวิทยาทร
ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
58 The Model focuses on Developing
เกศราพรรณ
Students’ Learning Outcomes for
พันธุ์ศรีเกตุ
the Course which is Designed and
Taught based on the Concept of
Reflection
59 ผลของสารอาหารต่อฤทธิ์ต้านอนุมูล
อรพรรณ
อิสระของสาหร่ายสไปรูลนิ า พลาเทนซิส พรหมธนพันธ์
60 การใช้แมลงน�้ำเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน�้ำใน
กัญญาณัฐ
ล�ำห้วยสาขาของกว๊านพะเยา
สุนทรประสิทธิ์

ชื่อวารสาร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

วารสารหน่วยวิจัย มกราคม - มิถุนายน  
1,500
วิทยาศาสตร์
2559
เทคโนโลยี และสิ่ง
แวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้
วารสารหน่วยวิจัย มกราคม-มิถุนายน  
1,500
วิทยาศาสตร์
2559
เทคโนโลยี และสิ่ง
แวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้
วารสารปาริชาต
มีนาคม 2559
1,500
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสารศึกษาศาสตร์ มกราคม - มิถนุ ายน       1,500
ปริทัศน์
2559

วารสารวิจิตรศิลป์

วารสารสภา
การพยาบาล

มกราคม - มิถุนายน  
2559

1,500

3 กรกฎาคม กันยายน 2558

3,000

วารสารศึกษาศาสตร์ มกราคม - มิถุนายน  
ปริทัศน์
2559

1,500

วารสารนเรศวร
พะเยา
แก่นเกษตร

1,500

กันยายน - ธันวาคม
2558
25 - 26 มกราคม
2559

1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

61 นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ของ
เห็ดเผาะในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อเจ้าของผลงาน
วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก

ชื่อวารสาร
แก่นเกษตร

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

25 - 26 มกราคม
2559

1,500

จ�ำนวนผลงานวิจัยที่น�ำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 13 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

1 Activated Carbon Production from
Palm Oil Meal Using Zinc Chloride
Activation

ชื่อเจ้าของผลงาน
อนุสรณ์
บุญปก

2 DEVELOPMENT HEALTH AND
SOCIAL SYSTEMIN LONG TERM
CARE FOR THE PROMOTION OF
ACTIVE AGEING IN THE
NORTHERN AND RURAL
COMMUNITY

ปะราลี
โอภาสนันท์

3 Assessment of shrinkage
characteristic in blended cement and
fly ash admixed soft clay

ธนกร
ชมภูรัตน์

4 A combined differential evolution
and learning vector quantization
algorithm for data classification

ศกยภพ
ประเวทจิตร์

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

International Confer- 8 - 9 ตุลาคม 2557
ence on Environment
and Bioscience

1,500

ชื่อการประชุม

(ICEBS 2014)
3rd JAVA INTERNATIONAL NURSING
CONFERENCE 2015

20 - 21 สิงหาคม
2558

Harmony of Caring
and Healing Inquiry
for Holistic Nursing
Practice Enhancing
Quality of Care ณ
Faculty of Medicine,
Diponegoro
University ประเทศ
Indonesia
พฤศจิกายน 2558
The 15ht Asian
Regional Conference
on Soil Mechanics
and Geotechnical
Engineering
ประชุมวิชาการ
มกราคม 2559
International
Symposium on
Artificial Life and
Robotics

1,500

1,500

1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

5 Adaptive Search Range Determination
for H.264 based Disparity and
Motion Estimation of MVC

ชื่อเจ้าของผลงาน
นราศักดิ์
บุญเทพ

6 Adjustable Threshold Selection by
สาคร
Using Artificial Neural Network for
เมฆรักษาวนิช
Metric-based Desigh Flaw Detection

7 Navigation System on Android
Mobile Devices: A Case Study of
University of Phayao

จิราพร
ไชยวงศ์สาย

8 Participatory Development of
Electronic Encyclopedia of Kwan
Phayao

รตนพรรษ
สุชาติ

9 Drying characteristics of paddy dried
by thermosyphon heat pipe heat
exchanger

ปรเมศร์
ปธิเก

10 The Influence of Stepwise Blanching
and Osmotic Dehydration Process
on Changes in Mass Transfer and
Qualities of Guava (Psidium guajava)

ไผ่แดง
ขวัญใจ

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

ประชุมวิชาการ  
16 - 18 มีนาคม
International
2559
Multiconference
of Engineers and
Computer Scientists
(IMECS)
International
20 - 22 มกราคม
Symposium on
2559
Artificial Life and
Robotics 2016
(AROB 21st 2016)      
ณ ประเทศญี่ปุ่น
The International
17 - 20 กุมภาพันธ์
Conference on Digital
2559
Arts, Media and
Technology
(ICDAMT 2016)
ณ จังหวัดเชียงราย
17 - 20 กุมภาพันธ์
The International
2559
Conference on Digital
Arts, Media and
Technology (ICDAMT
2016)
The 7th International กรกฎาคม - สิงหาคม
2558
Conference on
Science, Technology
and Innovation for
Sustainable Well Being
The 18 th Food Inno- 16 - 18 มิถุนายน
2559
vation Asia Conference 2016 (FIAC
2016)

จ�ำนวนเงิน
1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

11 NETWORK DEVELOPMENT OF
SOCIAL WELFARE PROMOTION
ORGANIZATIONS; A CASE OF
CHIANG MAI PROVINCE,
THAILAND

อนุสรณ์
คุณานุสรณ์

12 Pre - service Biology Teachers’
Knowledge of and Attitudes toward
Genetically Modified Organisms
(GMOs)

ลือชา
ลดาชาติ

13 Investigating ideas of Phayao high
school students about Kepler’s Iaws
of motions and Classical Mechanics

วัชราวุฒิ
กฤตินธรรม

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จ�ำนวนเงิน

กันยายน 2557
INTERNATIONAL
INSTITUTE OF
SOCIAL AND
Economic Sciences
(IISES) Proceedings
of the 12th International
Academic Conference
ณ ประเทศเช็กเกีย
The 4th International 3 - 5 มิถุนายน 2559
Conference of
Science Educators
and Teachers ณ
จังหวัดข่อนแก่น
The 10th Annual Siam 20 - 22 พฤษภาคม
2558
Physics Congress
2015 ณ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์

1,500

ชื่อการประชุม

1,500

1,500
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่น�ำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ จ�ำนวน 49 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย
จังหวัดพะเยา

สุริยา
สัมจันทร์

2 การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริม
ของสโมสรฟุตบอล พะเยาเอฟซี

ดิษฐา
จ�ำปาแขก

3 พฤติกรรมการปลดปล่อยยูเรีย และการ
ห่อหุ้มไมโครแคปซูลด้วยพอลิ (แอล แลกไทด์) พอลิ (บิวทีลีนซัคซิเนต)
โดยปฏิกิริยาการเกิดแบบกิมัลชัน
4 การสังเคราะห์และการศึกษาการสลาย
ตัวของยูเรียไมโครแคปซูลที่ห่อหุ้มด้วย
พอลิ (แอล - แลกไทด์) พอลิ
(แอปซิลอน - คาโปรแลกโทน)
5 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของโลหะ
เงินโดยใช้สารสกัดจากผลปอกะบิดแห้ง
และการใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยารีดักชัน
ของพารา - ไนโตรฟินอลด้วยโซเดียม
โบโรไฮไดรด์
6 การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูก
ข้าวนาปรังในพื้นที่อ�ำเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา
7 การศึกษาสมบัติของวัสดุพืชท้องถิ่น
บางชนิดเป็นวัสดุรองนอนส�ำหรับ
หนูขาว (Rattus norvegicus)
8 การพัฒนาระบบผลิตเชื้อเพลิงแท่งจาก
ขยะขนาดเล็กส�ำหรับชุมชน

บุณฑริกา
เทพสุคนธ์

9 คาร์บอนฟุตพริ้นจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา และ
แนวทางในการลด

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์ จ�ำนวนเงิน
เผยแพร่

ชื่อการประชุม

การประชุมวิชาการ
3 - 4 ธันวาคม
ระดับชาติและนานาชาติ
2557
ประจ�ำปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
การประชุมวิชาการวิจัย 17 กรกฎาคม 2558
และงานสร้างสรรค์ทาง
นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการ
30 - 31 มีนาคม
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
2558
วิจัย” ครั้งที่ 7

1,500

บุณฑริกา
เทพสุคนธ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 7

30 - 31 มีนาคม
2558

1,500

บัลวี
ยศน้อย

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 7

30 - 31 มีนาคม
2558

1,500

สิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14 ณโรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่

30 - 31 มีนาคม
2558

1,500

30 - 31 มีนาคม
2558

1,500

สิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล
ณภัทร
จักรวัฒนา

ณภัทร
จักรวัฒนา

1,500
1,500

27 - 29 พฤษภาคม     1,500
2558

27 - 29 พฤษภาคม
2558

1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

10 การศึกษาสมบัติในห้องปฏิบัติการของ
ดินลูกรังปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และ
เถ้าลอยเพื่อโอกาสใช้เป็นวัสดุในงาน
ก่อสร้างทาง
11 การสร้างรูปแบบตลาดนัดส่งเสริม
สุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา ตลาด
นัดหอการค้า จังหวัดพะเยา แฟร์
12 คุณค่าทางโภชนาการและไฟโตสเตอรอล
ของหน่อไม้ไผ่ตง (Dendrocalamus
Asper Baker)
13 การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิต
อาหารสัตว์ ในโซ่อุปทานการผลิตโคขุน
โดยการประยุกต์ใช้แบบจ�ำลอง
ก�ำหนดการเชิงเส้นจ�ำนวนเต็มผสม :
กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนดอกค�ำใต้
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา
14 สภาพการบริหารงานของหน่วยกิจการ
นิสิต คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

15 การบูรณาการกระบวนการในการพัฒนา
และจัดการโครงการด้วยการวิเคราะห์
สวอตและโทวส์ การประชุมวางแผน
โครงการแบบซ็อฟและวงจรเด็มมิ่งเพื่อ
พัฒนาก�ำลังคนในรายวิชาอาสาพัฒนา
ชุมชนส�ำหรับวิศวกร
16 A Happy Community: Ban San
Chok Pok, Dok Khamtai
Sub - District, Phayao

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม
การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 20 จังหวัดชลบุรี

ธนกร
ชุมภูรัตน์

ปราณี
อยู่ศิริ
วราภรณ์
กุศลารักษ์
เอกชัย
แผ่นทอง
ประยงค์
จันทร์แดง

อโณทัย
กล้าการขาย

วีระพงษ์
กิติวงค์

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์ จ�ำนวนเงิน
เผยแพร่
8 - 10 กรกฎาคม
2558

1,500

การประชุมวิชาการ
30 - 31 มีนาคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย
2558
ครั้งที่ 7
ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประชุมวิชาการ
30 - 31 มีนาคม
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
2558
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7
การประชุมทางวิชาการ 28 - 29 มกราคม
ระดับชาติ พะเยาวิจัย   
2559
ครั้งที่ 5

1,500

ประชุมวิชาการ
กุมภาพันธ์ 2559
ทางบริหารธุริจและ
ศิลปศาสตร์ ระดับชาติ    
ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่
การประชุม ทางวิชาการ 28 - 29 มกราคม
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
2559
ครั้งที่ 5

1,500

การประชุม ทางวิชาการ 28 - 29 มกราคม
ระดับชาติ พะเยาวิจัย   
2559
ครั้งที่ 5

1,500

1,500
1,500

1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

17 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดบประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีออรัสมา
18 สภาพและปัญหาหนังสือค้างรอการ
วิเคราะห์หมวดหมู่ ของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19 การศึกษาการมีส่วนร่วมของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อการจัดสรร
งบประมาณ จัดซื้อหนังสือในระบบ 1
แต้มแลก 1 เล่ม
20 การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะ
สมเพื่อการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลใน
ระดับชุมชน
21 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
22 ผลของน�้ำมันหอมระเหย กะเพรา
โหระพา ยูคาลิปตัส และตะไคร้หอม
ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
Aspergillus tubingensis และ
Penicillium steckii

23 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ในการเจริญเติบโตของเชื้อราย่อยสลาย
ผักตบชวา
24 ผลของสารสกัดจากบัวตองและเชื้อรา
Alternaria sp. ในการควบคุมผักตบชวา
โดยชีววิธี

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์ จ�ำนวนเงิน
เผยแพร่

สาคร
เมฆรักษาวนิช

การประชุมวิชาการ
มีนาคม 2558
1,500
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 7   
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปรมยุพล
การประชุมวิชาการระดับ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 1,500
ปุริมไพบูลย์ ชาติ PULINET ครั้งที่ 6
2559
มหาวิทยาลัย
สงคลานครินทร์
ณัฐดานันท์
การประชุมวิชาการ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 1,500
ยอดเมืองชัย
ระดับชาติ PULINET      
2560
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัย
สงคลานครินทร์
พันชิด
การประชุมวิชาการ
8 - 9 ธันวาคม
1,500
ปิณฑะดิษ
ประจ�ำปี 2558  
2558
มหาวิทยาลัย แม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่
ภัทรภรณ์
การประชุมทางวิชาการ
28 มี.ค.59
1,500
ผลดี
ระดับชาติ พะเยาวิจัย   
ครั้งที่ 5
วาสนา
การประชุม
16 - 17 กุมภาพันธ์ 1,500
พิทักษ์พล
ทางวิชาการระดับชาติ
2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครั้งที่ 6 : 2559  “45 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา
พัฒนางานวิจัย
ใช้นวัตกรรมน�ำสังคม”
ณ ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิพรพรรณ์
การประชุมวิชาการ 16 - 17 กุมภาพันธ์     1,500
เนื่องเม็ก
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
2559
ราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 6 2559
วิพรพรรณ์
การประชุมวิชาการ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 1,500
เนื่องเม็ก
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
2559
ราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 6 2559
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ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

25 การผลิตกรดอินโดอะซีตกิ ของเชื้อรา
Mucor ellipsoideus, Rhizopus oryzae
และ Trichoderma harzianum
26 การออกแบบและพัฒนาระบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรียนการสอนของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
27 การบริหารและจัดการขยะ โดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ

วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก

28 ผลของสารสกัดจากหญ้าแฝกต่อ
การเจริญของแบคทีเรีย ก่อโรค

พนิตนาฎ
อู่พุฒินันท์

29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้นส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ

วราภรณ์
กุศลารักษ์

30 ระดับเอนไซม์ครีเอทีนไคเนสในผู้ป่วย
เบาหวานทีม่ รี ะดับไขมันในเลือดผิดปกติ

ดาวยศ
ดาวเรือง

31 ประสิทธิภาพการท�ำงานของไตในผู้ป่วย
เบาหวานที่มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีสูง

ดาวยศ
ดาวเรือง

32 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจและ หลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไต

ดาวยศ
ดาวเรือง

33 ระบบตรวจข้อสอบกากบาท
บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์

วัฒนพงศ์
สุทธภักดิ์

สัณห์ชัย
หยีวิยม
นิติ
เอี่ยมชื่น

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์ จ�ำนวนเงิน
เผยแพร่

การประชุมวิชาการ 16 - 17 กุมภาพันธ์
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
2559
ราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 6 2559
การประชุม ทางวิชาการ 28 - 29 มกราคม
ระดับชาติ พะเยาวิจัย   
2559
ครั้งที่ 5
การประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ ครั้งที่ 7  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 8    
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 8    
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 8    
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 8    
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา

1,500
1,500

23 มิถุนายน 2559

1,500

30 - 31 พฤษภาคม
2559

1,500

30 - 31 พฤษภาคม
2559

1,500

30 - 31 พฤษภาคม
2559

1,500

30 - 31 พฤษภาคม
2559

1,500

30 - 31 พฤษภาคม
2559

1,500

30 - 31 พฤษภาคม
2559

1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

34 แอพพลิเคชั่น โครงการ 1 คณะ 1
โมเดล

ยืนยง
กันทะเนตร

35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูผสม
เห็ดเผาะ

สกุลคุณ
มากคุณ

36 แบบจ�ำลองก�ำหนดการเชิงเส้น
จ�ำนวนเต็มผสมส�ำหรับวางแผนการ
จัดหาวัตถุดิบและผลิตกล้วยหอมทอง
แปรรูป : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน
กล้วยหอมทองยัดเยียด จังหวัดพะเยา

เอกชัย
แผ่นทอง

37 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษา
พื้นที่น�้ำท่วมฉับพลันในเขต
เทศบาลต�ำบลงิม

รังสรรค์
เกตุอ๊อต

38 การศึกษาพฤติกรรมของผนังรับน�้ำหนัก
บรรทุกแนวดิ่ง หล่อส�ำเร็จภายใต้แรง
ด้านข้าง

ปรีดา
ไชยมหาวัน

39 การศึกษาผลของแผ่นดินไหว ที่มีต่อ
โอกาสการเกิด ลิควิแฟกชัน ของ
จังหวัดพะเยา

ธเนศ
ทองเดชศรี

40 ผลของสารเคลือบผิวบริโภคได้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของสาลี่ตัดแต่ง

ไผ่แดง
ขวัญใจ

41 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม
ในอ�ำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

วิภพ
แพงวังทอง

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์ จ�ำนวนเงิน
เผยแพร่

การประชุมวิชาการ 30 - 31 พฤษภาคม
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
2559
วิจัย” ครั้งที่ 8    
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมทางวิชาการ 28 - 29 มกราคม
ระดับชาติ พะเยาวิจัย   
2559
ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการข่าย 7 - 8 กรกฎาคม
งานวิศวกรรม อุตสาหการ
2559
ประจ�ำปี พ.ศ.2559
ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
การประชุมวิชาการ 30 - 31 พฤษภาคม
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
2559
วิจัย” ครั้งที่ 8    
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการ
28 - 30 มิถุนายน
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ      
2559
ครั้งที่ 21 ณ โรงแรม      
บีพี สมิหลา บีช สงขลา  
จังหวัดสงขลา
การประชุมวิชาการ
28 - 30 มิ.ย.59
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ       
ครั้งที่ 21 ณ โรงแรม      
บีพี สมิหลา บีช สงขลา  
จังหวัดสงขลา
การประชุมวิชาการ 30 - 31 พฤษภาคม
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
2559
วิจัย” ครั้งที่ 8    
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการ 30 - 31 พฤษภาคม
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
2559
วิจัย” ครั้งที่ 8    
มหาวิทยาลัยพะเยา

1,500

1,500
1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500
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ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์ จ�ำนวนเงิน
เผยแพร่

42 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อก�ำหนด
พื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกมันส�ำปะหลัง
ในอ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
43 การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุกรรม
ข้าวโพด ข้าวเหนียวที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสมในพื้นที่สูงศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
จังหวัดพะเยา
44 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพด
ข้าวเหนียวต้านทานต่อโรคใบไหม้
แผลใหญ่ในโครงการปรับปรุงพันธุ์
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม
45 การศึกษาสมบัติด้านก�ำลังของดิน
ตะกอนกว๊านพะเยา ที่ปรับปรุงด้วย
ซีเมนต์และเถ้าลอย

วิภพ
แพงวังทอง

การประชุมวิชาการ 7 - 8 กรกฎาคม 59
ระดับชาติ “วลัยลักษ์ณ์วิจัย”
ครั้งที่ 8

1,500

บุญฤทธิ์
สินค้างาม

การประชุมวิชาการ 30 - 31 พฤษภาคม
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
2559
วิจัย” ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา

1,500

บุญฤทธิ์
สินค้างาม

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1,500

อภิชาต
บัวกล้า

46 การสังเคราะห์ยูเรียไมโครแคปซูล
ที่ห่อหุ้มด้วย โฮโมพอลิเมอร์และ            
พอลิเมอร์ผสม

บุณฑริกา
เทพสุคนธ์

47 พฤติกรรมการปลดปล่อยของยูเรีย
ไมโครแคปซูลที่ถูกห่อหุ้ม
ด้วยพอลิ(แอล - แลกไทด์) และ
พอลิ(บิวทิลีน ซัคซิเนต)
48 การสร้างแกนน�ำจิตอาสาดูแลสุขภาพ
คนพิการที่บ้าน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
49 การเปรียบเทียบการประเมินท่าทางการ
ท�ำงานและอัตราความซุกของอาการผิด
ปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจาก
การท�ำงานในพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะ

บุณฑริกา
เทพสุคนธ์

การประชุมวิชาการ
28-30 มิถุนายน
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ       
2559
ครั้งที่ 21 ณ โรงแรม        
บีพี สมิหลา บีช สงขลา  
จังหวัดสงขลา
การประชุมวิชาการ 30 - 31 พฤษภาคม
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
2559
วิจัย” ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการ 30 - 31 พฤษภาคม
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
2559
วิจัย” ครั้งที่ 8    
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมทางวิชาการ 28 - 29 มกราคม
ระดับชาติ พะเยาวิจัย   
2559
ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการข่าย 7 - 8 กรกฎาคม
งานวิศวกรรมอุตสาหการ
2559
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ภาควิชาวิศวกรร
มอุตสาหการ
คณะวิทศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทียนทอง
ต๊ะแก้ว
อโณทัย
กล้าการขาย

2559

1,500

1,500

1,500

1,500
1,500
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จ�ำนวนต�ำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด จ�ำนวน 3 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

คณะ/วิทยาลัย

1 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1

ณัฐพงศ์      
ด�ำรงวิริยะนุภาพ
ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก
ธนกฤต
เทียนหวาน

วิศวกรรมศาสตร์

2 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล
3 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1

วัน/เดือน/ปี
จ�ำนวนเงิน
ที่ผ่านการประเมิน
5,000

วิทยาศาสตร์

27 กรกฏาคม
2558
22 เมษายน  2559

วิทยาศาสตร์

7 มีนาคม 2559

5,000

5,000

จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�ำเสนอแบบ Poster Presentation ระดับชาติ จ�ำนวน 2 เรื่อง
ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุมวิชาการ

วัน/เดือน/ปี
ที่จัดประชุม

1 ชุดสายใยรัก ถักทอรอคลอด

อิชยา
มอญแสง

2 - 4 กันยายน
2558

2,000

2 ปัจจัยที่มีศักยภาพของเมืองด้านธุรกิจ
การประชุม การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า/
นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ใน
จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

พัจน์พิตตา
ศรีสมพงษ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นมแม่
แห่งชาติ ครั้งที่ 5
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

3 - 4 กันยายน
2558

2,500

ที่

ชื่อผลงาน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�ำเสนอแบบ Oral Presentation ระดับชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

1 ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอดของสารสกัด ปวีณ
คลอโรฟอร์มจากใบพญายอ
คันศร

ชื่อการประชุมวิชาการ

วัน/เดือน/ปี
ที่จัดประชุม

การประชุมวิชาการ
26 มกราคม 2559
ระดับชาติ ฉลองครบรอบ
ทศวรรษส�ำนักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประจ�ำปี 2559  
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

จ�ำนวนเงิน
5,000
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นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
นางสาวนริษรา ประสิทธิปานวัง
คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น การน�ำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation
จากผลงานวิจยั เรือ่ ง “การรับรูข้ องประชาชนต่อการบังคับใช้ พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา”
ในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัยครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม
2559 ณ หอประชุมพญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
คณะนิตศิ าสตร์ ได้รบั รางวัลดีเด่น การน�ำเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย จากผลงานวิจยั
เรือ่ ง “มาตรการทางภาษีเพือ่ ส่งเสริมชาวนาไทย” ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั
ครัง้ ที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 - 29  มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�ำเสนอเรื่อง Embryold bodies as a model system to
study effects of heat stress on post - implantation development of mammalian
embryos ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

นางสาววีรดา บัวบังใบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผา
ประเภท หัตถกรรมจากผลงานวิจัย เรื่อง “ครามรีเมค” ได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ชื่อผลงาน : “ค�่ำคืนที่แสนดี” วันที่เผยแพร่ : 12 - 30
ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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อ.ชมนาด สิงห์หันต์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลทุนวิจัยอันดับที่ 1 สาขา งานส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าโภชนาการ อาหารกลางวันในโรงเรียนชาวเขา
และพื้นราบ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กวัยเรียน จ.พะเยา ในการประชุมวิชาการ
นักก�ำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2559 วันที่ 25 - 27 เมษายน 2559  
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รบั รางวัลการน�ำเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์ อันดับ 1
จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผงเสริมสุขภาพด้วยอินนูลิน”
ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.นิติ เอี่ยมชื่น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้รบั รางวัลบทความ ประเภทวิจยั ดีเด่น สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผลงานเรือ่ ง “การบริหารและจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ” ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครัง้ ที่ 7 เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2559 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา

ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการน�ำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ประเภทดีเด่น
จากผลงานวิจัยเรื่อง FeNi Alloy Supported on Nitrogen - doped Graphene (FeNi/NGO)
Catalysts by Polyol Process for the Oxygen Reduction reaction (ORR) of the
Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี” ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 - 29 มิถุนายน  2559  
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นางภัทรภรณ์ ผลดี
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุน ในงาน
ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา - งาม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2559 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
อันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ
6 ปี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2559   ณ อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
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ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น อันดับ 1 ประเภทสายวิชาการ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 6 ปี เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม  2559   
ณ อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวพัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง ทุ่มน�้ำหนัก อายุไม่เกิน 30 - 34 ปี หญิง และ
ได้รับเหรียญเงิน ขว้างจักร อายุไม่เกิน 30 - 34 ปีหญิง ในงานกีฬาบุคลากรส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property unit)

ผู้ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสนอขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ดังนี้
ที่
คณะ
1 เภสัชศาสตร์

ประเภท

วันที่ได้รับเลขค�ำขอ

เลขค�ำขอ

อนุสิทธิบัตร

11 ม.ค. 59

160300 0037

2

อนุสิทธิบัตร

9 มิ.ย. 59

160300 1117

อนุสิทธิบัตร

9 มิ.ย. 59

160300 1119

อนุสิทธิบัตร

18 ส.ค. 59

160300 1467

อนุสิทธิบัตร

18 ส.ค. 59

160300 1468

3
4
5

ชื่อเรื่อง
ผู้ประดิษฐ์
แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น ผศ.ดร.มาลีรักษ์
อัตต์สินทอง
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์กั้นตัวอย่างหลายหลุม ดร.สุรีวัลย์  
การแพทย์
บ�ำรุงไทย
วิศวกรรมศาสตร์ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของ ผศ.ดร.สิทธิเดช  
วชิราศรีศิริกุล
มอเตอร์
เภสัชศาสตร์
สบู่มะแขว่นลดการอักเสบของ ผศ.ดร.มาลีรักษ์  
อัตต์สินทอง
สิวและท�ำให้ผิวขาว
สหเวชศาสตร์ อุปกรณ์กระตุ้นการรับความรู้สึก อ.พัชรียา
ที่เท้า จากการก้าวขึ้นลงกะลา อัมพุธ
มะพร้าว
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ด้านการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2559 (งบประมาณแผ่นดิน)
ชื่อโครงการ

ที่

1 โครงการ การจัดการความรู้ด้านอาหารพื้นบ้านต่อการดูแล
โรคเรื้อรังของชาวไทลื้อในอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
2 โครงการ ถวายความรู้ด้านสุขภาพด้วยโภชนาการบ�ำบัดผัก
พื้นบ้านอาหารพื้นเมืองและตรวจวัดความเสี่ยงโรคอ้วน
เบาหวาน ความดันแก่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา
3 โครงการ ตรวจวัดสารพิษตกค้างในเลือดของกลุ่มเกษตรกร
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา
4 โครงการ การศึกษาการควบคุมโรคไหม้คอรวง และการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิโดยใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ประจ�ำท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา
5 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

อาจารย์ยุพา
ชาญวิกรัย
ดร.พยุงศักดิ์
ตันติไพบูลย์วงศ์

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

100,000

อ.คมศักดิ์
พินธะ
ดร.นิคม       
นาคสุพรรณ

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

150,000

ดร.นิยม
คณะวิทยาศาสตร์
โฮ่งสิทธิ์
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2559 (ครั้งที่ 14)
ดร.สุลาวัลย์
คณะวิทยาศาสตร์
ยศธนู
โครงการ “ชุมชนคนแม่ใจ” พร้อมกาย พร้อมใจ เข้าสู่
อ.กภ.อรรจน์มน
คณะสหเวชศาสตร์
วัยผู้สูงอายุ
ธรรมไชย
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปวัสดุท้องถิ่น
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
เพื่อใช้งานเป็นวัสดุรองนอนส�ำหรับสัตว์ทดลอง”
ปิ่นมงคลกุล
โครงการ ตรวจเต้านมสัญจร
นางสาวเกษร
คณะพยาบาลศาสตร์
เกตุชู
โครงการ เสริมพลังอ�ำนาจเครือข่ายพยาบาล รพ.สต.
ผศ.ดร.ชณิตา
คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชน
ประดิษฐ์สถาพร
โครงการ พัฒนาศักยภาพแกนน�ำนิสิตพยาบาลเพื่อสร้าง
อ.เพชรลดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สังคมไทยปลอดบุหรี่
สีขาว
โครงการ หิ้วถุงผ้าใส่ยาเดิม มาเติมยาใหม่
น.ส.จันทิมา        คณะเภสัชศาสตร์
ชูรัศมี
โครงการ ผลิตแคนตาลูปปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก ดร.วิพรพรรณ์    คณะเกษตรศาสตร์และ
แปลงสู่ผู้บริโภค เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่าย เนื่องเม็ก
ทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรผู้ปลูกแคนตาลูปอ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนผลิตอาหารสัตว์โดย ดร.ขรรค์ชัย
คณะเกษตรศาสตร์และ
ใช้อาหารหมักจากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
ดั้นเมฆ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคเหนือตอนบนสอง (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)

100,000

100,000
300,000
500,000
200,000
100,000
50,000
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
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โครงการบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2559 (งบประมาณแผ่นดิน)
ชื่อโครงการ

ที่

15 โครงการการบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสัตว์
(โคเนื้อ/สุกร/ไก่พื้นเมือง) โดยใช้วัสดุทางการเกษตร : โครงการ
วันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ปีที่ 2
16 โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแล้ว
ผสมเทียมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในแม่พันธุ์โคเนื้อ
17 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์กว๊านพะเยาและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 12
18 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
19
20
21
22
23
24
25
26

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

รศ.ดร.โชค
โสรัจกุล

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100,000

ดร.พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

150,000

ดร.สันธิวัฒน์
คณะเกษตรศาสตร์และ 100,000
พิทักษ์พล
ทรัพยากรธรรมชาติ
นายอภิวัฒน์    
คณะ
100,000
ปันทะธง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โครงการแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม พื้นถิ่นประเภทวัด นายไพศาล
คณะ
100,000
ในจังหวัดพะเยา
ลาภเจริญ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
โครงการ การสร้างแนวทางการออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรม นายปณิธาน
คณะ
100,000
ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดผังเมืองรวมชุมชนเชียงค�ำ,
ประมูล
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สบบง, และบ้านทราย จังหวัดพะเยา
และศิลปกรรมศาสตร์
โครงการ เสริมสร้างทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.พยอม
วิทยาลัยการจัดการ
200,000
เชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน แขวงกัลยาณ์
ธรรมบุตร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โครงการ ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2559)
นายช�ำนาญ
กองบริหารงานวิจัย
800,000
แสงแก้ว
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการ บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
นายช�ำนาญ
กองบริหารงานวิจัย 1,615,900
1 โมเดล ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
แสงแก้ว
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
การพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน�้ำของโรงผลิตน�้ำ
รศ.ดร.วัฒนพงศ์   วิทยาลัยพลังงาน
200,000
ประปาชุมชนบ้านโซ้ ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานโครงการ
รักษ์วิเชียร
และสิ่งแวดล้อม
1 คณะ 1 โมเดล วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
นางสาวอดิณัฐ  
คณะเภสัชศาสตร์
150,000
อ�ำนวยพรเลิศ
โครงการ “การพัฒนารูปแบบและการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ดร.ดารินทร
คณะศิลปศาสตร์
100,000
ที่เหมาะสมกับบริบทและนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจ
อินทับทิม
ตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน”
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ที่

ชื่อโครงการ

27 โครงการ “รักภาษาไทย ใส่ใจวรรณกรรม : เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การใช้ภาษาไทยและทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน”
28 โครงการ ระบบเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
29 โครงการ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดร.วรัญญา
ยิ่งยงศักดิ์

ดร.สมคิด
จูหว้า
ดร.สุธรรม
อรุณ
30 โครงการ พัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผศ.ดร.ฐิติรัตน์
ราชการแบบบูรณาการ อ�ำเภอภูกามยาว
เชี่ยวสุวรรณ
31 โครงการ การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาว
อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
32 โครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์ดอกค�ำใต้รุ่นที่ 3
33 โครงการ แม่กาน่าอยู่ คู่ประชาสังคมเข้มแข็ง
34 โครงการ พัฒนานักประชาสัมพันธ์ยุวชนชุมชนดอกค�ำใต้
รวมจ�ำนวนโครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ

ดร.ไพรัช          
ธีระชัยมหิทธิ์
นางนวพร
เกษสุวรรณ
นางสาวดารารัตน์
ค�ำเป็ง
ดร.น�้ำฝน
กันมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

คณะศิลปศาสตร์

100,000

คณะแพทยศาสตร์

200,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

150,000

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์

150,000

คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาลัยการศึกษา

150,000

150,000

150,000
150,000
6,915,900
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โครงการตรวจสุขภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคตามหลักการ
“รู้เร็ว ลดการป่วย ลดการตาย” ด้วยกิจกรรม “ตรวจร่างกายประจ�ำปี” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา และรณรงค์
การป้องกัน การเกิดโรคต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและลดอัตราการเสีย่ งต่อการเป็นโรค
เพื่อเป็นการส่งเสริมความใส่ใจในเรื่องสุขภาพร่างกายตลอดจนสร้างขวัญและก�ำลังใจของนิสิตที่เข้ามาเรียนใหม่ ให้มีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปิงปอง 7 สี (Vichai’s model)
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โครงการซ้อมแผนรับอุบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน ประจ�ำปีการศึกษา 2559
คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำ� เนินโครงการซ้อมแผนรับอุบตั ภิ ยั และภาวะฉุกเฉิน โดยได้ตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญของการซ้อม
แผนรับอุบัติภัย อัคคีภัย และภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ให้ได้รับการรักษาไว้ทันท่วงที และปลอดภัย
จึงได้ประสานงานกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ซ้อมแผนรับอุบัติภัยและภาวะฉุกเฉินของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา” ขึ้น
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดเหตุ และให้สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วย และ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย

109

ANNUAL REPORT 2016
Final_AW_Annual Report2016.indd 109

10/6/2560 BE 2:29 PM

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ในปัจจุบันสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งส่งผลถึงภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ไม่พร้อม และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ พบว่ามีปญั หามากขึน้ ทุกปี ถึงแม้วา่ จะมีแนวทางการรณรงค์ปอ้ งกันจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ปัญหาดังกล่าวยังมีแนวโน้ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น เนื่องจากนิสิต ยังขาดความตระหนักและทัศนคติที่มีต่อเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์น้อย ซึ่งเห็นว่าปัญหาดังกล่าว
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน และต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ให้นสิ ติ มีความรูด้ า้ นอนามัยเจริญพันธุอ์ ย่างถูกต้อง
และเป็นที่ปรึกษาแก่คนรอบข้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด�ำเนินโครงการอนามัยเจริญพันธุ์ โดยได้ตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญ
ของปัญหาดังกล่าวนั้น
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โครงการรณรงค์ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรายงานนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อเป็นการป้องกันและก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย และยุงลายตัวแก่ ซึ่งเป็นพาหะน�ำโรคไข้เลือดออกนั้น ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา
จึงได้จัดรณรงค์ ท�ำลาย และควบคุมพาหะน�ำโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความร่วมมือจากกองอาคารสถานที่ และภาคีเครือข่าย
เทศบาลแม่กาและทีม SRRT จังหวัดพะเยา เพื่อจัดการแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน�้ำยุงลายและท�ำลาย ยุงตัวแก่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา  
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โครงการบริการวิชาการเรื่อง “แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยวิถีพุทธและภูมิปัญญาไทย”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลแม่ใจ และศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน วัดโพธาราม อ.แม่ใจ จ.พะเยา จัดโครงการ “แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยวิถีพุทธและภูมิปัญญาไทย”
โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒโนดม เจ้าอาวาสวัดโพธาราม รองเจ้าคณะกิตติมศักดิ์จังหวัดพะเยา อ.แม่ใจ จ.พะเยา ให้เกียรติ
ในการบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนสู่การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” กิจกรรมส�ำรวจปัญหา
และความต้องการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อน�ำไปวางแผนให้การพยาบาลตามวิถีพุทธและภูมิปัญญาไทย กิจกรรม
การฝึกปฏิบัติสมาธิ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยวิถีพุทธและภูมิปัญญาไทย” โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์และคณะอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นิสิตพยาบาลและ
ผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพือ่ ให้นสิ ติ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังโดยวิถพี ทุ ธและภูมปิ ญั ญาไทย
และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังโดยวิถีพุทธและภูมิปัญญาไทยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
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ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2559 (งบประมาณแผ่นดิน)
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการ สร้างองค์ความรู้ทางทันตสุขภาพ
2 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายทอดกระบวนการ
ย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบสายผ้าทอ
แก่กลุ่มทอผ้าใน จ.พะเยา ครั้งที่ 4
3 โครงการ แว่วเสียงล้านนา พัฒนาจิตใจ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ทันตแพทย์หญิง
ศันสณี รัชชกูล
ดร.กัลยา
จ�ำปาทอง

นายเอกราช
วงศ์ษายะ
4 โครงการ การจัดการรูปแบบการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม นางจารุวรรณ
ของชุมชน อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา
โปษยานนท์
5 โครงการ วิศวกรรมอาสาสืบสานต�ำนานผลงานศิลปวัฒนธรรม นายธเนศ     
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทองเดชศรี
6 โครงการ การแสดงร�ำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นายศราวุธ
จันทรข�ำ
7 โครงการ การแสดงร�ำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

นายศราวุธ
จันทรข�ำ

8 โครงการ ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา และ
นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน

นายศราวุธ
จันทรข�ำ

9 โครงการ สืบสานภูมิปัญญาสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์

นางสาวอารยา
เลาหะพันธ์

10 โครงการ ชุมชนสืบสานศิลปะ ปีที่ 3 “เอกลักษณ์งาน
ศิลปกรรมชุมชนเชียงค�ำ”

นายปณิธาน
ประมูล

11 โครงการ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการลด
ความเครียดของผู้สูงอายุในชุมชน
12 โครงการ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพจิต

นางสาวแววดาว
ค�ำเขียว
นางสาวพรรณพิมล
สุขวงษ์
13 โครงการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก น.ส.อิชยา
ด้วยนมแม่
มอญแสง
14 โครงการ เยาวชนคนพะเยา ร่วมเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง
ดร.วัชระ
สืบสาน “วัฒนธรรมข้าว และชาวนาพะเยา”
แลน้อย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

คณะทันตแพทยศาสตร์ 150,000
คณะวิทยาศาสตร์

150,000

คณะสหเวชศาสตร์

150,000

คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

150,000

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

30,000

150,000

30,000
150,000
100,000
100,000
50,000

คณะพยาบาลศาสตร์

50,000

คณะพยาบาลศาสตร์

50,000

คณะเกษตรศาสตร์และ 100,000
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ชื่อโครงการ

ที่

15 โครงการ ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมพิธีสู่ขวัญควาย
และการส�ำรวจเพื่อพัฒนากิจกรรมในพิธีสู่ขวัญควาย
16 โครงการ การฝึกคนและฝึกควายไถนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายอ�ำเภอแม่ใจ
17 โครงการ เจ้าภาพดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43

18 โครงการ ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูกามยาว ประจ�ำปี
2559 (เป็นโครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 4)
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
น.สพ.สมชาติ
ธนะ
ดร.พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต   
(นายวุฒิชัย     
ไชยรินค�ำ)
นายสัณห์ชัย
หยีวิยม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

คณะเกษตรศาสตร์และ 62,100
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และ 100,000
ทรัพยากรธรรมชาติ
กองกิจการนิสิต 1,000,000

คณะเทคโนโลยี
150,000
สารสนเทศและ      
การสื่อสาร
โครงการ สนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ นายนริศ         โครงการจัดตั้งศูนย์ 250,000
(ครั้งที่ 4)
ศรีสว่าง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
(ไต)
โครงการ เผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต
นายวิถี
โครงการจัดตั้งศูนย์ 200,000
ประจ�ำปี 2559 (ครั้งที่ 6 )
พานิชพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
(ไต)
โครงการฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตในพะเยา นายวิถี
โครงการจัดตั้งศูนย์ 200,000
พานิชพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
(ไต)
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ
นายช�ำนาญ
กองบริหารงานวิจัย 1,400,000
1 คณะ 1 โมเดล ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
แสงแก้ว
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการ “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เชิง
นายสิทธิชัย
คณะศิลปศาสตร์
100,000
วัฒนธรรมสู่ชุมชน”
พันชน
โครงการ สืบสายถิ่นแผ่นดินล้านนา ฐานภาพถ่ายความทรงจ�ำ นางสาวสาริณีย์
คณะรัฐศาสตร์และ 100,000
วัฒนธรรมล้านนาชุมชนแม่กา
ภาสยะวรรณ
สังคมศาสตร์
โครงการ SEEN เสพศิลป์ ปีที่ 2 : พัฒนาอุทยานบ้านโซ้
รศ.ดร.วัฒนพงศ์   วิทยาลัยพลังงาน
150,000
ด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้น
รักษ์วิเชียร
และสิ่งแวดล้อม
โครงการการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรม อ.วุฒิชัย       
กองกิจการนิสิต
500,000
ของภูมิภาคล้านนาตะวันออก เพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์อาเซียน ไชยรินค�ำ
ครั้งที่ 2
โครงการ ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 คณะ 1 โมเดล     นางสาวณัฐญาณี      กองกิจการนิสิต
500,000
เพื่อสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดพะเยา
ธนาฤทธิ์
ประจ�ำปี 2559
รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ
6,122,100
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
1. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
2. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
3. ดร.สมนึก พิมลเสถียร
4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์
5. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
6. ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
7. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
8. นายนคร ศิลปอาชา
9. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
10. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
11. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
12. ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
13. นายสมชาย เบญจรงคกุล
14. รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์
15. นายอานุภาพ จามิกรณ์
16. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
17. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
18. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน
19. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ด�ำรงวิริยะนุภาพ
20. ดร.ส�ำราญ ทองแพง
21. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
22. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
23. รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง

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

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
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7. ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ
		 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
8. รศ.รัตนา อัตตปัญโญ
		 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
9. รศ.ทพ.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.สมบัติ นพรัก
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
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. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
		รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
24. รศ.ดร.สมบัติ นพรัก
		คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
25. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร
คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
26. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
		ประธานสภาพนักงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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27. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
28. ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา
29. นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

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. รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
		คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
7. ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
		คณบดีคณะนิติศาสตร์
8. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
		คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
		ประธานสภาพนักงาน
10. ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
		รองอธิการบดี
11. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
		ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
1. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. นายนรชัย ศรีพิมล
3. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง
4. รศ.พูนพงษ์ งามเกษม
5. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
6. ดร.ส�ำราญ ทองแพง
7. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
8. รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
9. นางสาวสุคนธ์ ยากี
10. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ด้านงบประมาณ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและมหาวิทยาลัยพะเยา ยังมีงบประมาณรายได้ที่
ได้รับจากส่วนอื่น ๆ หรือจากการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  เช่น  จากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  การให้บริการด้านอื่น ๆ
รวมถึงการบริจาคจากหน่วยงาน และองค์กรจากภายนอก โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณโดยแยกตามแผนงาน งาน โครงการ  และ
หมวดรายจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพและการพัฒนา
บุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริหารงานโดยกองคลัง โดยใช้คู่มือบัญชีส่วนราชการและหน่วยงานย่อยของกรมบัญชีกลาง
และใช้ระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงสรุปงบประมาณประจ�ำปี 2559
ปีงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายได้

รวม

2559

2,120,424,700

975,584,425

3,096,009,125

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามมิติกองทุน
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ
กองทุนกิจการนิสิต
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

มิติกองทุน

จ�ำนวน

ร้อยละ

รวม

1,433,207,125
39,334,400
8,915,900
30,900,000
1,572,789,600
10,862,100
3,096,009,125

46.29
1.27
0.29
1.00
50.80
0.35
100.00

แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามมิติกองทุน
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน
งบด�ำเนินการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

671,625,700
59,690,800
5,000,000

21.69
1.93
0.17

299,735,772
57,375,000

9.68
1.85

429,792,253

13.88

1,572,789,600
3,096,009,125

50.80
100.00

แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก�ำลัง)
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ด้านบุคลากร
แสดงจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ
บุคลากร/วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวม

74
2
7
1
84

485
7
13
13
518

311
13
42
366

870
9
33
56
968

ศาสตราจารย์

รวม

แผนภูมิจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ

แสดงจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
บุคลากร/ต�ำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

พนักงาน
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวม

88
3
6
97

7
5
24
36

6
6

95
8
36
139

แผนภูมิจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
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แสดงจ�ำนวนบุคลากรสายบริการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ
บุคลากร/วุฒิการศึกษา
พนักงาน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เกษียณอายุราชการ
รวม

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
56
1
2
59

ปริญญาตรี
439
3
45
1
1
489

ปริญญาโท
236
9
4
2
251

ปริญญาเอก
4
1
5

รวม
735
13
51
2
3
804

แผนภูมิจ�ำนวนบุคลากรสายบริการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (กองการเจ้าหน้าที่)
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ด้านนิสิต
ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตประจ�ำปีการศึกษา 2559
ประกาศนียบัตร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรคู่ขนาน
หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรีควบโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

คณะ

จ�ำนวน (คน)

รวม

37
745
1,201
1,055
442
3,517
454
2,830
607
802
1,117
1,043
495
433
87
1,563
272
3,717
147
106
667
229
21,566
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ด้านโปรแกรมการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดท�ำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 135 หลักสูตร โดยแบ่งได้ดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดจ�ำนวนหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
ระดับ
ประกาศนียบัตร
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมปริญญาตรี
ปริญญาตรีควบโท
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมปริญญาตรีควบโท
ปริญญาโท
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมปริญญาเอก

จ�ำนวนหลักสูตร

ร้อยละ

1
1

100.00
100.00

37
30
23
90

41.11
33.33
25.56
100.00

1
1

100.00
100.00

17
13
1
31

54.84
41.93
3.23
100.00

8
2
10

80.00
20.00
100.00
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ด้านอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 18 ถนนสายล�ำปาง - พะเยา ณ บริเวณ ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
มีพื้นที่ทั้งสิ้น 5,726 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

1 งานจ้างปรับปรุงบริเวณวางท่อ
ระบายน�้ำ และท�ำผิวหินคลุก
รอบอ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
2 งานจ้างปรับผิวจราจรและ
ภูมิทัศน์วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา

งานวางท่อระบายน�้ำบริเวณถนนรอบอ่างเก็บ
น�้ำแห่งที่ 1 และงานท�ำผิวถนนแบบหินคลุก
บดอัดแน่นรอบอ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
ประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- งานปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบอ่างเก็บน�ำ้
แห่งที่ 1 และรอบอาคารเรียนรวม
- งานปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้า
ด้านหน้าวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน�้ำ
แห่งที่ 1 และอาคารเรียนรวม
- งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารหอพัก
- งานก่อสร้างถังเก็บน�้ำประปาอาคาร
เรียนรวม ขนาด 28 ลบ.ม.
- งานปรับปรุงอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
จ�ำนวน 3 ห้อง
- งานปรับปรุงความลาดเชิงเขาและ
รางระบายน�้ำ
ประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- งานถนน, ลานจอดรถและป้ายชื่อ
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
- งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตชุดที่ 1 - 3
จ�ำนวน 300 ห้อง
- งานถนนลาดยางบริเวณหอพักชุดที่ 1 - 3
- งานต่อเติมห้องน�ำ 
้ - ห้องส้วม หอพักนิสติ
จ�ำนวน 3 ชุด
- งานก่อสร้างถังเก็บน�ำ้ ประปาขนาดความจุ
300 ลบ.ม.
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต�่ำ เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่กลุ่มอาคารหอพักนิสิตและ
เชื่อมโยงไปยังอาคารกลุ่มต่าง ๆ

1,000,000

ปีงบประมาณ 2544

5,200,000

ปีงบประมาณ 2545

41,814,000

ปีงบประมาณ 2545

4,900,000

ปีงบประมาณ 2545

3 งานก่อสร้างอาคารหอพัก
นิสิตและปรับปรุงสถานที่   
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

4 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าสู่
หอพักและเชื่อมโยงไปยัง
อาคารต่าง ๆ วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
5 งานก่อสร้างที่จอดรถ
จักรยานยนต์และรั้วด้านหน้า
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
6 งานปรับปรุงพื้นบริเวณทาง
เดินห้องโถงและส่วนที่อยู่
ด้านนอกอาคารเรียนรวม
7 งานก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ปฏิบัติการ 12 หลัง

8
9

10
11

12
13
14
15

รายละเอียดโครงการ

ประกอบด้วยอาคารที่จอดรถจักรยานยนต์
จ�ำนวน 3 หลัง และก่อสร้างก�ำแพงรั้ว
แบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัย
ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12” x 12” บริเวณ
พื้นทางเดินห้องโถงและส่วนที่อยู่ด้านนอก
อาคารเรียนรวม จ�ำนวน 7,147 ตร.ม
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียว จ�ำนวน 12 หลัง ประกอบไปด้วย
อาคารเรียนรวม 4 หลัง อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
งานก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพัก ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
นิสิต
ชั้นเดียว จ�ำนวน 200 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ห้องละ 24 ตร.ม.
งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงบริเวณอาคารเรียน
และระบบเมนโทรศัพท์
รวมและอาคารบริหารและปรับปรุงระบบเมน
ระยะที่ 1 วิทยาเขตสารสนเทศ โทรศัพท์กลุ่มอาคารหอพักนิสิต
พะเยา
งานก่อสร้างอาคารโรงปุ๋ยหมัก อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวแบบโล่ง
และ โรงล้างจาน
พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม.
อาคารที่ฝึกงานนิสิต
ก่อสร้างอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส�ำนักวิชาเกษตรศาสตร์
ชั้นเดียวแบบโล่ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ประกอบไปด้วยห้องเก็บสารเคมี ห้องเก็บวัสดุ
สิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์ ห้องพักอาจารย์และพื้นที่บ่ออนุบาล
ลูกปลา
งานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน ก่อสร้างระบบท่อร้อยสายโทรศัพท์ส�ำหรับกลุ่ม
ส�ำหรับระบบโทรศัพท์
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะทาง
250 เมตร
งานก่อสร้างถนนเพิ่มเติม
ปรับปรุงถนนเพิ่มเติมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
ภายในวิทยาเขตสารสนเทศ สนามกีฬา
พะเยา
งานปรับปรุงหลังคาอาคาร
ปรับปรุงหลังคาอาคารบริการ2 หอพักนิสิต
บริการ
พื้นที่ 552 ตร.ม.
โครงการปรับปรุงถนนภายใน ปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขต
วิทยาเขต

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

4,000,000

ปีงบประมาณ 2545

3,000,000

ปีงบประมาณ 2545

30,000,000

ปีงบประมาณ 2546

23,900,000

ปีงบประมาณ 2546

10,000,000

ปีงบประมาณ 2546

600,000

ปีงบประมาณ 2547

1,400,000

ปีงบประมาณ 2548

700,000

ปีงบประมาณ 2549

1,800,000

ปีงบประมาณ 2549

998,000

ปีงบประมาณ 2549

1,000,000

ปีงบประมาณ 2549
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

16 ระบบสาธารณูปการหอพักนิสิต      ปรับปรุงถนนภายในและระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
วิทยาเขตพะเยา ระยะที่ 3
17 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม
ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างกลุ่มอาคาร
และระบบสระว่ายน�้ำโครงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1 - 2 และ
ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์     ติดตั้งระบบสระว่ายน�้ำ
ระยะที่ 1 - 2
18 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน�้ำ
ปรับปรุงห้องน�้ำและระบบระบายน�้ำ
อาคารบริการและระบบ
ทางเดินเชื่อมเพิ่มเติมของกลุ่มอาคาร
ระบายน�้ำศูนย์ฝึกปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์
วิชาชีพการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว(เรือนเอื้องค�ำ) และ
ทางเดินเชื่อมเพิ่มเติมของกลุ่ม
อาคารวิทยาศาสตร์
19 จ้างเหมาปรับปรุงห้อง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านภาษา
ปฏิบัติการภาษา 1 - 2 จ�ำนวน
1 รายการ
20 จ้างเหมาก่อสร้างระบบ
ก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้าอาคารสถาบันศึกษา
เมนไฟฟ้าอาคารสถาบันศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอาคาร
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม สระว่ายน�้ำ
ล้านนาและอาคารสระว่ายน�้ำ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา
21 จ้างเหมาก่อสร้างระบบเมน ก่อสร้างระบบเมนประปาและผนังราวกันตก
ประปาและผนังราวกันตกและ และอื่น ๆ อาคารเรียนรวม 1, 2
อื่น ๆ อาคารเรียนรวม 1, 2
22 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงอาคาร ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
พร้อมครุภัณฑ์
พร้อมครุภัณฑ์
23 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการ ปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์พร้อม
ทางการแพทย์พร้อมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ประกอบอาคาร
24 อาคารอเนกประสงค์
ลักษณะอาคาร ค.ส.ล 1 หลัง 1 ชั้น
ศูนย์บริการวิชาการ จ.เชียงราย พื้นที่ใช้สอย 395 ตร.ม.
25 จ้างเหมาปรับปรุง
ปรับปรุงลานกิจกรรมและปรับแต่งภูมิทัศน์
ศาลสมเด็จพระนเรศวร

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

4,500,000

ปีงบประมาณ 2549

15,000,000

ปีงบประมาณ 2550

935,000

ปีงบประมาณ 2551

849,000

ปีงบประมาณ 2551

4,600,000

ปีงบประมาณ 2552

1,200,000

ปีงบประมาณ 2552

3,970,000

ปีงบประมาณ 2552

1,988,500

ปีงบประมาณ 2552

6,500,000

ปีงบประมาณ 2553

500,000

ปีงบประมาณ 2553
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

26 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคและขนย้าย
ครุภัณฑ์ เข้าอาคารใหม่

24,000,000

ปีงบประมาณ 2555

27

15,000,000

ปีงบประมาณ 2555

6,200,000

ปีงบประมาณ 2555

2,990,000

ปีงบประมาณ 2555

14,000,000

ปีงบประมาณ 2555

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

28

29

30

รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อจ่ายไฟให้แก่
กลุ่มอาคารหอพักนิสิตใหม่
- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อรื้อสายแรงสูง
บริเวณหน้าตึกอธิการ
- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และ
ขนย้ายครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- งานปรับปรุงระบบท่อน�้ำประปาเพื่อจ่าย
ให้กลุ่มอาคารหอพักนิสิต 19 หลัง
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
- งานปรับปรุงชั้นใต้ถุนอาคารและชั้นบน
พื้นที่อาคารพญาง�ำเมือง
อาคารพร้อมทัง้ งานครุภณั ฑ์จดั หาทัง้ หมด
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้นบนอาคาร
- งานขนย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้ง
ท่อลมใหม่
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
งานรื้อถอนและท�ำการปรับปรุงถนนระยะทาง
ถนนภายในมหาวิทยาลัย
0.685 กม. ประกอบด้วย
- งานพื้นทางและรองพื้นทาง
- งานผิวทางและไหล่ทาง
- งานระบบระบายน�้ำและขอบคันหิน
- งานเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ
- งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
อาคารสถาบันศึกษาและ
- งานปรับแก้ไขฝ้าชายคาระแนงที่หลุดร่วง
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา - งานซ่อมแซมประตูห้องประชุมและ
ห้องเก็บของ
- งานซ่อมแซมและแก้ไขห้องน�้ำ และ
ห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร
- งานซ่อมแซมแก้ไขระเบียงโดยรอบ
- งานซ่อมแซมแก้ไขหลังคา
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
- งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภคภายใน
เชื่อมระหว่างอาคารปฏิบัติการ 12 หลังและ
มหาวิทยาลัย
ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานฝั่งท่อลอดถนนส�ำหรับระบบ
สาธารณูปโภคในอนาคต ส�ำหรับถนนสายใหม่
- งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารหอพักนิสิตใหม่ (ส่วนขยาย)
- งานก่อสร้างระบบไฟถนน บริเวณทางเข้า
กลุ่มอาคารหอพักนิสิตใหม่
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
31 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
สถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา

32 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
สถานที่และภูมิทัศน์บริเวณ
ประตูทางเข้าด้านหน้า
มหาวิทยาลัย
33 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

34 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์สาขา
เกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

- ปรับปรุงหลังคาซุม้ ทางเดิน ม้านัง่ โดยรอบ
อาคารและทาสีทั้งภายในและภายนอก
อาคารพญาง�ำเมือง
- เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อและ
เช่ารถเพิ่ม อีกทั้งยังไม่มีที่ส�ำหรับจอดรถ
ของมหาวิทยาลัยจึงก่อสร้างอาคาร
โรงจอดรถ บริเวณใกล้อาคารเรือนเพาะช�ำ
ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าและลานจอดรถ
นิสิตบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบประปา

16,490,000

ปีงบประมาณ 2556

41,500,000

ปีงบประมาณ 2556

- ปรับปรุงทางเดินบริเวณด้านหลัง
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
- งานถนน จุดที่ 1 (ด้านหลังอาคาร
พญาง�ำเมือง)
- งานถนน จุดที่ 2  (ด้านหน้าทางเข้า
อาคารพญาง�ำเมือง)
- งานถนน จุดที่ 3 (ทางเข้าโรงเรียนสาธิต)
- งานปรับปรุง,ติดตั้งวอร์เปเปอร์และ
ปูพรมอาคารพญาง�ำเมือง
- งานปรับปรุงอาคารผู้ติดตาม
- งานปรับปรุงบ้านพักรับรอง
เนื่องจากทางคณะได้จัดการเรียนการสอนด้าน
ปฏิบัติการและใช้แปลงทดลองในพื้นที่บริเวณ
หน้าอ่างหลวงไประยะหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวไม่มีอาคารที่พักส�ำหรับให้นิสิต
ได้หยุดพักระหว่างปฏิบัติงานหรือเวลาฝนตก
และไม่มีห้องน�้ำไว้ให้บริการแก่นิสิต จึงท�ำการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ณ บริเวณด้านหลัง
ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โดยมีห้องพักอาจารย์ ห้องเก็บวัสดุ/อุปกรณ์  
ห้องน�้ำ และพื้นที่ส�ำหรับจัดการเรียนการสอน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

3,590,000

ปีงบประมาณ 2556

1,790,000

ปีงบประมาณ 2556
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

35 ปรับปรุงหอพักนิสิต                ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด�ำเนินการ
มพ.1 - มพ.18
ก่อสร้างหอพักนิสิต (มพ.1 -  มพ.18) เป็น
อาคารชั้นเดียวใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  
ซึ่งใช้งานมาแล้วประมาณ 12 ปี จึงมีสภาพ
ช�ำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้ด�ำเนินการปรับปรุง
ในส่วนต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนหลังคา, สุขภัณฑ์
ห้องน�้ำ, ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสีทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร เป็นต้น เพื่อรองรับนิสิตที่
จะเข้าพักในปีต่อไป
36 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาและ
หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตกลง
พะเยา
ร่วมกันจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัย
พะเยาขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และนโยบายการเป็น
ส่วนหนึ่งของ ASEAN Community ในปี
ค.ศ.2015 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงได้ด�ำเนินการ
จัดตั้งสถานที่ดังกล่าว ณ บริเวณ ลาน ATM
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า
37 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
- ด�ำเนินการปรับปรุงส�ำนักงานชั่วคราว
สตง.           
- กั้นห้อง ธาลัสซีเมีย
- ปรับปรุงห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ปรับปรุงคณะทันตแพทยศาสตร์
- ปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยว
อาเซียน
- ปรับปรุงห้องส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี
38 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถาน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ท�ำการปรับปรุง
ที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย อาคารสถานที่และภูมิทัศน์บริเวณประตู
พะเยาเพิ่มเติม
ทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยไปแล้วส่วนหนึ่ง  
แต่ยังไม่สมบูรณ์ จึงเห็นสมควรปรับปรุงเพิ่ม
เติมในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามแบบรูปรายการที่ได้จัดท�ำไว้ ดังนั้นเพื่อ
ให้การปรับปรุงหน้ามหาวิทยาลัยแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
รีบด�ำเนินโครงการดังกล่าว

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

4,990,000

ปีงบประมาณ 2556

1,990,000

ปีงบประมาณ 2556

990,000

ปีงบประมาณ 2556

3,650,000

ปีงบประมาณ 2556
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
39 ปรับปรุงถนนภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
40 ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคอาคาร
พญาง�ำเมือง

41 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
สถานที่และครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร

42 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
เรียนรวม
43 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
44 จ้างปรับปรุงอาคารสตูดิโอและ
ห้องปฏิบัติการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
45 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และอาคารหอประชุม      
พญาง�ำเมือง พร้อมครุภัณฑ์  
46 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
47 จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร
48 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง
49 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ระยะที่ 3
50 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
ระยะที่ 3

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

เพื่อรองรับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกอบด้วย 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 งานถนน และลานจอดรถ                     
- ส่วนที่ 2 ปรับปรุงอาคารพญาง�ำเมือง
เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร    
- งานปรับปรุงอาคาร      
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
- งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล                     
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
เพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งส�ำนักงานของบุคลากร         
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง       
- ครุภัณฑ์ประจ�ำห้องเรียนและ
ห้องส�ำนักงาน
เพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งส�ำนักงานของบุคลากร         
- ปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังเก่า
- ปรับปรุงโรงอาหารใต้ตึกเรียนอาคาร CE
- ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
- ปรับปรุงอาคารสตูดิโอ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
- ปรับปรุงอาคารหอประชุมพญาง�ำเมือง
พร้อมครุภัณฑ์
- ปรับปรุงห้องส�ำนักงานส่วนกลางและคณะ
พร้อมครุภณั ฑ์
- 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
ปีงบประมาณ
2558 - 2559
ปีงบประมาณ
2559 - 2561
ปีงบประมาณ
2559 - 2561

14,980,000

- ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 111,090,000
- ปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร
- ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน

250,490,000
96,590,000

ปีงบประมาณ
2559 - 2561
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
1 อาคารเรือนรับรอง

2

3
4
5
6

7
8

9

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,000 ตร.ม.
ประกอบไปด้วย ห้องพักผู้บริหาร จ�ำนวน
3 ห้อง และห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่
จ�ำนวน 6 ห้อง
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,600 ตร.ม. ประกอบ
ไปด้วยห้องท�ำงานผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ห้องประชุม ห้องสมุด
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
อาคารเรียนรวม
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,400 ตร.ม.
ลักษณะแบบท�ำนบดินเหนียวบดอัดแน่นพื้นที่
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
70 ไร่ ความยาว 280 เมตร ความสูง 8 เมตร
ความจุน�้ำประมาณ 150,000 ลบ.ม.
โรงกรองน�้ำประปา วิทยาเขต โรงกรองน�้ำประปาขนาดก�ำลังผลิต
50 ลบ.ม./ชม.
สารสนเทศพะเยา
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
กลุ่มอาคารหอพักนิสิตและ
อาจารย์ (อาคารหอพัก มน. สูง 3 ชั้น ประกอบไปด้วยหอพักอาจารย์
จ�ำนวน 1 หลัง 28 ห้องพัก และหอพักนิสิต
นิเวศ)
จ�ำนวน 2 หลัง จ�ำนวนห้องพักหลังละ 36
ห้อง พื้นที่ใช้สอย 2,300 ตร.ม.
ลักษณะอาคารแบบโครงสร้างเหล็ก พืน้ คอนกรีต
อาคารที่จอดรถยนต์
เสริมเหล็ก ประกอบไปด้วยโรงจอดรถยนต์
จ�ำนวน 9 หลัง พื้นที่ใช้สอย 5,320 ตร.ม.
ประกอบไปด้วย
สนามกีฬากลางแจ้ง
สนามเปตอง 10 สนาม
   สนามเทนนิส 4 สนาม
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม
สนามตะกร้อ 4 สนาม
สนามฟุตบอล 1 สนาม
อาคารโรงอาหาร 2 (อาคาร ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่
ใช้สอยประมาณ 3,128 ตร.ม. ประกอบไปด้วย
เอนกประสงค์)
เวที ห้องประชุมเล็ก และห้องขายอาหาร
จ�ำนวน 6 ห้อง

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

5,000,000

ปีงบประมาณ 2539

47,000,000

ปีงบประมาณ 2540

110,000,000

ปีงบประมาณ 2540

7,000,000

ปีงบประมาณ 2541

4,500,000

ปีงบประมาณ 2542

24,000,000

ปีงบประมาณ 2543

4,050,000

ปีงบประมาณ 2544

5,791,568

ปีงบประมาณ 2545

11,000,000

ปีงบประมาณ 2545
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
10 อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะแบบท�ำนบดินเหนียวบดอัดแน่น
ความยาว 180 เมตร ความสูง 8 เมตร
ความจุน�้ำประมาณ 300,000 ลบ.ม. พื้นที่
60 ไร่
11 อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 3
ลักษณะแบบท�ำนบดินเหนียวบดอัดแน่น
ความยาว 120 เมตร ความสูง 10 เมตร
ความจุน�้ำประมาณ 300,000 ลบ.ม. พื้นที่
80 ไร่
12 อาคารหอพักนิสิต จ�ำนวน
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
110 ห้อง
ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง
24 ตร.ม. จ�ำนวน 6 หลัง จ�ำนวน 110 ห้อง
13 ระบบสาธารณูปการหอพักนิสติ อาคารระบบผลิตน�ำ้ ประปา แบบถังกวนตะกอน
ระยะที่ 1
และถังกรองอัตโนมัติ ขนาดก�ำลังผลิต 200
ลบ.ม./ชม.
14 งานขยายและปรับปรุงถนน     ปรับปรุงผิวจราจรภายในวิทยาเขตสารสนเทศ
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา พะเยา และก่อสร้างถนนเพิ่มเติมภายใน
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ระยะทางรวม
ประมาณ 5 กิโลเมตร ผิวจราจรแบบเคปซีล
กว้าง 5 เมตร
15 กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และ ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�ำนวน
เทคโนโลยี ระยะที่ 1
3 ชั้น 4 หลัง ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียนรวม ห้องพักอาจารย์เจ้าหน้าที่และ
ห้องประชุมพื้นที่ใช้สอย 17,555 ตร.ม.
16 ระบบสาธารณูปการหอพักนิสติ งานปรับพื้นที่ภายในวิทยาเขตเพื่อจัดท�ำเป็น
ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา
17 กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และ ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทคโนโลยี ระยะที่ 2
จ�ำนวน 3 ชั้น 4 หลัง ประกอบไปด้วย
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรวม ห้องพักอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และห้องประชุม พื้นที่ใช้สอย
27,358 ตร.ม.
18 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินจ่ายไฟฟ้าให้แก่กลุ่ม
จ�ำนวน 1 ระบบ
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะทาง
250 เมตร
19 ถนนลาดยางผิวทางแบบ
ถนนขนาด 4 ช่องจราจร และ 2 ช่องจราจร
แอสฟัสต์คอนกรีต
จากทางหลวงหมายเลข 1 ถึงทางหลวง
หมายเลข 120 ตัดผ่านพื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

10,000,000

16,500,000

ปีงบประมาณ
2545 (สนับสนุน
โดยงบประมาณ
กรมชลประทาน)
ปีงบประมาณ
2545 (สนับสนุน
โดยงบประมาณ
กรมชลประทาน)
ปีงบประมาณ 2546

15,000,000

ปีงบประมาณ 2547

11,000,000

ปีงบประมาณ 2547

126,600,000

ปีงบประมาณ 2547

11,690,000

ปีงบประมาณ 2548

207,900,000

ปีงบประมาณ 2548

4,490,000

ปีงบประมาณ 2548

26,040,000

ปีงบประมาณ 2548
(งบประมาณของกรม
ทางหลวงชนบท)

10,000,000
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง

12,300,000

ปีงบประมาณ 2549

ปรับปรุงถนนภายในและระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

19,500,000

ปีงบประมาณ 2549

ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
ประกอบไปด้วย ห้องเรียนรวมขนาดต่าง ๆ
ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ ห้องสมุดพื้นที่ใช้สอย
31,000 ตร.ม.
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
1,129 ตร.ม.

300,000,000

ปีงบประมาณ 2549

16,500,000

ปีงบประมาณ 2549

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นประกอบด้วย
ห้องประชุมขนาด 2,800 ที่นั่ง และลาน
อเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 13,570 ตร.ม.
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น  
พื้นที่ใช้สอย 30,190 ตร.ม.
ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร ค.ส.ล. จ�ำนวน 1
หลัง สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 32,166 ตร.ม.

180,000,000

ปีงบประมาณ 2549

300,000,000

ปีงบประมาณ 2550

350,000,000

ปีงบประมาณ 2551

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินของอาคาร
สถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมล้านนา และอาคารเรียนรวม
และส�ำนักหอสมุด
28 ศูนย์บริการวิชาการ
อาคารศูนย์บริการวิชาการ ลักษณะอาคาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขต คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,525
สารสนเทศพะเยา ระยะ 2
ตร.ม.
29 สถานีไฟฟ้าย่อยวิทยาเขต
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง 115/22 เควี และ
สารสนเทศพะเยา
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง สถานีหม้อแปลง
ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงต�่ำภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
30 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
- งานก่อสร้างศาลาพักคอย จ�ำนวน 2 หลัง
ศาลาพักคอยรถสวัสดิการ
- ก่อสร้างทางเดินและลานจอดรถ คสล.
รับ - ส่งนิสิต
- งานก่อสร้างซุ้มทางเดินเชื่อมต่อมายังจุด
รอรถ
- งานรางระบายน�้ำ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งในศาลาและ
บริเวณทางเดิน

16,650,000

ปีงบประมาณ 2551

19,000,000

ปีงบประมาณ 2551

135,000,000

ปีงบประมาณ 2551

3,500,000

ปีงบประมาณ 2555

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20 ระบบสาธารณูปการหอพักนิสติ
ระยะที่ 2
21 ระบบสาธารณูปการหอพักนิสติ
ระยะที่ 3
22 อาคารเรียนรวมและ
ส�ำนักหอสมุด
23 ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ระยะ 1
24 อาคารสถาบันศึกษาและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมล้านนา (ไต)
25 กลุ่มอาคาร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
26 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัย
ด้านภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะที่ 1
27 ระบบสาธารณูปการหอพักนิสติ

รายละเอียดโครงการ
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
31 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
พื้นที่อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
32 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
ศูนย์บริการทางวิชาการ

33 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
เรือนเอื้องเงิน

34 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมพระราชทาน
ปริญญาบัตร
35 จ้างเหมาปรับปรุงถนนและ
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดโครงการ
- งานปรับปรุงบันได ขึน้ - ลง ภายในอาคาร
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้อาคาร
- งานปรับปรุงระบบระบายน�้ำ
- งานปรับปรุงอาคารหลังที่ 11 - 12 เป็น
โรงอาหารและโรงยิม
- งานปรับปรุงศาลาพักคอย
- งานราวกันตกหน้าห้องน�้ำ
- งานปรับปรุงในส่วนอื่น ๆ ภายในอาคาร
- งานทาสีอาคาร
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงอาคารเรือนเอื้องเงิน 1 และ 2 ซึ่ง
ประกอบด้วย
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนหลังคาทั้งหมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนประตูแต่ละห้อง
ทั้งหมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนฝ้าเพดานทั้งหมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนกระเบื้อง   
ผิวพื้น-ผนังและสุขภัณฑ์ประกอบห้องน�้ำ
ทั้งหมด
- งานรื้อถอนและปรับปรุงครุภัณฑ์
ภายในอาคาร เช่น พัดลม แอร์ติดผนัง
และเครื่องท�ำน�้ำอุ่น
- งานเทคอนกรีตพื้นบริเวณลาน
ด้านหลังอาคาร
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ทั้งหมด
- งานปรับปรุงสายเมนแรงต�่ำ
ภายนอกอาคาร
ปรับปรุงอาคารพญาง�ำเมืองในส่วนของชัน้ ใต้ถนุ
อาคารท�ำการต่อเติมห้องน�้ำ และลานจอดรถ
เพิ่มเติมรวมทั้งปรับปรุงชั้นบนของอาคาร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
ปรับปรุงถนนเส้นเชื่อมต่อเข้ามาภายใน
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 จุด รวมทั้งปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัย

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

1,000,000

ปีงบประมาณ 2555

10,480,000

ปีงบประมาณ 2555

9,890,000

ปีงบประมาณ 2555

11,980,000

ปีงบประมาณ 2556

18,000,000

ปีงบประมาณ 2556
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
36 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
คณะแพทยศาสตร์
37 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสร้างเสริมสุขภาพ
38 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1
39 ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ ขนาด 1 ไร่
ลึก 1.5 เมตร
40 ขุดบ่อเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ ขนาด 2 งาน
ลึก 1.5 เมตร
41 ปรับปรุงฝายกัน้ น�ำ้ ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
42 ปรับปรุงถนนภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
43 ปรับปรุงระบบทรายกรอง
น�้ำประปา โรงผลิตน�้ำประปา
แห่งที่ 1, 2

44 ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำจาก
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1 ไปยังโรง
ประปา 2
45 ปรับปรุงระบบเครื่องปั๊มน�้ำ
ดับเพลิงภายในอาคารหอประชุม
พญาง�ำเมือง

รายละเอียดโครงการ
- เพื่อรองรั					
บระบบบริหารและจัดการเรียน
การสอนที่เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
- อาคารส�ำนักงานและปฏิบัติการ  
ด้านศิลปศาสตร์
- อาคารปฏิบตั กิ ารด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และบริการ
- อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
- อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- อาคารหอพักผู้ป่วย
- อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- ขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จ�ำนวน 3 บ่อ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)
546,000

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ
ปีงบประมาณ 2557

399,000,000

ปีงบประมาณ
2554 - 2558

314,500,000

ปีงบประมาณ
2554 - 2559

540,000

ปีงบประมาณ 2559

440,000

ปีงบประมาณ 2559

     994,300

ปีงบประมาณ 2559

- ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย (คสล.)
ระยะทาง 120 ม.กว้าง 5 ม.
- ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย (แอสฟัลท์)
- งานตีเส้นจราจร
- งานเปลี่ยนไส้กรองน�้ำ ระบบผลิต
น�้ำประปาแห่งทื่ 1, SKS 1
- งานเปลี่ยนไส้กรองน�้ำ ระบบผลิต
น�้ำประปาแห่งทื่ 2, SKS 1
- งานเปลี่ยนไส้กรองน�้ำ ระบบผลิต
น�้ำประปาแห่งทื่ 2,SKS 3
- ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำ
แห่งที่ 1 ไปยังโรงประปา 2

982,600

ปีงบประมาณ 2559

937,200

ปีงบประมาณ 2559

998,000

ปีงบประมาณ 2559

- งานบ�ำรุงรักษาเครื่องยนต์ของอาคาร
หอประชุมพญาง�ำเมือง
- งานซ่อมเครื่องยนต์ของอาคารหอประชุม
พญาง�ำเมืองที่ช�ำรุด

302,200

ปีงบประมาณ 2559

- ขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จ�ำนวน 4 บ่อ
- ปรับปรุงฝายกั้นน�้ำศูนย์การแพทย์ คสล.
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
46 ก่อสร้างผนังตารางสี่เหลี่ยม
กันดินพังกลุ่มอาคาร
วิศวกรรมศาสตร์
47 ปรับปรุงลานจอดรถยนต์
อาคารปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร์
48 ปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุม         
พญาง�ำเมือง
49 ก่อสร้างท�ำนบดิน กั้นน�้ำ
ล�ำห้วย หน้าอาคาร มพ.อ.6
50 ขุดลอกอ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
51 ปรับปรุงรั้วสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยพะเยา
52 ปรับปรุงบ่อขยะ แบบฝังกลบ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
53 ปรับปรุงระบบท่อน�้ำเกษตร

54 ปรับปรุงอาคารโรงผลิตน�้ำ
ประปาแห่งที่ 1, 2

55 ก่อสร้างท่อระบายน�้ำป่าบริเวณ
ถนนแนวกันไฟรอบแนวเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา
56 ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์โคม
ไฟส่องสว่างอาคารหอประชุม
พญาง�ำเมือง

รายละเอียดโครงการ
					
- ก่อสร้างผนั
งตารางสี่เหลี่ยมกันดินพัง
กลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

998,700

ปีงบประมาณ 2559

     995,500

ปีงบประมาณ 2559

- งานปูพื้นไม้ส�ำเร็จรูป

997,800

ปีงบประมาณ 2559

- ก่อสร้างท�ำนบดินกั้นน�้ำล�ำห้วย
หน้าอาคาร มพ.อ.6
- ขุดลอกอ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1

913,700

ปีงบประมาณ 2559

997,700

ปีงบประมาณ 2559

- ปรับปรุงรั้วสนามกีฬา

993,700

ปีงบประมาณ 2559

- ปรับปรุงบ่อขยะแบบฝังกลบ

999,900

ปีงบประมาณ 2559

- ชุดปั๊มสูบน�้ำและถังเพิ่มแรงดัน
- ตู้ควบคุมการท�ำงานปั๊มน�้ำ 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
- งานติดตั้งระบบท่อเมนน�้ำเกษตร
- งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่ 1  
- งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่ 2
(ส่วนที่เป็นถนน)
- งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่ 2
(ส่วนพื้นที่รอบอาคาร)
- งานปรับปรุงอาคารโรงผลิตประปาแห่งที่ 2
- งานปรับปรุงระบบผลิตน�ำ้ ประปา ส่วนงาน
ทาสีถังกรองน�้ำ SK  
- งานก่อสร้างท่อระบายน�้ำป่าบริเวณถนน
แนวกันไฟรอบแนวเขต

999,900

ปีงบประมาณ 2559

818,400

ปีงบประมาณ 2559

999,900

ปีงบประมาณ 2559

- งานเปลี่ยนโคม HIGH BAY ของเดิม จาก
MERCURY VAPOUR LAMP 1 - 250W เป็น
โคม HIGH BAY ชนิด LED ขนาด 1 - 100W
พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานเปลีย่ นอุปกรณ์ภายในโคม HIGH BAY
ของเดิม ชนิดฝังฝ้าเพดานของเดิม

883,000

ปีงบประมาณ 2559

- งานปรับปรุงลานจอดรถ คสล. 740 ตร.ม.
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

57 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
จ่ายให้อาคารโรงสูบน�้ำดิบ
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
58 ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องวัด
อัตราการไหลและปริมาณน�้ำ
ประปา
59 ปรับปรุงและติดตั้งมาตรวัด
น�ำ้ ประปากลุม่ อาคารหอพักนิสติ
60 ก่อสร้างระบบเครื่องสูบน�้ำ
อ่างเก็บน�้ำดิบแห่งที่ 1

61 ปรับปรุงโรงเรือนกรีนเฮ้าส์
ส�ำหรับปลูกพืช
62 ปรับปรุงและติดตั้งปั๊มน�้ำ
แรงดันอัตโนมัติ 400 W พร้อม
ระบบจ�ำหน่าย
63 ก่อสร้างห้องน�ำ้ และทีพ่ กั นักกีฬา
สนามกีฬาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดโครงการ
					
ชนิด METAL
HALIDE VAPOUR LAMP
1 - 250W พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานเปลีย่ นอุปกรณ์ภายในโคม HIGH BAY
ของเดิม ชนิดฝังฝ้าเพดานของเดิม ชนิด  
METAL HALIDE VAPOUR LAMP 1 - 400W
แทนที่ของเดิมที่ช�ำรุดพร้อมงานซ่อมแซม
ฝ้าเพดานบริเวณดวงโคม
- งานเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโคมฝังฝ้าชนิด
PAR56 ขนาด 300W งานเปลี่ยนโคมไฟ
EMERGENCY ของเดิม
- ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงจ่ายให้อาคาร
โรงสูบน�้ำดิบอ่างเก็บน�้ำ แห่งที่ 1

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

466,100

ปีงบประมาณ 2559

990,700

ปีงบประมาณ 2559

969,900

ปีงบประมาณ 2559

846,500

ปีงบประมาณ 2559

1,000,000

ปีงบประมาณ 2559

- ปรับปรุงและติดตั้งปั้มน�้ำแรงดันอัตโนมัติ
400 W พร้อมระบบจ�ำหน่าย

802,000

ปีงบประมาณ 2559

- ก่อสร้างห้องน�ำ้ และทีพ่ กั นักกีฬาสนามกีฬา
โรงเรียนสาธิต (คสล.)

992,000

ปีงบประมาณ 2559

- งานติดตั้งชุดเครื่องวัดอัตราการไหลและ
ปริมาณน�้ำประปา
- ชุดประตูน�้ำ Butterfly valve มาตรวัด
อัตราการไหล
- ปรับปรุงและติดตั้งมาตรวัดน�้ำประปา
กลุ่มอาคารหอพักนิสิต
- งานปรับปรุงโรงสูบน�้ำดิบแห่งที่1
- งานจัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า
- งานก่อสร้างระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต�่ำ
จ่ายไฟให้แก่ตู้ควบคุม MCC5
- งานก่อสร้างระบบสายป้อนไฟฟ้าแรงต�่ำ
จ่ายให้แก่มอเตอร์ปั๊มสูบน�้ำ
- งานย้ายอุปกรณ์จากอาคารเดิมที่ช�ำรุด
มายังอาคารใหม่
- โรงเรือนกรีนเฮ้าส์ส�ำหรับปลูกพืช (คสล.)
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
64 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม
และหอสมุด
65 อาคารบริการ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
66 ลานจอดรถคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
67 ระบบสาธารณูปโภค
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
68 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
69 ก่อสร้างอาคารบริการเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
70 ก่อสร้างอาคารก�ำจัดขยะอินทรีย์
โดยใช้ไส้เดือน ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
71 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
บริเวณซุ้มประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

48,300,000

ปีงบประมาณ 2559

1,987,000

ปีงบประมาณ 2559

- ก่อสร้างลานจอดรถทันตแพทยศาสตร์
(คสล.)

1,997,700

ปีงบประมาณ 2559

- งานก่อสร้างระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต�่ำ
เพิ่มเติมภายในโครงการ
- งานก่อสร้างระบบเมนประปาใต้ดินจากท่อ
ประปาเดิมมายังทางเข้าโครงการ
- งานก่อสร้างระบบเมนประปาใต้ดินภายใน
โครงการ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

1,999,800

ปีงบประมาณ 2559

998,400

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

992,700

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

957,000

ปีงบประมาณ 2559

- งานปรับปรุงโคมไฟส่องทางเดินเท้า
บริเวณหน้าประตูรั้วมหาวิทยาลัย
- งานซ่อมหลอดไฟแสงสว่าง รั้วด้านหน้า
มหาวิทยาลัยทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด
- งานเปลี่ยนโคมไฟถนน ชนิด LED ของ
เดิมด้านหน้ามหาวิทยาลัยทดแทนของเดิม
ที่ช�ำรุด
- งานซ่อมโคมไฟส่องป้าย,Medium flood
light, HID 35 W, ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงตู้ควบคุมบริเวณเสาธงเปลี่ยนตู้
LP - 11 - A2 และตู้ TIMER

814,000

ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดโครงการ
- ซ่อมหลั					
งคา, ซ่อมฝ้าเพดาน, ปรับปรุงพื้น
ปูกระเบื้องเซรามิค, ทาสี, ปรับปรุงงาน
ระบบไฟฟ้า, ปรับปรุงทางเดินเชื่อม
- ก่อสร้างอาคาร (คสล.) ชั้นเดียว
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
72 ปรับปรุงระบบประปาเพื่อจ่าย
ให้กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
การโรงแรม ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

73 ปรับปรุงระบบส�ำรองไฟฟ้า
ก�ำลังอาคารหอประชุม         
พญาง�ำเมือง ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
74 ปรับปรุงระบบลงดินล่อฟ้า
อาคารหอประชุม         
พญาง�ำเมือง ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
75 ปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า
กลุ่มอาคารเรียนรวม CE
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

76 ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณหลัง
สถานีไฟฟ้าย่อย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
77 ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
แรงต�่ำบริเวณสถานีหม้อแปลง
ไฟฟ้า TX - 07 ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

- งานปรับ					
ปรุงระบบประปาบริเวณถังเก็บน�้ำ 
4 - 2000 ลิตร
- งานก่อสร้างท่อประปาเชื่อมต่อท่อประปา
เดิมกับถังเก็บน�้ำในอาคาร เชื่อมระหว่างถัง
เก็บน�้ำ 4 - 2000 ลิตร และถังน�้ำใต้ดินของ
โรงแรม
- งานปรับปรุงระบบท่อประปาจากถังน�้ำ
ใต้ดิน อาคารโรงแรม ต่อเชื่อมกับระบบ
ประปาเดิม
- งานปรับปรุงระบบท่อประปาเมน ต่อเชื่อม
กับระบบประปาเดิมบริเวณโรงแรมเดิม
- งานรื้อถอนถังเก็บน�้ำบริเวณเรือนรับรอง
ของเดิม
- งานปรับปรุงเพิม่ ตู้ Main & Emergency - 1
- งานปรับปรุงเพิม่ ตู้ Main & Emergency - 2

850,000

ปีงบประมาณ 2559

995,800

ปีงบประมาณ 2559

- ปรับปรุงระบบลงดินล่อฟ้าอาคารหอประชุม
พญาง�ำเมือง
- LIGHTING ARRESTER

611,000

ปีงบประมาณ 2559

- LIGHTING ARRESTER (Early Streamer
Emission) อาคารเรียนรวม CE3
- LIGHTING ARRESTER (Early Streamer
Emission) อาคารเรียนรวมหอสมุด CE8
- LIGHTING ARRESTER (Early Streamer
Emission) อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
SC2
- ก่อสร้างอาคารคสล.ชั้นเดียว

977,000

ปีงบประมาณ 2559

989,400

ปีงบประมาณ 2559

- ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต�่ำ
บริเวณสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า TX - 07

324,000

ปีงบประมาณ 2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
78 งานก่อสร้างระบบระบายน�้ำ
กันน�้ำป่าเซาะถนนบริเวณพื้นที่
ข้างศูนย์แพทย์ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
79 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างสนามกีฬากลางแจ้ง
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
80 งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง
ทางเท้าระหว่างหอประชุม
พญาง�ำเมืองและตึกอธิการบดี
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
81 ปรับปรุงระบบประปาภายใน
อาคารเรียนรวม CE ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

- งานก่อ					
สร้างระบบระบายน�้ำกันน�้ำป่าเซาะ
ถนนบริเวณพื้นที่ข้างศูนย์แพทย์

899,000

ปีงบประมาณ 2559

- งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างสนามกีฬา
กลางแจ้ง

925,400

ปีงบประมาณ 2559

- งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างทางเท้า
ระหว่างหอประชุมพญาง�ำเมืองและ
ตึกอธิการบดี

980,000

ปีงบประมาณ 2559

- งานซ่อมผนังห้องเก็บน�้ำประปา
อาคารเรียนรวม CE
- งานปรับปรุงท่อเมนประปาระหว่างอาคาร
เรียนรวม CE และอาคารวิทยาศาสตร์
- งานปรับปรุงระบบ BOOSTER PUMP
ของเดิม
- งานปรับปรุงระบบเมนประปาภายนอก
- งานโครงสร้าง (บันใดทางขึ้น)
- งานโครงสร้าง (ลานจอดรถ)

986,400

ปีงบประมาณ 2559

976,000

ปีงบประมาณ 2559

998,000

ปีงบประมาณ 2559

992,500

ปีงบประมาณ 2559

82 งานก่อสร้างลานจอดรถบริเวณ
ด้านล่างติดกับทางขึ้นหอ
พระพุทธรูป สธ. ประจ�ำ
มหาวิทยาลัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
83 งานก่อสร้างระบบไฟแสงสว่าง - งานก่อสร้างระบบไฟแสงสว่างส�ำหรับ
ส�ำหรับลานจอดรถบริเวณ
ลานจอดรถบริเวณด้านล่างติดกับทางขึ้น
ด้านล่างติดกับทางขึ้น
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�ำมหาวิทยาลัย
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�ำ 						
มหาวิทยาลัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
84 งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค - งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน
จ่ายให้หอพระพุทธรูป สธ.
ทางขึ้น และลานจอดรถด้านบนหอพระ
ประจ�ำมหาวิทยาลัย ต�ำบลแม่กา - งานระบบเมนแรงต�่ำส�ำหรับลานเวที
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลางแจ้ง
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
85 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงให้
อาคารศูนย์อาหาร ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
86 ปรับปรุงส�ำนักงานผู้บริหาร
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
87 โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงเรียนสาธิต หลังที่ 6
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
88 ปรับปรุงห้องมืดคณะวิทยาศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
89 ปรับปรุงห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (ศูนย์กรุงเทพฯ)
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
90 ก่อสร้างอาคารเพาะฟักและ
ผลิตอาหารสัตว์นำ 
�้ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
91 ก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ 
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
92 ก่อสร้างโรงเพาะขยายพันธุ์
ไรแดง ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
93 ก่อสร้างอาคารเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
94 ก่อสร้างอาคารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

					
- งานก่อสร้
างฐานคอนกรีตรองรับหม้อแปลง
และรั้วตาข่าย
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น�้ำมัน 1250
KVA, 22/0.4 - 0.23kV, W/ Plug in
terminator, new PEA STANDARD
- ปรับปรุงหน่วยบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
- ปรับปรุงกองการเจ้าหน้าที่
- ปรับปรุงกองอาคารสถานที่
- งานฝ้าเพดาน
- งานผนัง
- งานประตู - หน้าต่าง
- งานทาสี
- งานกั้นห้อง SC4108 (ห้องมืด)
- ทาสี ที่ผนังและฝ้าเดิม
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- งานผนัง
- งานติดตั้งวอลเปเปอร์
- ครุภัณฑ์

998,600

ปีงบประมาณ 2559

946,500

ปีงบประมาณ 2559

710,200

ปีงบประมาณ 2559

204,400

ปีงบประมาณ 2559

999,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

990,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

850,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

985,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

950,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

995,000

ปีงบประมาณ 2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
95 ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์การหมัก
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
96 ก่อสร้างอาคารผลิตอาหารสัตว์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
97 ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
เคี้ยวเอื้อง (โคเนื้อ แพะเนื้อ      
บ่อแก๊สชีวภาพ) ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
98 ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนม
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
99 ก่อสร้างโรงเรือน สัตว์ปีก
(ไก่เนือ้ นกกระทา) ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
100 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
หลังการเก็บเกี่ยว ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
101 ก่อสร้างอาคารเก็บเมล็ดพันธุพ์ ชื
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
102 ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต
ทางการเกษตร ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
103 ก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์แมลง
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
104 ปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันขโมย
และดูแลรักษาทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
105 ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
ห้องเรียนอนาโตมี จ�ำนวน 1 งาน
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
- อาคาร 					
คสล.ชั้นเดียว

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

970,000

ปีงบประมาณ 2559

990,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

999,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

996,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

992,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

995,000

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

997,500

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

998,700

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

998,800

ปีงบประมาณ 2559

- งานปรับปรุงระบบสายสัญญาณ UTP Cat.6
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

973,000

ปีงบประมาณ 2559

- งานโครงเหล็กรับฝ้าเพดาน
- งานผนัง
- งานฝ้าเพดาน
- งานระบบไฟฟ้า

975,400

ปีงบประมาณ 2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

						
106 ก่อสร้างอาคารควบคุมการใช้
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ
Smart Grid ของมหาวิทยาลัย
พะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
107 ปรับปรุงห้องประชุมวิทยาลัย
- ปรับปรุงห้องประชุมวิทยาลัยพลังงาน
พลังงาน ต�ำบลแม่กา
- งานครุภัณฑ์
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
108 ก่อสร้างศูนย์อาคารความเป็นเลิศ - อาคาร คสล.ชั้นเดียว
ด้านมลพิษอากาศและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภาคเหนือ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
109 ก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีไวไฟ - อาคาร คสล.ชั้นเดียว
พร้อมอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
110 ก่อสร้างพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
ทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
111 ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล
- สนามวอลเลย์บอลชายหาด
ชายหาด ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
112 ก่อสร้างเรือนทดลองทาง
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
ธรรมชาติวทิ ยา คณะวิทยาศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
113 ปรับปรุงสนามกีฬาบาสเกตบอล - ปรังปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
114 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์สนามกีฬาและ - ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาและระบบ
ระบบส่องสว่าง ต�ำบลแม่กา
ส่องสว่าง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
115 จัดท�ำอัฒจันทร์ขนาดกลางและ - จัดท�ำอัฒจันทร์ขนาดกลางและระบบ
ระบบส่องสว่าง ต�ำบลแม่กา
ส่องสว่าง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

950,000

ปีงบประมาณ 2559

977,000

ปีงบประมาณ 2559

950,000

ปีงบประมาณ 2559

976,300

ปีงบประมาณ 2559

995,000

ปีงบประมาณ 2559

555,000

ปีงบประมาณ 2559

994,000

ปีงบประมาณ 2559

950,000

ปีงบประมาณ 2559

440,700

ปีงบประมาณ 2559

850,000

ปีงบประมาณ 2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

116 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์						
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
ทางกีฬา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
117 ก่อสร้างโรงจอดรถและระบบ
- ก่อสร้างโรงจอดรถ คสล.
ขนส่งสัตว์ทดลอง ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
118 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
- งานผนัง
กายวิภาคศาสตร์ ต�ำบลแม่กา - งานประตู
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา - งานทาสีผนัง
119 ก่อสร้างสรวลศิลป์ ต�ำบลแม่กา - อาคาร คสล.ชั้นเดียว
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
120 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
และห้องท�ำงานการเงิน
- งานปรับปรุงห้องคณะ
และพัสดุ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
121 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คณะ
- งานผนังและผิวผนัง
วิศวกรรมศาสตร์ ต�ำบลแม่กา - งานตกแต่งผิวพื้น
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา - งานประตู - หน้าต่าง
- งานสี
122 ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ
- ถนนและลานจอดรถ คสล.
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ต�ำบลริมกก
อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
123 ก่อสร้างระบบประปาและปรับปรุง - งานระบบประปา
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
- งานระบบไฟฟ้า
พะเยา วิทยาเขตเชียงราย
- งานผังบริเวณ
ต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
124 ปรับปรุงอาคารหอพัก มหาวิทยาลัย - งานทาสี
พะเยา วิทยาเขตเชียงราย
- งานประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม
ต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมืองเชียงราย - งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
จังหวัดเชียงราย
125 ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
- งานพื้น (คสล.) ใต้อาคาร  
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
- งานผนัง
วิทยาเขตเชียงราย ต�ำบลริมกก - งานพื้น
อ�ำเภอเมืองเชียงราย
- งานทาสี
จังหวัดเชียงราย
- งานระบบไฟฟ้า

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

945,500

ปีงบประมาณ 2559

989,100

ปีงบประมาณ 2559

200,000

ปีงบประมาณ 2559

999,500

ปีงบประมาณ 2559

995,000

ปีงบประมาณ 2559

850,000

ปีงบประมาณ 2559

985,000

ปีงบประมาณ 2559

945,000

ปีงบประมาณ 2559

968,000

ปีงบประมาณ 2559

975,000

ปีงบประมาณ 2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

126 ก่อสร้างศูนย์อาหารและ 						
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
โภชนาการ อาคารทันตกรรม  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
127 งานก่อสร้าง ลานจอดรถ
- งานก่อสร้างลานจอดรถ (คสล.)
โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
128 งานก่อสร้างถนนทางเข้า
- งานก่อสร้างถนน (คสล.)
โรงพยาบาลทันตกรรม  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
129 งานก่อสร้างแและสร้างเสริม
- งานก่อสร้างลานกิจกรรม (คสล.)
สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
130 งานก่อสร้างถนนและทางขึ้น - งานก่อสร้างถนนและทางขึ้น
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�ำ
หอพระพุทธรูป สธ. (คสล.)
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
131 งานก่อสร้างลานจอดรถด้านบน - งานก่อสร้างลานจอดรถ (คสล.)
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
132 งานก่อสร้างห้องน�้ำบริเวณ
- งานก่อสร้างห้องน�้ำ คสล.
ด้านข้างหอพระพุทธรูป สธ.
ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
133 ขุดสระเก็บน�้ำส�ำหรับโรงเรือน - งานปรับพื้นที่
- งานขุดลอก
เพาะช�ำ กล้าไม้ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
134 ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมัก
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
เพื่อการเกษตร ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

953,300

ปีงบประมาณ 2559

962,600

ปีงบประมาณ 2559

985,000

ปีงบประมาณ 2559

945,000

ปีงบประมาณ 2559

968,700

ปีงบประมาณ 2559

980,000

ปีงบประมาณ 2559

970,000

ปีงบประมาณ 2559

980,000

ปีงบประมาณ 2559

994,700

ปีงบประมาณ 2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

135 ปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคาร						
- งานซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน
หอพักอาจารย์ มพ.อ.1 - 7
- รื้อกระเบื้องลอนคู่
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - กระเบื้องลอนคู่
จังหวัดพะเยา
- งานซ่อมฝ้าเพดานภายในห้อง
- ทาสีฝ้าเพดานภายในห้อง
136 ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร
- งานรื้อถอนพื้นผิว
ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
- ปูกระเบื้องเซรามิค
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
137 ปรับปรุงที่นั่งพักระเบียงทาง
- งานผนังม้านั่งกรุกระบื้อง
เดินอาคารเรียนรวม CE
- งานพื้นม้านั่งกรุกระบื้อง
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - งานผนังกรุกระบื้องเคลือบ
จังหวัดพะเยา
138 ก่อสร้างอาคารส�ำนักงานรักษา - อาคาร คสล.ชั้นเดียว
ความปลอดภัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
139 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช�ำกล้าไม้ - อาคาร คสล.ชั้นเดียว
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
140 ก่อสร้างถังเก็บน�้ำ ค.ส.ล.
- ก่อสร้างถังเก็บน�้ำ คสล.
อาคารหอพักนิสิต ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
141 ก่อสร้างถังเก็บน�้ำ ค.ส.ล. กลุ่ม - ก่อสร้างถังเก็บน�้ำ คสล.
อาคารทีพ่ กั ผูบ้ ริหาร ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
142 ก่อสร้างลานจอดรถยนต์และ
- ก่อสร้างลานจอดรถยนต์และลานกิจกรรม
ลานกิจกรรมบริเวณอาคาร           คสล.
คณะสหเวชศาสตร์ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
143 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
- งานดินด�ำปรับหน้าดิน
กลุ่มอาคารด้านสังคมศาสตร์
- งานปลูกหญ้าสนาม/ทางเดิน
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - งานจัดท�ำสวนหย่อม
จังหวัดพะเยา
144 ปรับปรุงถนนสนามจอด
- ปรับปรุงถนนสนามจอดเฮลิคอปเตอร์
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
พระที่นั่ง คสล.
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

995,000

ปีงบประมาณ 2559

990,000

ปีงบประมาณ 2559

985,700

ปีงบประมาณ 2559

972,800

ปีงบประมาณ 2559

985,400

ปีงบประมาณ 2559

985,000

ปีงบประมาณ 2559

985,000

ปีงบประมาณ 2559

979,100

ปีงบประมาณ 2559

995,000

ปีงบประมาณ 2559

982,000

ปีงบประมาณ 2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

						
145 ปรับปรุงขุดลอกบ่อพักน�้ำและ
- ระบบน�้ำพุทุ่นลอยสแตนเลส
ระบบเติมอากาศอาคารเรียน
- งานขุดลอกบ่อพักน�้ำ
รวม CE ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
146 ปรับปรุงทาสีประตูทางเข้าและ - งานทาสีน�้ำพลาสติกภายนอก
ก�ำแพงด้านหน้ามหาวิทยาลัย - งานทาสีน�้ำมัน
พะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
147 ก่อสร้างอาคาร เก็บวัสดุ
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
กองอาคารสถานที่ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
148 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่
- งานขุดหลุม
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1 และพื้นที่ - งานปลูกต้นไม้
ถนนภายในมหาวิทยาลัย
- งานวัสดุการเกษตร
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - งานปลูก
จังหวัดพะเยา
149 ปรับปรุงระบบน�ำ้ ส�ำหรับภูมทิ ศั น์ - งานปรับปรุงระบบปั๊มสูบน�้ำ บริเวณ
บริเวณอาคารหอประชุม
หลังอาคารหอประชุมพญาง�ำเมือง
พญาง�ำเมือง ต�ำบลแม่กา
- งานจัดหาสายเมนแรงต�่ำ จ่ายไฟให้ตู้
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ควบคุมปั๊มน�้ำ
- งานปรับปรุงท่อเมนประปาของเดิมทีช่ ำ� รุด
150 ปรับปรุงอาคาร เรือนรับรอง
- งานปรับปรุงเรือนรับรองพิเศษ
พิเศษ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
151 ปรับปรุงทาสีอาคารหอประชุม          - งานทาสีฝ้าเพดาน
พญาง�ำเมือง ต�ำบลแม่กา
- งานทาสีผนัง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
152 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
- รื้อถอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ - งานประตูและหน้าต่าง
ศิลปกรรมศาสตร์ ต�ำบลแม่กา - งานผนัง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา - งานพื้น
- งานทาสี
153 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
- รื้อถอน
คณะแพทยศาสตร์ ต�ำบลแม่กา - งานผนัง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา - งานทาสี
- งานทางลาดเข้าอาคาร
- งานระบบไฟฟ้า

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

995,000

ปีงบประมาณ 2559

995,000

ปีงบประมาณ 2559

984,900

ปีงบประมาณ 2559

998,000

ปีงบประมาณ 2559

920,000

ปีงบประมาณ 2559

980,000

ปีงบประมาณ 2559

990,000

ปีงบประมาณ 2559

985,000

ปีงบประมาณ 2559

999,000

ปีงบประมาณ 2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

154 ปรับปรุงส�ำนักงานคณะ 						
- งานรื้อถอนกระเบื้องยาง
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
- งานผนังและผิวผนัง
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - งานตกแต่งผิวพื้น
จังหวัดพะเยา
- งานทาสี
- งานระบบไฟฟ้า
155 ปรับปรุงห้องงานทะเบียน
- กระเบื้องแกรนิตโต้
เก็บเอกสารกองการเจ้าหน้าที่ - งานฝ้าเพดาน
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - งานผนังและตกแต่ง
จังหวัดพะเยา
- งานระบบไฟฟ้า
156 ปรับปรุงห้องกองบริการ
- งานรื้อถอนผนังเบา
การศึกษา ต�ำบลแม่กา
- งานรื้อถอนกระเบื้องยาง
อ�ำเภอเมืองพะเยา
- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้
จังหวัดพะเยา
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
157 ปรับปรุงลานกิจกรรมตึก ICT - งานซ่อมจุดเชื่อมต่ออาคาร
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - งานพื้นผิว
จังหวัดพะเยา
158 ปรับปรุงห้องวิชาชีพครู
- งานผนัง
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - ไฟฟ้าแสงสว่าง
จังหวัดพะเยา

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

607,000

ปีงบประมาณ 2559

991,000

ปีงบประมาณ 2559

771,000

ปีงบประมาณ 2559

998,100

ปีงบประมาณ 2559

300,000

ปีงบประมาณ 2559

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

						
1 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ก่อสร้างกลุ่มอาคาร  ดังนี้
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2
- อาคารพิเคราะห์และบ�ำบัดโรค พร้อมทั้ง
ครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก
- อาคารหอพักผู้ป่วย (Word) พร้อมทั้ง
ครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก
- อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล พร้อมทัง้
ครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก
- อาคารปฏิบัติการทันตกรรม พร้อมทั้ง
ครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก  
- งานเพิ่มเติมในส่วนที่ตัดลด (ระยะที่ 1)
พร้อมทั้งครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก
- ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
งานบริเวณ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

450,000,000

ปีงบประมาณ
2555 - 2560
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ) (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ

						
2 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
- อาคารพิเคราะห์และบ�ำบัดโรค
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3
- อาคารหอพักผู้ป่วย
- หอพักนิสิตแพทย์และทันตแพทย์
- อาคารปฏิบัติการทันตกรรม
3 กลุ่มอาคารเรียนรวมวิทยาเขต - อาคารเรียนรวม                                    
เชียงราย
- ระบบสาธารณูปโภค
4 ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่และ - งานระบบน�ำ้ ประปา                                 
ถนนบริเวณภายในมหาวิทยาลัย - งานถนนและระบบสาธารณูปโภค                 
พร้อมสาธารณูปโภค
- งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน
5 กลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์ - อาคารเรียนทั่วไปหลังที่ 1                          
พัฒนาการศึกษาต้นแบบและ
- อาคารเรียนทั่วไปหลังที่ 2                          
บ่มเพาะวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ - อาคารวิทยาศาสตร์                                 
- อาคารบริหารและธุรการ                            
- โรงอาหาร                                           
- อาคารเรียนรวม 3,600 คน
6 ก่อสร้างกลุ่มอาคาร
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 1                          
ที่พักบุคลากร
- 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                                                       
7 จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
- อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
ที่ด�ำเนินการ

467,000,000

ปีงบประมาณ
2556 - 2560

222,800,000

ปีงบประมาณ
2557 - 2559
ปีงบประมาณ
2557 - 2559

384,950,000
489,350,000

ปีงบประมาณ
2557 - 2560

324,999,999

ปีงบประมาณ
2558 - 2560

99,541,515

ปีงบประมาณ
2559 - 2561

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ�ำปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้หลัก
C.1 การรับและการส�ำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
C.2 การได้งานท�ำของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
C.7 การก�ำกับมาตรฐานหลักสูตร
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ�ำคณะ/สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เลือก
S.1 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
S.2 Student mobility
S.3 Green University

ระดับคะแนน
3
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2
2
5
3
ระดับคะแนน
3
2
3
หมายเหตุ : การประเมินตามเกณฑ์ CUPT QA 7 ระดับ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2258/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556
เป็นคณะกรรมการที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน
การบัญชี และการงบประมาณ จ�ำนวน 3 ท่าน คือ
1. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการ
2. นางนิศกร ทัดเทียมรมย์
กรรมการ
3. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปด้วยดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง มีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัย
ในรอบปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแผนและผลการด�ำเนินการของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของการด�ำเนินงาน
ตามแผนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและ
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
1. การจัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ï คณะกรรมการได้พจิ ารณาและให้ขอ้ เสนอแนะเรือ่ งการจัดท�ำแผนการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 โดยสนับสนุน
ให้การวางแผนการตรวจสอบสามารถด�ำเนินการได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์  โดยมีหน่วยรับตรวจ
รวมทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน
2. การก�ำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน
ï คณะกรรมการได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีก่ ำ� กับดูแลการบริหารและการด�ำเนินงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดตามแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ
ï คณะกรรมการได้ทบทวนกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ï คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการอบรมด้านการตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทาง
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของคณะและ
ส่วนงาน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในไปสู่มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
ï คณะกรรมการให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในทัง้ ด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน วิธกี าร อุปกรณ์
เครื่องมือและเทคโนโลยีอันจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้งานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐาน
และสอดคล้องกับหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของวิชาชีพนี้
ï คณะกรรมการได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบภายในได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถและสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
ï คณะกรรมการได้กำ� กับดูแลการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
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3. การสอบทานด้านการเงิน
ï คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาให้ค�ำปรึกษารายงานผลการตรวจสอบกองคลังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และสอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้
1) การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
2) การตรวจสอบงบการเงินและเอกสารการเงิน ปีงบประมาณ 2556
3) การตรวจสอบด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
ï คณะกรรมการตรวจสอบประจ� ำ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ ใ ห้ ข ยายผลการตรวจสอบเป็ น การปฏิ บั ติ ง าน
การตรวจสอบพิเศษในเรื่องที่มีข้อตรวจพบเดิม ซึ่งเป็นจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นตัวเงิน
ค่อนข้างมาก เช่น หลักฐานการจ่ายเงินที่ไม่ได้แนบไว้ให้ตรวจสอบ และการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงิน
บางรายการไม่ครบถ้วนส�ำหรับการตรวจสอบไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2559
ï คณะกรรมการได้ พิ จารณารายงานผลการตรวจสอบพร้ อ มทั้ ง ให้ ข ้ อ เสนอแนะและความเห็ น ส� ำ หรั บ การตรวจสอบ
หน่วยงานด้านการเงินการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมวัสดุ จ�ำนวน 12 หน่วยงาน รวม 23 กิจกรรม ตามขอบเขต
การตรวจสอบที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบหน่วยงาน
ï คณะกรรมการได้ติดตามผลการด�ำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อสั่งการให้การบริหารงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับ
การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
4. ระบบการควบคุมภายใน
ï คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ
2559 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการประเมินหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ข้อมูลและรายงานทางการเงินเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในปีที่ผ่านมานอกเหนือจากที่คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มกี ารประชุมร่วมกับทีมฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ในกรณีดังต่อไปนี้

ด้านบริหารพัสดุ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
1) การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองที่ยังไม่มีประสิทธิภาพท�ำให้เกิดการรั่วไหลสูญหาย เสื่อมสภาพหรือไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการส�ำรวจและประเมินความเสียหาย ทุกคณะ/ส่วนงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งการก�ำหนดมาตรการ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว
2) การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโดยการพิจารณาน�ำระบบการจัดซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ�ำกัดปริมาณมาใช้
กรณีที่มีการจัดซื้อวัสดุประเภทเดียวกันในปริมาณมากและสม�่ำเสมอ
3) การจัดการคลังวัสดุวทิ ยาศาสตร์เกีย่ วกับปัญหาการบันทึกชือ่ คลังวัสดุในระบบ ERP โดยเสนอให้ใช้ชอื่ วิทยาศาสตร์เพือ่ ไม่ให้
สับสนและเป็นแนวทางเดียวกัน

ด้านบริหารการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านบริหารการเงิน ดังต่อไปนี้
1) เงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ควรทบทวนให้เฉพาะหน่วยงานที่มีความจ�ำเป็นจริง ๆ เท่านั้น หน่วยงานใดไม่มีการใช้จ่ายหรือ
ไม่มีความจ�ำเป็น ควรส่งคืนกองคลังเพื่อได้น�ำเงินไปหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยโดยรวม
2) ปัญหาการบริหารการเงินในอนาคตโดยให้ฝ่ายบริหารพิจารณาก�ำหนดนโยบายบัญชีให้ชัดเจนเกี่ยวกับการกระจายหรือ
รวมศูนย์ผสมผสานกันอย่างไรให้เหมาะสมกับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยก่อนการวางระบบบัญชีใหม่
3) การจัดท�ำรายงานการเงินให้มีการออกรายงานการเงินได้รวดเร็วขึ้นอย่างช้าภายใน 150 วันหลังจากปิดงบ
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ด้านโครงสร้างการบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน
เนื่องจากโครงสร้างการบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน ยังไม่ถูกต้องตามหลักสากล ที่หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องขึ้นตรงต่อ
ผู้บริหารสูงสุดคืออธิการบดี ซึ่งมีผลท�ำให้ผู้บริหารอาจไม่ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วน และหน่วยรับตรวจไม่ให้
ความส�ำคัญในการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบและไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนเรื่องโครงสร้างการบริหารหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และมอบฝ่ายบริหารให้พิจารณาจัดให้มีระบบการก�ำกับและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการ
ตรวจสอบ เนือ่ งจากผลการตรวจสอบหมายถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึง่ อยู่ในหน้าทีร่ บั ผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยตรง

ด้านการบริหารงานภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการบริหารภายใน ดังต่อไปนี้
1) ได้ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน�ำข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบภายในไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพต่อไป การช่วยอธิการบดีก�ำกับและติดตามผล เนื่องจากเกี่ยวข้องกับระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
2) การด�ำเนินตามข้อตรวจพบให้ถึงที่สุด กรณีข้อตรวจพบที่ส�ำคัญต่อความเสียหายและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยโดยจัดให้มีมาตรการจัดการเป็นล�ำดับตามความเหมาะสม

ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านกฎระเบียบข้อบังคับในการปรับปรุงประกาศ/
ระเบียบต่าง ๆ ที่มีจ�ำนวนมากหลายฉบับซับซ้อนเข้าใจยาก ท�ำให้มีปัญหาในการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
โดยภาพรวมตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ แสดงความเห็น
อย่างเป็นอิสระ ให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมา   โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยทีด่ ี ตลอดจนไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ท�ำให้มหาวิทยาลัยคงไว้ซงึ่ ความน่าเชือ่ ถือและได้รบั ความไว้วางใจ
จากผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
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ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบ 88 พรรษา
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ
วันพ่อ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบ 88 พรรษา น�ำโดย
ดร.ส�ำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา อาจารย์วฒ
ุ ชิ ยั ไชยรินค�ำ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนิสติ ผศ.ดร.ปราณี อยูศ่ ริ ิ   
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติวันพ่อ เส้นทาง
เริม่ จากหน้าหอประชุมพญาง�ำเมืองไปสิน้ สุดทีห่ น้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพือ่ ประกอบพิธถี วายราชสดุดแี ละจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ในเวลา 18.30 น. ได้รบั เกียรติจาก ดร.ส�ำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา ประธานในพิธไี ด้กล่าวถวายราชสดุดี
และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต
ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพิธีหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และปิดท้าย
ด้วยการที่ผู้เข้าร่วมพิธีได้แปรอักษรข้อความว่า “UP Love พ่อ”
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พิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ ประทานจากสมเด็จพระวันรัต เพื่อบรรจุในพระเกศ
พระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และดร.ส�ำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้ารับ
พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุในพระเกศ พระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาดความสูง 61 ฟุต จาก
สมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร
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มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการลอยกระทง ม.พะเยา
ลอยกระทง ถือได้วา่ เป็นการท�ำนุบำ� รุงและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของสังคมไทย รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
อีกทั้งให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีลอยกระทงให้ด�ำรงอยู่โดยสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาด้านสุนทรียภาพ รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความสามัคคี การมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมของนิสติ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนี้
จัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประกวดซุ้มประตูป่า กิจกรรมประกวดกระทงประดิษฐ์ กิจกรรมประกวดบ่าวบ้าน
ม.พะเยา กิจกรรมเทศมหาชาติ(ตั้งธรรมหลวง)และใส่บาตรพระอุปคุต กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมออกร้านค้า เมื่อถึง
ป๋าเวณียี่เป็งชาวล้านนาจะเข้าวัดท�ำบุญและฟังเทศน์ครั้งใหญ่ หรือเรียกว่า ตั้งธรรมหลวง โดยส่วนมากจะเป็นพระเวสสันดรชาดก
อันเป็นพระชาติสดุ ท้ายก่อนจะเสด็จมาประสูตแิ ละตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทัง้ นีน้ สิ ติ และผูเ้ ข้าร่วมงานสามารถร่วมถวายปัจจัย
บูชากัณฑ์เทศน์ และใส่บาตรพระอุปคุต ใส่บาตรพระประจ�ำวันเกิด ณ บริเวณสระน�้ำข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อีกด้วย

163

ANNUAL REPORT 2016
Final_AW_Annual Report2016.indd 163

10/6/2560 BE 2:30 PM

งานลอยกระทง ม.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ 70 ปี ได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้างาน และบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดมี หาราชา เพือ่ แสดงความจงรักภักดี ณ โถงกลางอาคารส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างฝายชะลอน�้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์
9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณป่าต้นน�้ำ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันนี้ (24 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน�้ำ มหาวิทยาลัยพะเยา กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดโครงการสร้างฝายชะลอน�้ำ  เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการและลงพื้นที่สร้างฝายกั้นน�้ำ  ในพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.ส�ำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณบดี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผู้อ�ำนวยการกอง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันตักดินใส่ร่องแกน
ตัวฝายพร้อมทั้งบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ส�ำหรับโครงการสร้างฝายชะลอน�้ำ  เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ตามแนวพระราชด�ำริ โดยการสร้างฝายกั้นน�้ำ เพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน�้ำให้ช้าลง
ในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มปริมาณน�้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน�้ำชั้นล่าง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กบั ดินของป่าต้นน�ำ้ บริเวณป่าชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทัง้ เพือ่ สร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยา
ในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย
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โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุม        พญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จ
การศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2557 โดยมีผทู้ รงคุณวุฒเิ ข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ 3 คน และมีผสู้ ำ� เร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร รวม 3,534 คน ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา
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หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง
พลับพลาพิธี เพื่อทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุ และทรงเบิกพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. พระพุทธรูปประจ�ำ
มหาวิทยาลัยโดยในปี 2558 มหาวิทยาลัย ได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก
มีความสูง 18.30 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ที่ขนาดด้านหน้า ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. ซึ่งปัจจุบัน ก่อสร้างเสร็จแล้ว
และเชิญไปประดิษฐานบริเวณเนินเขา ด้านหลังหอประชุมพญาง�ำเมือง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนประชาชน
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มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการแข่งขัน
กีฬาน้องใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2558 UP Games โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินค�ำ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการกิจการนิสิต และนักวิชาการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต
ประจ�ำคณะ บุคลากรกิจการนิสิต และนิสิต โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ออกก�ำลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
มีความอดทน มีน�้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งนิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางด้านกีฬา ทั้งนี้มีขบวนนักกีฬาจากทั้ง
15 คณะ 2 วิทยาลัย ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา
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“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
“Wisdom for Community Empowerment”
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คณะผู้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2559
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

ประธาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ผู้จัดท�ำ :
ดร.ส�ำราญ ทองแพง
นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์
นายฤทธิชัย มณีทิพย์
นายปิยะภัทร ไวทยกุล
นางสาวนิภาพร จุมปา
นางสาวอัมพิกา อัมพุธ
นางสาวรัตติยา เงินเย็น
นางสาวประภาพร งามจิต
นางสาวนิตติยา บุญปั๋น
นายภิรมย์ศักดิ์ บุญปั๋น
นางสาวอริสรา สุธรรมเม็ง
นายนาวิน เพียงแก้ว
นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ
นายนวพันธุ์ วิรัตน์เกษม
นางสาวฐิติพร มณีจันสุข
นางสาวปวีณา มูลสวัสดิ์
นายธัชกร พุทธวงค์
นายสิระ สุขชัง
นายอุดมชัย ยะวัน
นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด

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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